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Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade ut

drag av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som framgår 

av föredragandenas hemstlillan. 

På regeringens vägnar 

THORBJöRN F .ALLDIN 
INGEMAR MUNDEBO 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i 1977 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget 

för budgetåret 1977178 visar en omslutning av 125 002 milj. kr. Detta 

innebär en höjning i förhållande till vad som nu beräknas för inne

varande budgetår med 8 733 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett under

skott på 15 748 milj. kr. Underskottet för innevarande budgetår beräk

nas numera till 14 395 milj. kr., dvs. en ökning med 2 412 milj. kr. i för

hållande till vad som har beräknats i statsbudgeten för budgetåret 

1976/77. 

I bilagorna 1-26 till budgetpropositionen redovisas regeringens för

slag till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftsposterna när~ 

mare. Bilaga 1 innehåller en finansplan, vari den ekonomiska politiken 

behandlas mot bakgrund av den samhällsekonomiska utvecklingen, och 
en preliminär nationalbudget för år 1977. 

I bilaga 2 ges en närmare presentation av budgetförsl[!gct. 

1 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100 
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Förslag till 
Statsbudget för budgetåret 1977 /78 

TOTALBUDGETEN 

A Skatter, al'gifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

III Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfm1der: 

I Statens affärsverksfondcr 
Il Riksbanksfonden 

TJI Statens allmänna fastighctsf~nd 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskaps1a!!.ring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder·· 

C Beräknad övrig finansiering: 
I Avskrivningar och övriga kapitalmedel inom 

kapitalfonderna: 
2481802000 

96 970 601 000 
1980936 000 

2 

923 460 000 99 874 997 000 

1 342100000 
450000 000 
599 726 000 
138 091 000 

3 216 941 000 
. 163 914 000 

78 567 000 
136000 000 
104 376000 
117 216 000 6 346 931 000 

Statens affärsverksfond·~r 
Övriga kapitalfonder 528 682 000 3 010 484 000 

Il Övrig kapitalåterbetalning 

Underskott 

22 152 000 3 032 636 000· 

Summa kr.109 254 564 000 

15 747 594 000 

Summa kr. 125 002 158 000 
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TOTALBUDGEIEN (FORTS.) 

A Utgiftsanslag: 

I Kungl. hov- och slottsslaterila 
II Justitiedepartementet 
llI Utrikesdepartcinentet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Ekonomidepartementet 

VIII Budgetdepartementet 
IX Utbildningsdepartcmentet 
X Jordbruksdepartementet 

XI Handclsdepartementet 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 

XIII Bostadsdepartementct 
XIV Industridepartementet 
XV Kommundepartementet 

XVI Oförutsedda utgifter 
XVII Riksdagen och dess verk m. m. 

XVIII Riksgäldsfonden 

B Beräknad övrig medelsförbrukning: 

I Minskning av anslagsbehållningar 
Il Ökad disposition av rörliga krediter 

15 677000 
4 444 797 000 
3 970 745 000 

11 476 022 000 
34 792 465 000 . 

7 475 560000 
331 649 000 

8 914 724000 
16 747163 000 
5 339 517 000 

463 369 000 
6 064 674000 
7 557 822000 
4 558 200 000 
] 671 370 000 
4000000000 

178 404 000 

3· 

6 400 000 000 124 402158 000 

300 000 000 
300 000 000 600 000 000 

Summa kr. 125 002 158 000 
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DRIFTBUDGETEN 

A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

lll Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 
I Statens affärsverksfonder · 
Il Riksbanksfonden 

111 Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

Vill Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

4 

96 .970 601 000 
1980936 000 

923 460 000 99 874 997 000 

1342100000 
450000000 
599 726 000 
138091 000 

3 216 941000 
163 914000 
78 567 000 

136000000 
104 376000 
117 216 000 6 346 931 000 

Summa inkomster på driftbudgeten 106 221 928 000 

Beräknat underskott på budgetregleri11gen: 

Underskott av inkomster 
Återföring från budgetutjämningsfonden av 
kommi.malskattcmedel 
Beräknat underskott på budgetregleringen 

150 000 000 
9 480 702000 

9 630702 000 

Summa kr. 115 852 630 000 
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DRIFTBUDGETEN (FORTS.) 

A Egentliga statsutgifter: 

I Kungl. hov- och slottsstatcrna 
IT Justitiedepartementet 

rn Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Ekonomidepartementet 

Vlll Budgetdepartementet 
IX Utbildningsdepartemcntet 
X Jordbruksdepartementet 

XI Handelsdepartementct 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 

XIII Bostadsdepartementet 
XIV Industridepartementet 
XV Kommundepartementet 

XVI Oförutsedda utgifter 
XVII Riksdagen och dess verk m. m. 

B Utgifter för statens kapitalfo11der: 

15 677 000 
4 359196000 
3 958444000 

11 057 571 000 
34 702 233 000 
5 372 559 000 

331 649000 
8 272 124 000 

15 726 762 000 
5 258 815 000 

370 944000 
6064 674000 
5 252 819 000 
1369090 000 
1 671370000 
4 000000000 

5 

178 404 000 107 962 331 000 

I Riksgäldsfonden 6 400 000 000 
Il Avskrivning av nya kapitalinvesteringar 1489299 000 

111 Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 1 000 000 7 890 299 000 

Summa utgifter på driftbudgeten 115 852 630 000 

Summa kr. 115 852 630 000 
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KAPITALBUDGETEN 

Lånemedel 5 516 892 000 

Summa kr. 5 516 892 000 
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KAPITALRUDGETEN (FORTS.) 

I Statens affärsverksfonder: 
A. Postverkets fond 103 898 000 
B. Televerkets fond 30 600 000 
C. Statens järnvägars fond 117000000 
D. Luftfartsverkets fond 205 998 000 
E. Fabriksverkens fond 53 699 ooo. 
F. Statens vattenfallsverks fond I 242 500000 
G. Domänverkets fond 1 701 000 1 755 396 000 

Il Statens allmänna fastighetsfond 472 515 000 
m Försvarets fastighetsfond 54 764000 
IV Statens utlåningsfonder 2 441209000 
V Fonden för låneunderstöd 571 632000 

VI Fonden för statens aktier 102 000 000 
VB Fonden för förlag till statsverket . -12 000 000 

VIII Fonden för beredskapslagring 59 400 000 
IX Diverse kapitalfonder: 

Statens vägverks förrådsfond 23 699000 
Sjöfartsverkets fond 10 199 000 
Fonden för Södertälje kanalverk -771000· 
Statens datamaskinfond 44 001000 
Jordfonden 15 000 000 
Naturvårdsfonden 4000 000 
Förrådsfonden för ekonomiskt försvar -1 000000 95 128 000 

5 540044000 

Avgår kapitalåterbeta/11i11g: 

Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels· 
förluster 1000000 

Övrig kapitalåterbetalning 22152 000 23 152 000 

Summa kr. 5 516892 000 
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Inkomster på driftbudgeten 

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1977 /78 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 
I Skatt på inkomst, förmögenhet 

och rörelse samt socialförsäk
ringsavgifter: 
a Skatt på inkomst och förmögenhet 

samt socialförsäkrings.avgifter m. m. 
b Kupongskatt 
c Utskiftningsskatt och ·~rsättningsskatt 
d Skogsvårdsavgifter 
e Bevillningsavgifter för särskilda 

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

2 Automobilskattemedel: 
a Bensinskatt 
b Vägtrafikskatt 

3 Allmän arbetsgivaravgift 
4 Tullar och acciser: 

a Tullmedel 
b Mcrvärdeskatt 
c Särskilda varuskatter 
d Omsättningsskatt på motorfordon 
e Tobaksskatt 
f Rusdrycksförsäljningsmedel av 

partihandelsbolag 
g Rusdrycksförsäljningsmedel av 

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

oljeprodukter 
m Särskild vägtrafikskatt 
n Skatt på annonser och reklam 
o Skatt på spel 

Il Uppbörd i statens verksamhet: 
1 Expeditionsavgifter 

44 520 000 000 
33 000 000 

3 000 000 
19 200 000 

2 500 000 
400 000 000 
260 000 000 
670 000 000 

2 000 000 000 
3 110 000 000 

940 000 000 
24 015 000 000 

461 500 000 
760 000 000 

2 630400 000 

30 000 000 

50 000 000 
4 200 000 000 

680 000 000 
607 000 000 

3 986 000 000 

1 000 
201000000 
207 000 000 
110 000 000 

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

3 Vattendomstolsavgifter 
4 Inkomster vid kriminalvården 
5 Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkriogsrådet 
6 Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen 
7 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 
8 Inkomster vid karolinska sjukhuset 
9 Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol

missbrukare 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning av handikappade 
11 Inkomster vid arbetarskycldsstyrelsen 

45 907 700 000 

5 110 000 000 
7 075 000 000 

38 877 901 000 

172 300 000 

73 111 000 
1000000 
l 000 000 

26 400 000 
17 250 000 

1900000 
358 800 000 

200 000 

60000 
3 797 000 

8 

96 970 601 000 
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12 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds
styrelsens och yrkesinspektionens verksamhet 

13 Inkomster vid statens vägverk, alt tillföras 
automobilskattemedlen 

14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att 
tillföras automobilskattemedle11 

15 Körkortsavgiftcr 
16 Avgifter för registrering av motorfordon 
17 Försäljning av sjökort 
J 8 Fyravgifter 
19 Lotsavgifter 
20 Skeppsmätningsavgifter 
21 Fartygsinspcktionsavgifter 
22 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut · 
23 Ersättning för visst värdcringsförfarande 
24 Pensionsmedel m. m. 
25 lnkomst av myntning 
26 Bidrag till bankinspektionen 
27 Bidrag för revision av sparbankerna 
28 Bidrag till försäkringsinspektionen 
29 Avgifter för granskning av biograffilm 
30 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
31 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning 

inom skolväsendet 
32 Inkomster vid statens maskinprovningar 
33 Inkomster vid lantbruksnämnderna 
34 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 
35 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 
36 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 
37 Avgifter vid köttbesiktning 
38 Inkomster vid statens Jivsmedelsverk 
39 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 
40 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen 
41 Inkomster av statens gruvegendom 
42 Inkomster vid bergsstaten m. m. 
43 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 
44 A vgiftcr för registrering i förenings- m. Il. register 
45 Exekutionsavgifter 
46 Restavgifter 
47 Inkomster vid statens planverk 
48 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 

111 Diverse inkomster: 
I Bötesmcdel 
2 Totalisatormedel 
3 Tipsmedel 
4 Lotterimedel 
5 Övriga diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapilalfonder 

I 

Il 

Statens a/fiirsverksfo11der: 
1 Postvcrkct 
2 Televerket 
3 Statens järnvägar 
4 Luftfartsverket 
5 Förenade fabriksverken 
6 Statens vattenfallsverk 
1 Domänverket 

Riksbanksfonde11 

45 300 000 

800 000 

41 000000 
16 250 000 
72 000 000 

3 700 000 
135 000 000 

32 000 000 
J 500 000 
4 300000 

42 321 000 
40 000 

514 000 000 
120 000 000 

8 550 000 
J 400 000 
4 163 000 

384 000 
6 045 000 

538 000 
900 000 

6 900 000 
1 190 000 

10 400 000 
3 610 000 

15 700 000 
l 750 000 
7 300 000 

350000 
22 000000 

5 000 000 
63 175000 

5 254 000 
16 360 000 
67 255 000 

800 000 

47 883 000 

77 060 000 
130 000 000 
355 400 000 
241000000 
120 000 000 

. 25 000 000 
132 500 000 
60 000 000 
17 600 000 
27 000000 

J 015 000 000 
65 000000 

1980936 000 

923 460 000 

99 874 997 000 

1342100000 

450 000 000 
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JII Statens allmänna fastiglzetsfo;·1d: 
1 Slottsbyggnadernas delfond 1 000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 3 909 000 
3 Beskickningsfastigheternas 11.159 000 
4 Karolinska sjukhusets 44619000 
5 Akademiska sjukhusets 13 089 000 
6 Byggnadsstyrclscns · 526 787 000 
7 Gcncraltullstyrelscns J 62 000 599 726 000 

IV Försvarets fastiglietsfond 138 091 000 

V Statens utldnillgsfonder: 
1 Utrikesförvaltningens låm:fond 255 000 
2 Jliståndsförvaltningens lånefond 110 000 
3 Statens bosättningslåncfolld 10 000 000 
4 Vattcnkraflslåncfonden 230 000 
5 Luftfartslånefonden 2 490 000 
6 Statens lånefond för den mindre skcppsfarten 5 000 000 
7 Statens lånefond för univ1:rsitetsstudier 80 000 
8 Studiemedelsfonden 45 000000 
9 Lånefonden för studentkårlokaler 270 000 

10 Jordbrukets lagerhusfond 18 000 
11 Kraftledningslänefonden 18 000 
12 Egnahemslånefonden 400 000 
13 Statens avdikningslånefond l 300 000 
14 Fiskerilånefonden 1700000 
15 Llncfonden tiU främjande' av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 150 000 
16 Skogsväglånefonden 35 000 
17 Statens hantverks· och industrilånefond 34000000 
18 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 

bemedlade, barnrika familjer 500000 
19 Lånefonden för bosladsbyggande 3 065 000000 
20 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 1 120 000 
21 Lånefonden för maskinaMkaffning inom byggnads-

industrin 125 000 
22 Lånefonden för kommunda markförvärv 46 200 000 
23 J_ånefonden för allmänna samlingslokaler 2 690 000 
24 Övriga utläningsfonder 250000 3 216 941 000 

VI Fonden för ld11eunderstöd: 
1 Kammarkollegiets delfond 60000000 
2 Arbetsmarknadsstyrelsens " 103 000 000 
3 Dostadsstyrelsens 259 000 
4 Riksbankens 5000 
5 Riksgäldskontorcts 650 000 163 914 000 

VII Fonden för statens aktier 78 567 000 

VIII Fonden för beredskaps/agri11g 136000 000 

IX Statens pe11sio11sfo11der: 
1 Folkpensioneringsfonden 74 700 000 
2 Civila tjänstepensionsfonden 2 670000 
3 Militära tjänstepensionsfo:ildcn 266 000 
4 Allmänna familjepensionsfonden s 235 000 
5 Statens pensionsanstalts p1~nsionsfond 18 450 000 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 55 000 104 376 000 

X Diverse kapitalfonder: 
l Fonden för kreditgivning rill utlandet ) 617 000 
2 Naturvårdsfonden 3 957 000 
3 Övriga diverse kapitalfonder 111642000 ·117 216000 

6 346 931000 

Summa kr. 106 221928 000 
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Förslag till 
stat för statens allmänna fastighctsfond 
för budgetåret 1977 /78 

Inkomster 

A Ersätt11i11g för lokaler som upplåts till statsmyndiglzeter: 
1 Slottsbyggnadcrnas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 
3 Beskickningsfastighcternas 
4 Karolinska sjukhusets 
5 Akademiska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrelsens 
7 Gencraltullstyrelscns 

.. 

" 

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

1 Slottsbyggnadernas 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 
3 Beskickningsfastigheternas 
4 Karolinska :sjukhusets 
6 Byggnadsstyrelsens 
7 Gencrallullstyrelsens 

c Diverse inkomster: 
1 Slottsbyggn.ademas 
2 Kriminalvårdsstyrelscns 
3 :Beskickningsfastigheternas 
4 Karolinska sjukhusets 
5 Akademiska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrelscns 
7 GcneraltuUstyrelsens 

delfond 
" 

·,; 

delfond 
" 

" 

" 

Bilaga 1 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

8 !00000 
29000000 
65 650 000 
54425 000 
24 669 000 

1220000 000 

11 

13 725 000 1 415 569 000 

1 700 000 
2 398000 

900000 
5 300 000 

42000000 
215 QOO 52 513 000 

101 000 
1 000 
1000 
1 000 

2 235 000 
11000000 

1 000 13'340000' 

Summa kr. 1 481 422 000 
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Utgifter 

A Reparations- oclz underlzållskost11ader m. m.: 
l Slottsbyggnadernas d·~lfond, förslagsvis 9 900 000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 22 726000 
3 Beskiclrningsfastigheternas , förslagsvis 17160 000 
4 Karolinska sjukhusets 10 000000 
5 Akademiska sjukhusets " 7 047 000 
6 Byggnadsstyrelsens , förslagsvis 313 600000 
7 General tullstyrelsens " 505 000 380 938 000 

B . Avsätt11i11g till i•ärdemi11sk11ingsko11to: 
2 Kriminalvårdsstyrelsens ddfond, förslagsvis 3 964 000 
3 Beskickningsfastigheternas 1282000 
4 Karolinska sjukhusets " .. 3 307 000 
s Akademiska sjukhusets 6 767 000 
6 Byggnadsstyrelscns 72 613 000 
7 General tullstyrelsens .. 73 000 88 006 000 

c Hyres- och arrendeutgifter m. m.: 
2 Kriminalvårdsstyrelsens ddfond, förslagsvis 800000 
3 Beskickningsfastighetcrnas 36 950 000 
4 Karolinska sjukhusets 1800000 
5 Akademiska sjukhusets 

,, 
1000 

6 Byggnadsstyrelsens 360000000 
7 Generaltullstyrclscns 

,, 
13 201 000 412 752 000 

Överskott att tillföras statsb11dgew1s driftbudget: 
1 Slottsbygg'nadernas delfond I 000 
2 Kriminalvårdsstyrelscns 3 909 000 
3 Beskickningsfastigheternas J I 159 000 
4 Karolinska sjukhusets 44 619 000 
5 Akademiska sjukhusets 13 089 000 
6 Dyggnadsstyrelsens " 526 787 000 
7 Generaltullstyrclscns 

,, 
162 000 599 726000 

Summa kr. 1481422000 
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Beräknat förslag till 
stat för försvarets fastighetsfond 

för budgetåret 1977 /78 

Inkomster 
A Inkomster för till statsmy11digl1eter 11pplåt11a lokaler: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

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

I Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

C Inkomster av öv11i11gs- och skjutfält: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

D Diverse inkomster: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

Utgifter 

A Reparations- och 1111derhållskost11ader m. m.: 
1 Befästningars delfond, förslagsvis 
2 Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

B Avsättning till värdeminskningskonto: 
1 Befästningars delfond, förslagsvis 
2 Kasembyggnaders delfond, förslagsvis 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis 

* Beräknat belopp 

13 

Bilaga 2 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

215 610 000 
574300000 

11 611 000 

650 000 
10 000000 

400000 
9 600000 

2 300000 
10 000000 

Summa kr. 

187 430 000 
422 816 000 

2 639 000 

6 800000 
28 300 000 

1035000 

801 521 000 

10 650 000 

10 000000 

12 300 000 

*834 471000 

612 885 000 

36 135 000 
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C Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda 
lokaler och arre11derade markmnråden: 

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

Överskott att tillforas statsbudgetens driftbudget: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalls delfond 

* Beräknat belopp 

8 800000 
38 000 000 

560000 

15 930 000 
114 784 000 

7 377000 

14 

47 360000 

138 091 000 

Summa kr. *834 471 000 
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Utgifter på driftbudgeten 

Egentliga statsutgifter 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. hovstaten , 
1 Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov

hålli1ing 
2 Underhåll och vård av möbler samt andra staten 

tillhöriga inventarier i de kungl. slotten 

B Kungl. slottsstaten 
1 De kungl. slotten: Administration, förslagsanslag 
2 De kungl. slotten; Uppvärmning, förs/agsanslag 

Summa kr. 

15 

6 300000 

1632000 

7932000 

5 900 000 
1845000 

. 7745000 

15677000 
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Il. J ustitiedepartern ente;t 

A Justitiedepartementet m. m. 

I Statsrådsberedningen,, förslagsans/ag 6 980000 
2 Justitiedepartementet,. föl"slagsans/ag 20 840 000 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 15 750 000 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 1200000 
5 Information om lagstiftning m. m., reservatio11sa11s/ag 820 000 
6 Svensk författningssamling, förslagsans/ag 3 500 000 
7 Justitiekanslern, Jörslagsanslag 1455 000 
8 Fideikommissnämnde:n, förslagsans/ag 312 000 
9 Datainspektionen, förs/agsans/ag 4169 000 

Brottsförebyggande rådet: 
10 Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 2920000 
11 Utvecklingskostnader, reservationsa11slag 3 240000 6160 000 

61186 000 

B Polisväsendet 

1 Rikspolisstyrelsen, förslagsanslag, varav 8 801 000 kr. 
att avräknas inot automobilskattemedlen 149170 000 
Polisverket: 

2 Inköp av motorfordon m. m., reservatio11sa11slag, 
varav 24 234 000 kr. att avräknas mot automobil-
skattemedlen 34 869 000 

3 Underhåll och drift av motorfordon m. m., förslags-
anslag, varav 53 077 000 kr. att avräknas mot auto-
mobilskattemedlen 95 807 000 

4 Särskild polisverks<lmhet för hindrande och uppda-
gande av brott mot rikets säkerhet m. m., förslags-
anslag 70 350000 

5 Diverse utgifter, förslagsanslug 3 630000 204656 000 

Lokala polisorganisationen: 
6 Förvaltningskostnader, förslagsa11s/ag, varav 

515 840 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-
medlen 2 242 782 000 

7 Utrustning, reservafio11sa11s/ag, varav 1 924 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 9 817 000 2252 599 000 

8 Statens kriminaltekniska laboratorium, förslagsans/ag 9 103 000 
9 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Krono-

berg, fiJrslagsans/ag 1 000 

2615 529 000 

c J\klagarväsendct 

1 Riksåklagaren, f örslagsanslag 5 214 000 
2 Läns- och distriktsåklagarmyndighctcrna, förslags-

anslag 130 805 000 

136 019000 
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D Domstolsväsendct m. m. 
1 Domstolsverket, förslagsans/ag 
2 Allmänna domstolarna, förslagsanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolama, förslagsanslag 
4 Bostadsdomstolen och hyresnämndcrna m. m., för-

slagsansfag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reservationsans/ag 
6 Centralnämnden för fastighetsdata, fiJ,.s!agsanslag 

E Rättshjälp m. m. 
l Rättshjälpskostnader, fö,.slagsanslag 
2 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsvcrksamhet, frj1·

slagsa11slag 
3 Bidrag till allmänna advokatbyråer, förslagsa11slag 
4 Ersättning åt vittnen m. m., förslagsanslag 

F Kriminalvården 

Kriminalvårdsstyrelscn, förslagsanslag 
2 K.riminalvårdsanstalterna, förs/agsa11slag· · 
3 Frivården, förslagsanslag 
4 Maskin- och vcrktygsutrustning m. m., reservatio11s

a11slag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserl'a

tio11sa11slag 
6 Utbildning av personal m. 11., reservationsanslag 
7 K.riminalvårdsenheter med särskild budget, förs/ags

ans!ag 

G Diverse 
Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter, förslagsanslag 

2 Ersättning för personskador på grund av brott, för
slagsa11s/ag 

3 Bidrag til1 utgivandc av författningskommcntarer 
m. m., 1"eservationsanslag 

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

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

anslag 
7 Bokföringsnämnden, förslagsanslag 

:! Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100 

Summa kr. 

17 

25 650 000 
.492 000 000 

64 700000 

19000000 
5 550000 

18 600 000 

625 500 000 

120.000 000 

1000 
500 000 

23 000000 

143501000 

43 800 000' 
548480 000 

. 118 850 000 

1650000 

5 000000 
4000000 

1 000 

. 721781000 

105 000 

1000000 

80000 

265 000 
53 100 000 

400.000 
730 000 

55 680000 

4 359196 000 
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ID. Utrikesdepartementet 

A l:Jtrikesdepartementet m. m. 

I UtrikesfÖrvaltningen, förslagsanslag 280 050 000 
2 Ullandstjänslemännens representation, resdrva-

tionsanslag 5 650000 
3 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsu-

fat, _reservatipnsanslag 8 220000 
4 Kursdifferenser, förslagsanslag 1 000 
5 Ersättning ät olönade konsuler, förslagsa11slag 3 058 000 
6 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förslagsanslag 13 500 000 
7 Kostnader för vissa nämnder m. m., Jörslagsanslag 2so ooo 
8 Kommitteer m. m., reservationsanslag 200000 
9 Extra utgifter, reservationsmtslag 380000 

10 Kostnader för officiella besök m. m., förslagsans/ag 1 700000 

313 009 000 

B Bidrag tilJ vissa internationrella organisationer 

l Förenta Nationerna, förslagsanslag 26 500 000 
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

ling (OECD), förslagsanslag 10·500000 
3 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), 

förslagsa11slag 5H5 000 
4 Europaråd.et, förs/agsa11s/ag 6 500·000 
5 Övriga internationella organisation~r m. m., förslags-

anslag· 590000 

49 205 000 

c Internationellt utvecklingssamarbete 

1 Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reservatiomanslag 1190 000 000 

2 Bilateralt utvecklingssamarlJcte, reservatio11sa11slag 2 268 136 000 
3 Information, reservatio11sa11slag 15 670000 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

förslagsanslag 57142000 
s Biståndsutbildningsnämnden (BUN), förslagsa11slag 8751000 

3 539 699 000 

D Information om S\•crige i uttlandct, m. m. 

1 Svenska institutet, reservatio11sa11s/ag 18 279 000 
2 Sveriges Radios programvcrksamhet för utlandet 18 330 000 
3 övrig information om Sverige i utlandet m. m., 

reservationsanslag 6 667 000 

43 276 000 
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E Diverse 
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m. m., förslagsans/ag 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reserva
tionsa11slag 

3 Ixiformation om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

4 Bidrag till Stockholms internationella frcdsforsknings
institut, resenoationsonslag 

5 Vissa.åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll, 
förslagsanslag 

Summa kr. 

19 

500 000 

40000 

3 122 000 

5 397 000 

4 196 000 

13 255 000 

3958 444000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

1 Försvarsdepartementet, förslagsanslag 16 775 000 
2 Vissa nämnder m. m., förslagsanslag 10 340 000 
3 Kommitteer m. m., förslagsa11slag 3100 000 
4 Extra utgifter, reseri•ationsanslag 1000000 
5 Reglering av prisstcgringar för det militära försvaret, 

för slagsanslag *2 030 123 000 
6 Reglering av prisstcgringar för civilförsvaret, förslags-

ans/ag *39 169 000 

2100507 000 

B Arnteförband 
Arrneförband: 

1 Ledning och förbandsverksamhct, förs/agsa11s/ag *2 275 800 000 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag *764 000 OOG 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förslagsanslag *77 000 000 
4 Forskning och utveckling, fiJrslagsans/ag *60 000 000 3 176 800 000 

3176 800 000 

c Marinförband 
Marinförband: 

1 Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag *765 500 000 
2 Materielanskaffning, forslagsanslag "'351000000 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förs/agsanslag *24 000 000 
4 Forskning och utveckling, förs/agsa11slag *31500000 1172 000 000 

1172000 000 

D Flygvapenförband 
Flygvapenförband: 

1 Ledning och förbandsverksamhet, förs lagsanslag * 1 238 000 000 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag *1 252 000 000 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

fiirs/agsa11slag *28 600000 
4 Forskning och utveckling, förs/agsanslag *473 305 000 2 991905 000 

2991905 000 
E Central och högre regional ledning 

1 Försvarsstaben, förslagsa11slag 59 800000 
2 Armcstaben, förs/agsans/ag 39 700 000 
3 Marinstaben, förs/agsanslag 33 100 000 
4 Flygstaben, förslagsanslag 39 900 000 
5 Militärområdesstabcr m. m., förslagsanslag 202 400 000 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 
6 Ledning och förbandsvcrksambct, förslagsa11slag 9 550 000 
7 Materielanskaffning m. rn., förslagsanslag 32 200 000 41750000 
8 Central och högre regional ledning: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner, f6rslagsa11slag 19 700 000 

436 350000 
* Beräknat belopp 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 

1 Försvarets civilförvaltning, förslagsa11slag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsa11slag 
3 Fortiftkationsförvaltningen, förslagsanslag 
4 Försvarets materic.Jverk, forslagsanslag 
5 Gemensam försvarsforskning, förslagsanslag 
6 Försvarets radioanstalt, förslagsanslag 
7 Värnpliktsvcrket, förslagsanslag 
8 Försvarets rationaliseringsinstitut, förslagsa11slag 
9 Försvarshögskolan, förslagsansfag 

10 Militärhögskolan, /örslagsanslag 
11 Försvarets gymnasieskola, förs/agsa11slag 
12 Försvarets förvaltningsskola, färslagsanslag 
13 Försvarets brevskola, förslagsmzslag 
14 Försvarets hundskola, förslagsanslag 
15 Krigsarkivet, förslagsanslag 
16 Statens försvarshistoriska museer, förslagsa11slag 
17 Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m., 

/örslagsa11slag 
18 Försvarets datacentral, förslagsa11slag 
19 Frivilliga försvarsorganisationer m. m., förslagsa11slag 
20 lnsatsberedskap m. m., förslagsanslag 
21 Viss gemensam verksamhet, förslagsanslag 
22 Vissa ersättningar m. m., förslagsans/ag 
23 Gemensamma myndigheter rn. m.: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner, förslagsanslag 

G Civilförsvar 
1 Civilförsvar, förslagsans/ag 

H Övrig verksamhet 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, 
förslagsa11s/ag 

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

förslag sans/ag 
4 Flygtekniska försöksanstaltcn, förslagsa11s/ag 
5 Signalskydd, förslagsanslag 
6 Vissa teleanordningar, förslag.rans/ag 
7 Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar, 

för slagsanslag 
8 ldentitetsbrickor, förslagsanslag 

·~ Beräknat belopp 

21 

29 770 000 
17 700 000 
56 350000 

381400000 
180 050000 
88 720 000 
49 717 000 
17 515 000 
1755000 

17 880 000 
3 450 000 
2 240000 
1995 000 

*1637000. 
3 490000 
4480000 

5 lQO 000 
1000 

*25 980 000 
49 630000 

*10 250000 
34 254 000 

3 300000 

986664000 

*160050 000 

*1 620 000 
16 000000 

1 500000 
2 000 000 
4 180000 
3 395 000 

4 000000 
600 000 

33 295 000 

Summa kr. 11 057 571 000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 
1 Socialdepartementet, färslagsanslag 
2 Kommittecr m. m., resenatio11sa11slag 
3 Forsknings- och utveckling:;arbctc samt försöksverk

samhet, reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsa11slag 

B Allmän försäkring m. m. 

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

för slagsanslag . 
6 Bidrag till sjukförsäkringen, för slagsanslag 
7 Vissa yrkesskadeersättningar m. m., Jörslagsans/ag 

C Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

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

barnbidrag, förslagsans/ag 
3 Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen, 

förslagsa11s/ag 
4 Ersättning för bidragsförskott, förslagsa11s/ag 

D Sociala serviceåtgärdEr 
1 Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst, förslagsanslag 
2 Bidrag till driften av försko1or och fri tidshem, förslagsanslag 
3 Bidrag till hemspråksträning i förskolan, förs/agsanslag 
4 Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsa11Slag 
5 Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag 
6 Bidrag till semester hem m. m., förslagsanslag 
7 Bidrag till familjerådgivning m. m., förslagsi:mslag 

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

Cemrala och regionala myndigheter m. m. 
1 Socialstyrelseri, förslagsanslag 
2 Nämnden fÖr sjukvårds- och socialvårdsbyggnader, 

för slagsanslag 
3 Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut, /örslagsanslag 
4 Länsläkarväsendet, förslag sans/ag 
5 Socialvårdskonsulenter och :länsnykterhetsnämoder, förslagsa11slag 

22 

11 380 000. 
14 500 000 

18 500 000 
450 000 

44830 000 

4 412 000 
2 057 000 

90 092000 
20 250 000 000 

36 300000 
2 600000000 

1600000 

22 984 461 000 

3 505 000000 

8 380000 

270 000 000 
665 000 000 

4 448 380000 

665 000 000 
1452000000 

8 500 000 
395 000 000 

4000000 
] 800 000 

810 000 

2 527 110 000· 

79 458 000 

492000 

8 550000 
14 287 000 
14 239 000 
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6 
7 
8 
9 

10 

Vissa laboratorier m. 111. 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
Uppdragsverksamhet, förslagsans/ag 
Driftbidrag, reservationsanslag 
Ccntrallaboratorieuppgifter, förs/agsanslag 
Försvarsmedicinsk verksamhet, för slagsanslag 
Utrustning, reservatio11sanslcig 

11 Statlig läkemcdelskontroll, förs/agsa11s/ag 
Statens rättskemiska laboratorium: 

12 
13 

14 
15 

Förvaltningskostnader, förslagsans/ag 
Utrustning, reserl'ationsanslag 

Statens rättsläkarstationer: 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
Inredning och utrustning, reservatiollsanslag 

1'' Öppen hälso- och sjukvård 

1 Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, förs/agsa11s/ag 
2 Allmän hälsokontroll, ]orslagsanslag 
3 Skyddsympningar, förslagsanslag 
4 Hälsovårdsupplysning, reservatio11sa11s/ag 
5 Bidrag till nordiskt institut för odontologisk material

provning, reservationsu11slag 
6 Epidcmiberedskap m. m., försfagsans/ag 

G liniversitetssjukhus m. m. 

Karolinska sjukhuset: 
I Driftkostnader, fö1·slagsa11sla1r 
2 Utrustning, reservatio11sa11slag 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
3 Avlöningar till läkare, förslagsanslag 
4 Driftkostnader, förslagsarlslag 
5 Utrustning, resen·atio11sa11slag 

6 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, · 
förslagsa11slag 
Vårdcentralen i Dalby: 

7 Förvaltningskostnader, förs/agsa11slag 
8 Forsknings- och utbildningsverksamhet, 

reservat ionsanslag 

9 Vidareut!Jildning av läkare, förslagsansfag 
10 Eftertitbildning av viss sjukvårdspcrsonal m. m., 

förslag sans/ag 
11 Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsa11slag 

I 000 
1000 

9 263 000 
2430000 
1500000 

12 472 000 
750000· 

11049000 
.1 000000 

600 360000 
10 500 000 

· .. 
96 797 000 
61000000 
. 2 220 000 

I 805 000 

2 012 000 

23 

13195 000 

22 233 000 

13 222 000 

12 049 000 

177725 000 

5 000000 
1269 000 

25 200000 
1l500000 

1500000 
7 009 000 

51478 000 .. 

610 860 000 

160 017 000 

335 000 000 

3 817 000 

23 013 000 

2423-000 
2 607 000 

1137 737 000 
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H Övrig sjukhusvård m. m. 

t Rättspsykiatriska stationer och kliniker, förslagsanslag 
2 Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m., 

reservationsanslag 
3 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m., reservationsa11slag 
4 Bidrag till driften av klinikc!r för psykiskt sjuka m. rn., 

förslagsa11slag 
5 Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmatericl 

m. m., förs/agsa11slag 
6 Utrustning m. m. av bcredskapssjukhus vid krig eller 

krigsfara, reservationsanslag 
7 Viss krigssjukvårdsutbildning m. m., förslagsanslag 
8 Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare, 

förslagsanslag . 

I Ungdomsvård m. m. 

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

tio11sa11slag 
3 Personalutbildning, reser vatio11sa11slag 

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

5 Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 
barnavårds lagarna m. m., forslagsa11slag 

J Nykterhetsvärd m; m. 
Statens vårdanstaltcr för afaoholmissbrukare: 

1 Driftkostnader, förslagsanslag 
2 Utrustning m. m., reserva1ionsc111slag 

3 Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare. m. m.,.reservatio11sa11slag 

4 Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare m. m., förs/agsa11s/ag 

5 Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m., 
förslagsanslag 

6 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
reservationsanslag: , 

7 Bidrag till organisationer rn. m. 
8 Upplysning i alkoholfrågor m. m., reservatio11sa11slag 
9 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 

* Beräknat .belopp· 

132 591 000 

100000 
1025000 

37 058 000 
1 000 

24 

43 055 000 

2 000 000 

220000 000 

2123 000000 

*4 533 000 

*3 476000 
*2 650000 

15 025 000 

2413 739 000 

133 716 000 

1200000 

84 000000 

218 916 000 

37 059 000 

900 000 

162 800 000 

160200000 

.600 000 
8 250 000 

*4 000 000 
*50000 

373 859 000 
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K Vissa åtgärder för handikappade 

1 Bidrag till handikappinstitutct m. m. 
2 Kostnader för viss utbildning av handikappade, 

förslaf[sanslag 
3 Bidrag till anordnande av vissa institutioner för 

psykiskt utvecklingsstörda, reservationsanslag 
4 Bidrag till driften av särskolor m. m., förslagsanslag 
5 Bidrag till handikapporganisationer, reservationsanslag 
6 Kostnader för viss verksamhet för blinda, 

förslagsarrslag 
7 Ersättning till postverkct för befordran av blindskrifts

försändelser, förslagsanslag 

L Internationell samverkan 

1 Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt 
internationellt socialpolitiskt samarbete m. m., 
fors lagsanslag 

2 Vissa internationella resor, reservatio11sa11slag 
3 Vissa internationella kongresser i Sverige, reservatio11s

a11slag 

* Beräknat belopp 

25 

8 710 000 

14465 000 

14000000 
261800000 

*5 500000 

4 251000 

6 791 000 

315 517 000 

8 194 000 
127 000 

160 000 

. 8 481000 

Summa kr. 34 702 233 000 
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VI. Kommunikationsdepartemtmtet 

A Kommunikationsdcpartemenfot m. m. 
1 Kommunikationsdepartemcntet, förslagsa11s/ag 
2 Komrnitteer m. m., reservatio11sa11slag, varav hälften 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
3 Extra utgifter, resen•ationsans/ag 

B Vägväsendet 

1 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, /örslagsa11slag, 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Drift av statliga vägar, resen•atioilsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

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

4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
reservatio11sanslag, att avräknas mot automobilskatte-
medlen 

5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 
1·eservatio11sanslag, att avräknas mot automobilskatte-
medlen 

6 Bidrag till drift av enskilda v.igar m. m., reservations-
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 

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

8 Tjänster till utomstående, förslagsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

9 Avsättning till statens automobilskatternedelsfond, 
förslag sans/ag 

C Trafiksäkerhet 

Statens trafiksäkerhctsvcrk: 
I Förvaltningskostnader, förslagsanslag, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
2 Uppdragsvcrksamhet, förslagsanslag, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
3 Bil- och körkortsrcgister m. m., förs/agsa11slag 

4 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämdande åtgärder vid 
järnvägskorsningar, rcsenationsa11slag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

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

24 920000 

33 060 000 
50 475 000 

26 

10495 000. 

7 560000 
430000 

18485000 

10 370 000 

I 790000 000 

865 000 000 

252 800 000 

350000 000 

135 700 000 

30000 000 

16 000 000 

1 000 

3449871 000 

108 455 000 

9000 000 

3 250 000 

120705 000 
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D Sjöfart 

Sjöf urtsverket 
I Farledsverksamhet, cxkl. isbrytning, förslagsa11s/ag 
2 Isbrytning, förslagsa11slag 
3 Fartygsvcrksamhet, förslagsa11slag 
4 Övrig verksamhet, förs/agsanslag 

Övriga sjöfartsändamål 
5 Handelsflottans pensionsanstalt 
6 Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsanslag 
7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd, 

förslagsanslag 

E Institut m. m. 

1 Transportnämnden, förslagsa11slag, därav tre 
fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

2 Förvaltningskostnadcr, förslagsanslag 
3 Utrustning m. m., resel'vatio11sanslag 
4 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 
5 Vädertjänst för luftfarten, förslagsanslag 

6 Bidrag till vädcrstationer i Nordatlanten och på 
Grönland m. ro., förslagsanslag 

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

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

tio11sanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 
10 Statens geotekniska institut, förslagsa11slag 
11 Bidrag till statens geotekniska institut, reservationsan-

slag 
12 Statens geotekniska institut: Utrustning, reserrutions-

anslag 

13 Fraktbidragsnämnden, förslagsanslag 
14 Transportstöd för Norrland m. m., förslagsans/ag 
15 Transportstöd för Gotland, förs/agsanslag 
16 Transportforskningsdelegationen, reservatio11sa11slag, 

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

automobilskattemedlen 
18 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik, för-

s/agsa11S/ag, att avräknas mot automobilskattemedlen 

47 812000 
3 340 000 

22025 000 
19 375 000 

1 000 

4 890000 

165 000 

27 

181200000 
100 000000 
17 800 000 
1645000 

1 000 
100 000 

1 000 

301) 747 000 

2 417 000 

92 552000 

2 600000 
1 000 

11519000 

400 000 

5 056 000 

697 000 
123 000 000 
23 000000 

11200 000 

789 000 

88400000 

361631000 
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F Diverse 
1 Ersättning till si<ltens järnvägar för drift av icke 

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

försändelser, förslag.mnslag, därav 5 400 000 kr. att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 
4 Bidrag till vissa internationeUa sammanslutningar 

m, m., förslagsa11slag 
5 Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag 
6 Kostnader för visst värderingsförfarande, förslags

ans/ag 
7 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid 

ftygtrafik på Gotland, förslagsauslaf{ 

* Beräknat belopp 
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650 000000 

372 000 000 
84 000 000 

3 680000 
*2 200000 

40000 

9 200000 

1121120 000 

Summa kr. 5 372 559.000 
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VU. Ekonomidepartementet 

A Ekonomidep-.utemcntet m. m. 
Ekonomidepartementet, /örslagsanslag 

2 Ekonomiska attacheer, /örslagsans/ag 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, resen•atio11sa11slag 

B Centrala myndigheter m. m. 
Statistiska centralbyrån: 

Statistik, register och prognoser, förslagsanslag 
2 Uppdragsverksamhet, förs!agsanslag 
3 Folk- och bostadsräkning 1975, förslagsanslag 

4 Konjunkturinstitutet, /örslagsa11slag 
Myntverket: 

5 Förvaltningskostnadcr, furs lagsanslag 
6 Uppdragsverksamhet, /örslagsanslag 
7 Utrustning, reservationsanslag 

8 Avsättning till bank.tillsynens fond, förslagsanslag 
9 Avsättning till fondtillsynens fond, förslag sans lag 

10 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond, 
förslagsanslag 

11 Avsättning till sparbankstillsynens fond, 
f örs/agsanslag 

12 Revision av sparbankernas förvaltning, förslagsanslag 
13 Avsättning till försäkringsinspektionens fond, 

för slagsanslag 
14 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m., förs/agsanslag 

c Diverse 
Bidrag tili vissa internationella sammanslutningar m. m., 
förs/agsanslag 

2 Vinstutlottning i lönsparandet, förslagsanslug 
3 Nordiska investeringsbanken, rese1"1'ationsa11s/ag 

!1 

170 238 000 
l 000 

6 655 000 

5 144000 
I 000 

550000 

Summa kr. 

29 

7 200000 
1368000 
3 000000 

150 000 

11718000 

176 894 000 

5 694 000 

5 695 000 

3 500 000 
700 000 

750 000 

3 600000 
1400000 

4 663 000 
60000 

202956000 

475 000 
36 500 000 
80000 000 

116 975 000 

331649 000 
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VIII. Budgetdepartementet 

A Budgetdepartementet m. m. 
1 Budgetdepartemenlel, försfagsanslag 
2 Gemensamma ändamål för departementen, för

slagsa11slag 
3 Kommitteer m. m., reserra1ionsa11slag 
4 Extra utgifter, reservatio11sa11slag 

B Allmänna centrala ämbetsve1~k m. m. 

l Kammarkollegiet, förslagsanslag 
2 Statskontoret, förslcigsans/ag 
3 Datamaskincentralen för administrativ databehand-

ling, förslagsarzs/ag 
4 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet, 

för slagsanslag 
5 Riksrevisionsverket, förslagsanslag 
6 Byggriadsstyrelsen, förs/agsans/ag 
7 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m., 

reservatio11sa11slag 
8 Inredning av byggnader för statlig förvaltning, 

reservationsanslag 
9 Statens förhandlingsnämnd, förslagsanslag 

10 Presstödsnämnden, förslag sans/ag 
Nämnden för samhällsinformation: 

11 Förvaltningskostnadcr, förslagsanslag 
12 Tidningsut~ivning, ]orslagsa11s/ag 

13 Statens avtalsverk, förslagsanslag 
14 Statens pcrsonalpensionsverk, förslagsanslag 
15 Statens personalbostadsdclegation, förslagsanslag 
16 Statens pcrsonalutbildningsnämnd, förslagsa11s/ag 
17 Statens personalnämnd, f ör;;lagsanslag 
18 Statens förhandlingsråd, för slagsans/ag 

c Skatte- och kontrolh'äsen 
Tullverket: 

I Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
2 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag 

3 Riksskatteverket, Jörslagsanslag 
4 Stämpelomkostnader, förs/agsanslag 
5 Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsans/ag 
6 Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m., förslagsanslag 
7 Kilometerbeskattning, förslagscmslag 

2112000 
1 241 000 

402 385 000 
5 075 000 

30 

21746000 

51035000 
10 500000 

625 000 

83 906 000 

11728000 
.44 645 000 

1 ÖOO 

4 000000 
41176000 

1000 

1000 

27 000000 
2110000 
1174 000 

3 353 000 

17 340 000 
32 463 000 

762 000 
7 592 000 

24 348 000 
1 944000 

219 638 000 

407 460000 

159 400000 
2 651 000 

89000 000 

29100 000 
1 383 000 

688 994 000 
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D Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag, 
förs/agsanslag 

2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna ·m. m., 
fijrs/agsanslag 

3 SkattcbortfaUsbidrag tiJI kommuner m. fl, färslags-
anslag 

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

av 1974 års skattereform, försfagsanslag 

E Diverse 

1 Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: 
Slottsbyggnadcrnas delfond, förslagsanslag 

2 Bidrag till vissa internationella byråer och organisa
tioner rn. m., förslagsa11slag 

3 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 
fijrslagsa11slag 

4 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
5 Stöd till dagspressen, förslagsans/ag 
6 Viss informationsverksamhet, reservationsanslag 
7 Bidrag till vissa investeringar, Jörslagsanslag 
8 Avlöningar till personal på indragningsstat ro. m., 

förslag sans lag 
9 Viss utbildningsverksamhet, resen•ationsanslag 

10 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 
f örslagsanslag 

11 Statlig företagshälsovård, förs/agsans/ag · 
12 Kostnader för vissa nämnder m. m., förs/agsanslag 
13 Viss förstagsvcrksamhet m. m., förs{agsanslag 
14 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m., förslag sans/ag 
15 Förberedelser för omlokalisering av statlig 

verksamhet, för slagsanslag 
16 Statlig personaladministrativ informationsbehandling, 

förslagsa11slag 

31 

1200 000 

3 370000000 

725 000000 
122 000 000 
300000000 

1300000 000 

5 818200000 

7 691 000 

2 030000 

5 400 000 
470000 

189 000 000 
9 300000 

1000 

100000 
6 600000 

22400000 
1000 

550000 
142 000 

1 200000000 

17 700 000 

1 000 

1461386000 

Summa kr. 8 272124 000 
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IX. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementct m. m. 

1 Utbildningsdepartcmentet, /örslagsanslag 18 675 000 
2 Kommittecr m. m., reservatio11sa11s/ag 25 194 000 
3 Extra utgifter, rcser11ationsa11s/ag 650 000 

44519000 

B Kulturändamål 
Allmänna kulturiindamål 
Statens kulturråd: 

Förvaltningskostnader, färslagsanslag 7 021000 
2 Utredningsverksamhct, reservatio11sa11slag 522 000 
3 Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 15 300 000 
4 Bidrag till kulturverksarnh(~t inom organisationer, 

reservationsanslag 9 325 000 
5 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservations-

anslag 4 266000 
6 Bidrag till de handikappadt:s kulturella verksamhet *8 117 000 
7 Bidrag till konstnärer m. m ., rcservationsanslag 20 677 000 
8 Inkomstgarantier för konstnärer, förslagsanslag 3 475 000 
9 Ersättning åt författare rn. fl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m . ., förs/agsans/ag 25 180 000 

Teater, dans och musik 
.lO Bidrag till Svenska riksteat•!m, reservationsanslag 53 436 000 
Il Bidrag till Operan och Dramatiska teaten1, rcserva-

tio11sa11s/ag 100 925 000 
12 Rik skonserl verksam het, reservat ionsanslag 25 438 000 
13 Regionmusiken, förslagsanslag 55 283 000 
14 Hidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, förslagsanslag 93 224 000 
15 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, 

reser11ationsanslag 9100000· 
J6 Musikaliska akademien, förslagsanslag 2 844 000 
17 Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet, 

reservati011sanslag 6 t05 000 

Film 
18 Statens biografbyrå, försfagsm1s/ag I 150 000 
19 F_ilmstöd, resermtio11sa11s/ag- 8 102 000 

Litteratur och folkbibliotek 
20 Litteraturstöd, reservatio11sanslag 12 387 000 
21 Tidskriftsstöd, rescrl'Gt ionsanslag *2 500 000 
22 Bidrag till folkbibliotek, re.1ervatio11sa11slag 17 431 000 
23 Bidrag till Svenska språknämnden, förslagsanslag 582 000 

Bi/dkonst 
24 Statens konstråd, förslagS(l/.!S/ag 699 000 

* Beräknat belopp 
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25 rörvärv av konst för statens byggnader m. m., reserl'a-
tio11sa11slag 10 450 000 

26 Vissa bidrag till bildkonst, reser,,ationscms!ag 4 330 000 

Radio och tele1•isio11 
27 Viss bercdskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio, 

reservatio11sa11slag *860 000 

Arkiv, k11lt11rmi11nesw'Jrd, museer och utstäl/11i11gar 
Riksarkivet: 

28 Förvaltningskostnader, försfagsa11slag 14 402 000 
29 Inköp av arkivalier och böcker m. m., 

reser11atio11sans/ag 174 000 14 576 000 

30 Landsarkiven, förs/agsa11slag 10 359 000 
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 

31 Förvaltningskostnader, Jörs!agsa11sfag 5 320000 
32 Insamlingsverksamhet m. m., reserrnlio11sa11s/ag 917 000 6 237 000 

33 Svenskt biografiskt lexikon, förslagsa11slag l 553 000 
34 Bidrag till vissa arkiv I 058 000 

Riksantikvarieämbetet: 
35 Förvaltningskostnader, förs!agsa11sfag 18 629 000 
36 Vård och underhåll av fornlämningar och kultur-

historiskt värdefulla byggnader, resen•atio11sa11slag 4130000 
37 Uppdragsverksamhct, förslagsal/s/ag 6 045 000 28 804000 

38 Statens historiska museer: Förvaltningskostnader, 
förslagsanslag 11 693 000 

39 Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: 
Tekniska institutionen, förslagsa11slag 1 OOÖ 

Statens konstmuseer: 
40 Förvaltningskostnader, försfagsanslag 17 032 000 
41 Utställningar samt underhåll och ökande av sam-

lingarna m. m., reservatio11sa11s/ag 2 053 000 19 085 000. 

42 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, 
reservatio11sa11slag 577 000 

43 Livrustkammaren, förslagsa11sfag 3 740000 
Naturhistoriska riksmuseet: 

44 Förvaltningskostnader, förs!CJgsanslag 14 415 000 
45 Materiel m. m., reservationsans/ag 902 000 15317000 

Statens sjöhistoriska museum: 
46 Förvaltningskostnader, förs[agsa11s/ag 6 962 000 
47 Underhåll och ökande av samlingarna, 

reservationsa11slag 1 000 6 963 000 

48 Etnografiska museet, /örslag.sa11s/ag 6 150000 
49 Skoklosters slott, Jörslagsanslag 2119 000 
50 Bidrag till Nordiska museet, förslagsans/ag 15 291 000 
51 Bidrag till Tekniska museet, förslagsanslag 3 671 000 
52 Bidrag till Skansen, förslagsansfag 4 183 000 
53 Bidrag till vissa museer 4 817 coo 
54 Bidrag till regionala museer, färslagsanslag 11633000 

* Beräknat belopp 
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55 Riksutställningar, reserl'alio;isanslag 
56 Inköp av vissa kullurförernill, förslagsa11slag 

Ungdoms- oclz 11yktcrhetsorga11isatio11er 
Statens ungdomsråd: 

57 Förvaltningskostnader, fö•slagsans!ag 
58 Utrednings- och informationsverksamhet, resen·a

t ionsans/ag 

59 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 
verksamhet m. m., förslaxsaJts/ag 

60 Bidrag till ungdomsorganisationcrnas lokala verk
samhet, förslagsans/ag 

61 Bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner, 
reservationsanslag 

62 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, l'escrl'a t ionsanslag 

63 Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer 
m. fl, reservationsauslag 

C Kyrkliga ändamål 
Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
Förvaltningskostnader, försfogsanslag 

2 Ersättningar till kyrkor 111. m., förs/agsanslag 
3 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
4 Kurser fö,r utbildande av kyrkomusiker m. m., för

slagsanslag 
5 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka, 

rese1'vatio11sa11s/ag 

1388000 

887 000 

6 Bidrag till renovering av Varnhems klosterkyrka, rese1Tatio11sa11slag 
7 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
8 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
9 Bidrag till rcparationsarbcten på de svenska utlands· 

församlingarnas kyrkobyggm1.der, reservationsans/ag 
lO Bidrag till trossamfund, resen>ationsanslag 
11 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund, 

reservationsanslag 

D Skolväsendet 
Centrala och regionala my11di;r;fzeter m. m. 

1 Skolöverstyrelsen, förslagsa11slag 
2 Länsskolnämnderna, forslag.m11s/ag 
3 Statens institut för Järomedclsinformalion, förslagsan

s/ag 
4 Stöd för produktion av läromedel, reservationsanslag 
5 Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

För sko/väsendet gemensammlr frågor 
6 Pedagogiskt utvecklingsarbetc inom skolväsendet, re

sen•atio11sans/ag 

* Beräknat belopp 
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8 826 000 
100000 

2275 000 

29 054 000 

68 000000 

25 000000 

*2 321.000 

*6 000000 

808.632000 

6 800000 
140 000 

5 051 000 

570 000 

1800000 
685 000 
230 000 
190 000 

50000 
25 000000 

9 000000 

49 516 000 

89 2\2000 
38 461 000 

660 000 
2 463 000 
j 210 000 

36 108 000 
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7 Fortbildning m. rn., 1"eservatio11sa11s/ag 
8 Bidrag till studie- och yrkesorientering, förslagsanslag 
9 Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk 

inom utbildningsväsendet, /örslagsanslag 
10 Särskilda åtgärder på skolområdet, reservatio11sa11s/ag 

Det obligatoriska sko/väsendet 111. ni. 
11 Bidrag till driften av grundskolor m. m.,förslag.mns/ag 
12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., reser

vationsanslag 
13 Nomadskolor, /örs/agsa11slag 

Specialskolan m. m.: 
14 Utbildningskostnader, /örslagsanslag 
15 Utrustning m. m., reservatio11sa11s/ag 
16 Resor för elever jämte ledsagare, förslagsanslag 

J 7 Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel 
åt handikappade, /örslogsanslog 

Gymnasiala skolor m. m. 
18 Bidrag till driften av gymnasieskolor, förslagsa11s/ag 
19 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

förslag sans/ag 
20 Bidrag till driften av riksinternatsko!or, förs/agscms/ag 
21 Sjöbefälsskolorna, förs/agsanslag 

Statens skogsinstitut: 
22 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förs/agsa11s/ag 
23 Driftkostnader, reser11atio11sa11s/ag 

Trädgårdsskolan i Norrköping: 
24 Utbildningskostnader, förslagsans/ag 
25 Materiel m. m., reservatio11sa11s/ag 
26 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslag sans/ag 
27 Bidrag till driften av vissa privatskolor, försfagsa11slag 
28 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, reserva-

tio11sa11slag 
29 Främjande av liirlingsutbildning hos hantverksmästarc 

m. m., förslagsa11slag 
30 Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll

prov 
31 Vissa kurser för ingenjörer m. m., resen1atio11sanslag 

J11vesteri11gsbidrag 
32 Bidrag till byggnadsarbcten inom skolväsendet m. m., 

/örslagsa11slag 
33 Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m., reservatio11sa11sla.i: 

* Beräknat belopp 

10 617 000 
2 178 000 
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59 048 000. 
61 674 000 

J 325 000 
59 000 000 

6 850000000 

8 623 000 
7 272 000 

3 218 000 76 013 000 

2 254 000 

3 793 000 

2026 500 000 

1 000 
8 973000 

*]5031000 

998 000 3 252 000 

I 640 000 
198 000 1 838 000 

I 720 000 
15 322 000 

25 458 000 

J 935 000 

45 000 
1485000 

232 000 000 

25 000000 

9 653 422 000 . 
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E Högre utbildning och forskning 

Utbildning och forskning iMm högskolan m. m. 
2 Utrustningsnämnden för un;vcrsitet och högskolor, 

förslagsa11slag 
3 Ersättning åt vissa opponen:ter vid disputationer, 

för slagsanslag 
4 Ersättning åt vissa ledamöter i tjänstcförslagsnämnder 

m. m., forslagsanslag 
5 Utbildningsbidrag för doktorander, förslagsa11slag 
6 Vissa kurser för utländska studerande, förslagsa11;lag 

Vissa forsk11i11gsä11damål 
7 Forskningsrådsnämndcn, reservationsans/ag 
8 Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

rcservatio11sa11slag 
9 Medicinska forskningsrådet, reservatio11sa11slag 

JO Naturvetenskapliga forskningsrådet, reservatio11s
a11slag 

11 Vissa resurser för forskning, reservationsans/ag 
12 Europeiskt samarbete inom kärnforskningen, förslags

a11slag 
J 3 Europeiskt samarbete inom rymdforskningen, 

14 
15 

förslagsa11slag 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

Förvaltningskostnader, fö.-slagsans/ag 
Materiel m. m., reservatio11sa11slag 

1 G Kiruna geofysiska institut, reseri•atio11sa11slag 
17 Institutet för social forsknirng, förslagsa11slag 
18 Framtidsstudier, reservationsanslag 
19 Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
20 Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
21 Bidrag till Vetenskapsakademien, reservatio11sa11slag 
22 Bidrag till Riksförcningen mot cancer, rescrvatio11s

(11TS!ag 
23 Bidrag till ElSCAT Scientific Association, förslags-

au slag 

Inredning och utrustning 
24 Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten 

m. m., reservatio11sans!t1g 

F Vuxenutbildning 

Viss utbildning via radio och television m. m., resena
tionsanslag 
Statliga skolor för vuxna: 

2 Utbildningskostnadcr, förs/agsa11slag 

* Beräknat belopp 

5 730000 
1448000 

7 072 000 

36 

*2 739 199 000 

5 258 000 

2100000 

4 650 000 
43 085 000 

1900000 

12 078 000 

37 336 000 
77 568 000 

135 996 000 
7 500 000 

37 130 000 

19 900 000 

7 178 000 

4 356 000 
1913000 
3 400 000 
1 311 000 

556 000 
7 855 000 

3 000 000 

1000000 

92 OÖO 000 

3 246 269 000 

56 906 000 
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3 
4 

Material för självstudier, reservatio11sa11slag 
Undervisningsmateriel m. m., rese1Tatio11sa11sfag 

5 Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m., förslags-
an.s/ag 

6 Bidrag till studiecirkelverksamhet, förslagsanslag 
7 Bidrag till studieförbund 
8 Bidrag till driften av folkhögskolor, förslagscmslag l 
9 Bidrag till byggnadsarbelen vid folkhögskolor, resen•a-) 

tionsa11slag 
10 Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till 

folkhögskolor, reservatio11sa11slag 
11 Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

vcrksamhet, förslagsa11slag 
12 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

förslagsa11slag 
13 Bidrag till särskilda vuxenutbi!dningsåtgärder, resen•a

tio1tsa11s/ag 
14 Bidrag till vissa organisationers centrala kursverk

samhet, reservatio11sa11s/ag 
15 Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, 

m.m. 
16 Bidrag till kontakttolkutbildning, förslagsanslag 

G Studiesociala åtgärder 

Centrala.studiestödsnämnden m. m., förslagsa11sfag 
2 Studiebidrag m. m., förslagsanslag 
3 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti, förslagsans/ag 
4 Ersättning till postverket, riksbanken och riksför

säkringsverket för deras handläggning av studie
socialt stöd, förslagsanslag 

5 Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 
gymnasieskolor m. m., förslagsa11s/ag 

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

7 Administration av och information om vuxenstudie
stöd m. m. 

H Intcrnationcllt-kulturcllt samarbete 

Kulturellt wbyte med ut landet 
1 Kulturellt utbyte med utlandet, reservationsanslaK 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m., 

Jörslagsa11slag 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige, 

reservatio11sa11slag 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 

*Beräknat belopp 

37 

3 700 000 
309 000 11 081 000 

291000000 
507 000000 
16 300 000 

*215 997 000 

21753000 

59 616000 

218 000 

530 000 

1 000 
2948 000 

1183 350 000 

30 833 000 
675 000 000 

200000 

2 601000 

505 000 

] 880 000 

1000 

711020 000 

l 051 000 

5 483 000 

690 000 
1 181 000 
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Nordiskt kulturellt samarbete 
5 Nordiska samarbetsprojeki: m. m., förslagsa11s/ag 

Nordiska afrikainstitutet: 
6 
7 

;\ vlöningar m. m., förslagsanslag 
Driftkostnader, reservatio11sa11slag 

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

* Beräknat belopp 

955 000 
464000 

Summa kr. 

38 

*16 735 000 

1419000 

3 475 000 

30 034 000 

15 726 762 000 
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X. Jordbruksdepartementet 

A J ordbruksdepartementct m. m. 

Jordbruksdepartementet, förslagsa11slag 
2 Lantbruksrepresentanter, förslagsans/ag 
3 Kommitteer m. m., reservations:mslag 
4 Extra utgifter, reserl'{tfio11sa11slag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

1 Lantbruksstyrelsen, Jörslagsanslag 
2 Lantbruks.nämnderna, förslagsans/ag 
3 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering:m. m., 

förs/agsanslag ., . 
4 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förs/ags~:: · 

anslag . 
5 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m., 

rese1·va1io11sa11slag 
6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, 

fö1·slag$a11slag · . ' .. · 
7 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norr

land, m. m., förslagsa11slag 
8 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa 

kronolägenheter m. m., förslag sans/ag 
9 Befrämjande av husdjursaveln m. m., reservatio11s

a11slag 
10 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet, 

förslag~anslag 
11 Bidrag: till statens hingstdepå och stuteri, reservatio11s

a11s/ag ··· 
12 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling; reservations· 

a11s/og 
13 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, reservatio11s

a11slag" 
14 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, att · 

avräknas mot automobilskattemedlen 
15 Främjande av rennäringen, rcservatio11sa11slag 
16 Kompensation för bensinskatt till rennäringen, att 

avräknas mot automobilskattemedlen · 
17 Stöd till skärgårdsföretag, förslagsauslag 

C Jordbruksprisreglering 
1 Statens jordbruksnämnd, förslagsanslag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, förslags

anslag 
3 Prisreglerandc åtgärder på jordbrukets område, för- . 

slagsans/ag 

* Beräknat belopp 

39 

10 732 000 
. J 662 000 

l3 963 000 
500 000 

26 857 000 

26 775, 000 
135'580 000. 

5 340 000 
.. , 

32 000 000 

.. :190 000 

1 000000 

21 000000 

2 300000 

1440 000. 

1000 ·. 

350000' 

215 000 

170 000 

575 000 
1030000 

280000 
3 000000 

231246 000 

16 920 000 

I 711 000 

*3 608 000 000 



F Service och kontroll 
1 Statens livsmedelsverk, förslugsanslag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid 

kontrollslakterier, förslagsa11slag 

*Beräknat belopp 

35 859 000 

14 053 000 
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3 Statens veterinärmedicinska anstalt, förslagsanslag 
4 Veterinärstaten, förslagsanslag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, 

m. m., förslag sans/ag 
6 Bidrag till djursjukvård i vissa fall, förs/agsa11slag 
7 Veterinärinrättningen i Skara: Djursjukhuset, 

förslagsanslag 
Statens centrala frökontrollanstalt: 

8 Förvaltningskostnader, förslagsa11s!ag 
9 Utrustning, reservatio11sa11slag 

10 Bekämpande av växtsjukdomar, för slagsanslag 
11 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverk

samhct, förslagsa11s/ag 
12 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium, 

reservatio11sans/ag 
13 Statens maskin provningar, förslagsa11slag 
14 Statens växtsortnämnd, förslag.ranslag 

G Utbildning och forskning 

Jordbrukets högskolor och statens veterinär
medicinska anstalt: 

I Central förvaltning, förslagso11s!ag 
2 Bokinköp m. m., reservatio11sa11slag 

Lantbrukshögskolan: 
3 Förvaltningskostnader, Jörslagsa11slag 
4 Driftkostnader, reservationsans/ag 
5 Försöksvcrksamheten, rcservatio11sa11slag 
6 Lantbruksdriftcn vid försöksstatiorierna m. m., 

förslagsa11slag 
Veterinärhögskolan: 

7 Förvaltningskostnader, förs lagsanslag 
8 Driftkostnader, reservationsanslag 
9 Försöksverksamhet, resenationsanslag 

10 Lantbruksdriften vid försöksgården, förslagsanslag 
Skogshögskolan: 

11 Förvaltningskostnader, förslagsa11slag 
12 Driftkostnader, rescrvationsanslag 
13 Statens skogsmästarskola, fö1·slagsa11s/ag 
14 Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets 

högskolor ro. m., reservationsa11slag 
15 Ersättning till ledamöter i tjänstcförslags

nämnder m. m., förslagsanslag 
16 Jordbruksforskning, reservatio11sa11s/ag 
17 Stöd till koJlektiv jordbruksteknisk forskning, rescrm-

tio11sanslag 
18 Bidrag till Sveriges utsädesförening, förs/agsanslag 
19 Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 
20 Skoglig forskning, rescrvatio11sanslag 
21 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds

förädling och skogsgödsling m. m., reservatlonsanslag 

* Beräknat belopp 

14 784 000 

41 

24J10 000 
32 145 000 

6 500 000 
150 000 

652 000 

60 000 ] 4 844 000 -----

22 005 000 
1 356000 

80 239 000 
16 977 000 
42476 000 

1 000 

34 285 000 
1 l 643 000 

788 000 
1 000 

30 606 000 
20 252 000 

150 000 

1 000 

3 837 OOQ 
"'3 794000 

240000 

136335 000 

23 361 000 

139 693 000 

46717000 

·50 858 000 

2 297 000 

30 000 000 

400000 
13 787 000 

l 470 000 
11910000 

460000 
7 334 000 

l 912 000 
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22 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, reservations
ans/ag 

23 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslags
anslag 

24 Rescunderstöd för studier m. ro., reservatio11sm1slag 

H Mil,ifö•ård 

1 Statens naturvårdsverk, förslagsanslag 
2 Statens strålskyddsinstitut, förs lagsanslag 
3 Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsa11sfag 
4 Miljövärdsinformation, reservatio11sa11slag 
5 Ersättningar vid bildande av naturreservat m: m:; 

reservationsanslag 
6 Värd av naturreservat m. m., reservatio11sanslag 
7 Miljövårdsforskning, reserwuionsanslag 
8 Strålskyddsforskning, reservatio11sa11slag 
9 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet, 

reservationsanslag 
10 Undersökningar av hälso- cich miljöfarliga varor, 

reservationsa11slag 
11 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, 

m. rn., reservatio11saflslag 
12 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m., 

för slug sans lag · 
t 3 Stöd till avfallsbehandling rn. m., reservatio11sa11s[ag 
14 Bidrag till kalkning av sjöm och vattendrag, · 

reserrntio11sanslag . 
15 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m., förslags-· 

anslag 
16 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond, 

för slagsanslag 

I Idrott 

1 
2 

Stöd till idrotten: 
Organisationsstöd m. m., reservatio11sa11slag 
Anläggningsstöd m. m., r.~servationsanslag 

J Diverse 

1 Scrvitutsnämnder, m. m., förslagsa11slag 
2 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. 01., 

reser1•ationsa11slag 
3 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

förslagsanslag 
4 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder, 

för slagsanslag 
5 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt

ningar, förslagsa11slag 

107 130 000 
36 370 oöo 

42 

4 800 000 

385 000 
39 000 

335 423 000 

47'202 000 
9 797 000 
3 615 000 

·3 200 000 

9 000 000 
21100 000 
32900 000 

600 000 

3 800 000 

2 000 000 

7 500 000 

140000 000 
24000 000 

10000000 

2450000 

5 000 000 

322164000 

143 500 000 

143 500 000 

200 000 

1000000 

9 018 000 

5 000 

5 000 

· 10 2isooo 
Summa kr. 5 258 815 000 
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XI. Handelsdepartementet 

A Handelsdepartcmentct m. m. 
Handelsdcpartcmentet, förslagsanslag 

2 Kommitteer m. m., resenationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Krigsmaterielinspektionen, förslagsanslag 
5 Kostnader för nordiskt samarbete, Jörslagsanslag 
6 Nordiska in.inistcrrådets allmänna budget, förslagsanslag 

B Främjande av utrikeshandeln m. m. 

1 Sveriges exportråd, reservatio11sa11s/ag 
2 Handelssekrctcrare, reservatio11sanslag 
3 Exportfrämjande åtgärder, reservatio11sanslag 
4 Utbildning i internationell marknadsföring m. m., 

reservalionsans/og 
5 Importkontoret för u-landsprodukter, förslagsanslag 
6 Sveriges turistråd, reservationsanslag 

C Kommcrskollegium m. m. 
1 Kommerskollcgium, förslagsanslag 
2 Bidrag till vissa internationella byråer m. m., förslags

onslag 
3 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsi:lnslag 

D Pris-, kon~mrrens- och konsumentfrågor 

Marknadsdomstolen, förslagsans/ag 
2 Näringsfrihetsombudsmannen, förslagsans/ag 
3 Statens pris- och kartellnämnd, förslagsa11slag 

Konsumentverket: 
4 Förvaltningskostnader, förslagsa11s/ag 
5 Forskning m. m., reservatio11sa11s/ag 
6 Allmänna rckJamationsnämnden, förs/agsans/ag 
7 Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m., 

förslagsans/ag 

E Patent- och rcgistrcringsverket m. m. 
I Patent..: och registrer.ingsverket, förs/agsanslag 
2 Särskilda kostnader för förenings- m. fi. register, 

Jörslagsa11s/ag 

F Ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, förs/agsanslag 

* Beräknat belopp 

43 

9174 000 
3 670 000 

150 000 
341 000 
250000 

*8 975 000 

22560 000 

2 980 000 
17 755 000 
19 556 000 

2133 000 
1 000 

23 000000 

65 425 000 

18119000 

1'019000 
778 000 

19916000 

1 187 000 
2 489 000 

20 186 000 

31350000 
2052 000 
3 749000 

2 500000 

63 513 000 

60 074 000 

8 200 000 

68 274 000 

*131256000 

131256 000 

Summa kr. 370 944 000 
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XII. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdcpartemcn1tct m. m. 
1 Arbetsmarknadsdepartementet, förslagsa11slag 
2 Kommitteer m. m., reservatio11sa11slag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Internationellt samarbete, förslagsanslag 
5 Socialattacheer, förslagsanslag 

B Arbetsmarknad m. m. 

1 Arbetsmarknadsservice, förslagsa11slag 
2 Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 
3 Sysselsättningsskapandc åtgärder, reservatio11sa11slag, 

varav förslagsvis 200 000 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

4 Stöd till lageruppbyggnad, förs/agsa11slag 
5 Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsanslag 
6 Totalförsvarsverksamhet, fi'irs/agsanslag 
7 Arbctsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning, re

servationsanslag 
8 Arbetsmarknadsvcrket: Förvaltning av utrustning, re

seri1atio11sa11slag 
9 Arbetsdomstolen, förslogsanslag 

10 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsa11s/ag 
11 Statens nämnd för arbctst~.gares uppfinningar, · 

förs lagsanslag 

C Arbetsmiljö 

1 Arbetarskyddsstyrelsen, förs/agsanslag, varav 
250 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Arbctarskyddsstyrelsen: Inredning och utrustning, 
reservatio11sa11s/ag 

3 Yrkesinspektioncn, förslagsanslag, varav 1948000 kr. 
att avräknas mot automohilskattemedlcn 

4 Statens arbetsklinik, förslagsanslag 
5 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning, 

resenatio11sa11slag 
6 Bidrag till arbetarskyddsfonden, resenationsanslag 

D Invandring m. m. 
1 Statens invandrarverk, försiagsanslag 
2 Åtgärder för flyktingar, förs/agsanslag 
3 Åtgärder för invandrare, reservatio11sa11slag 
4 övcrsättningsservice, förslagsa11slag 

44 

13 008 000 
13 297 000 

300 000 
5 600000 
1586000 

33791 000 

658 475 000 
1 276.250 000 

1320 700 000 
400000 000 
761550000 

24 882 000 

7 000 000 

'l 000 . 
3 272 000 

837 000 

30000 

4452 997 000 

69420'000 

·6100000 

62110 000 
3 430000 

1215000 000 
115 000 000 

1 471 ()60 000 

31001000 
67000000 
. 8 525 000 

300000 

106826 000 

Summa kr. 6 064 674 000 · 
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XIIl. Bostadsdepartemenlet 

A Bostadsdcpartementet m. m. 
I Bostadsdepartcmentct, förs!t1gsa11slag 
2 Kommitteer m. m., resen·atio11sa11s/ag 
3 Extra ulgifter, reservalio11sans/ag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

reser1•a_tio11sa11s/ag 

B Bostadsbyggande m. m. 
1 Bostadsstyrelscn, försltigsa11slag 
2 Länsbostadsnämnderna, förs/agsans/ag 
3 Bostadsbidrag m. m., förslagsa11s/ag 
4 Räntebidrag m. m., förslagsanslag 
5 Eftergift av hyresförlustlån, förslagsanslag 
6 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., förslagsa11-

slag 
7 Bidrag .till förbättring av boendemiljön, reservatio11s

a11slag 
8 · Byggnadsforskning 
9 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, 

reservati011sa11slag 
10 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingsloka

ler, reservatiollsans/ag 
11 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbcståndet 

m. m., reservationsanslag 

C Plam·äscndet 
1 Statens planverk, förslagsanslag 
2 Bidrag till översiktlig planering m. m., reservatio11s

a11slag 

0 f,antmäteri- och kartväscndet 
Lantmäteriet; 

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

a11slog 
3 Mät.ning och kartläggning, reservationsans/ag 
4 Försvarsberedskap, reservationsanslag 
5 Bidrag till förrättnings- och uppdragsvcrksamhct, 

förslagsanslag 
6 Utrustning, resenatio11sa11slag 

* Beräknat belopp 
Summa kr. 

45 

11755000 
4000000 

300000 

165 000 

16220 000 

19 663 000 
40 210 000 

1 781 000000 
2 560000000 

75 000 000 

265 000 000 

35 000000 
11000000 

6 000000 

2000 000 

*326 000 000 

5120 873000 

22 131 000 

6 000000 

28 131 000 

30 992 000 

1 000 
45 581 000 

1 346 000 

6 675 000 
3 000000 

87 595 000 

5 252 819 000 
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XIV. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

1 T ndustridepartementet, förslagsa11s/ag 20 230000 
2 Teknisk attachc, förslagsanslag 237 000 
3 Kommitteer m. m., rescrvatlonsanslag . 10 825 000 
4 Extra utgifter, reservatio11sai1slag 350 000 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer, 

förslagsa11slag 201 000 

31843 000 

B Industri m. m. 
Statens industriverk: 

Förvaltningskostnader, förslagsa11slag 22 372'000 
2 Utredningar m. m., reser1'atio11sa11slag 4 820 000 
3 Kursverksamhet m. 111., fiirslagsanslag t 000 
4 Bidrag till kursvcrksamhel m. m., reser11atio11s-

anslag 10 700000 
5 Utrustning, reservatio11sa11slag 150 000 38 043 000 
6 Sprängämnesinspektioncn, j'Jrslagsans/ag 2 396 000 
7 Företags- och branschfrämjande åtgärder, 

reser~·atio11sa11slag 45 610 000 
8 Strukturåtgärder för skoindustrin, resenatio11sa11slag 2000 000 
9 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier 

till företag inom vissa industribranscher, 
reservatio11sa11slag 3 225 000 

10 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier 
till företag inom vissa industribranscher, förslags-
anslag 3 000000 

11 Täckande av förluster på grund av exportlåne-
garantier till företag inom t~:xtil-, konfektions- och 
manuella glasindustricrna, fiirslagsa11s/ag 450 000 

12 Främjande av hemslöjden, reservatio11.va11slag 1952000 
n Mcdelstillskott till Norrlandsfonden, reservatio11sa11-

slag 10000 000 

106676000 

c Regional utveckling 

I Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet, förslagsanslag 258 450000 
2 Särskilda stödåtgärder i glesbygder, reservatio11sa11s/ag 33 500000 
3 Bidrag till förelagareföreningar m. fl.: .Administra-

tionskostnader, reservatio11sw1slag 25 700 000 
4 Täckande av förluster i ankdning av statligt stöd 

till hantverks- och industriföretag m. fl., förslagsunslag 15 000000 

332 650 000 

D Mineralförsörjning m. m. 
Sveriges geologiska undersökning: 

1 Geologisk kartering samt information och 
dokumentation, reservatiousanslag 24 047 000 

2 U ppdragsverksamhet, förslag sans/ag 1 000 
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3 Prospektering m. m., resermtio11sa11sfag 
4 Utrustning, reservatio11sa11slag 
5 Bergsstaten, förs/agsamlag 
6 Statens gruvegendom, /örs!agsattslag 

E Energihushällning 

1 Statens elektriska inspektion, förslagsa11s/aff 
Statens kärnkraftinspektion: 

2 Förvaltningskostnader, f<irs/agsanslag 
3 Kärnsäkerhctsforskning, reservatio11sa11s/ag 

4 Kostnader för vissa nämnder, förs/agsa11slag 
5 Energibesparande åtgärder inom näringslivet m.m., 

reservationsa11s/ag 
6 Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande 

syfte, reservatio11sa11slag 
7 Främjande av Jandsbygdens clcktrificring, 

reservatio11sans/ag 
8 Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m., 

reservationsans/ag 
9 Oljeprospektering, reserMtio11sa1tslag 

F Teknisk utveckling m. m. 

2 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling, reservations
anslag 
Drift av forskningsstationer, förs/agsauslag 

3 Utrustning, reservatio11sans/ag 
4 Europeiskt rymdsamarbete m. m., förslagsanslag 
5 Statens provningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet, 

förslagsa11s/ag 
6 Bidrag till statens provningsanstalt, reservatio11s-

a11s/ag 
7 Statens provningsanstalt: Utrustning, reservatio11sa11slag 

11862000 
12 702 000 

1 000 
I 000 

280 500000 
1000 

10 800000 

8 Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet, förslagsa11slag 
9 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt, reserl'a-

tio11sa11slag 
10 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning, reservatio11sa11slag 
11 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademicn 
12 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 
13 Energiforskning, resenatio11sa11s/ag 
14 Grundläggande forskning för energiområdet, reserva

tionsanslag 
15 Bidrag till verksamheten vid Aktiebolaget Atom

energi, reservatio11sa11slag 
16 Energiteknisk forskning och utveckling vid Aktiebolaget 

Atomenergi, reservatio11sa11slag 

47 

48 612 000 

I 183 000 
62 JJ6000 

112 131 000 

4 453 000 

2000 

135 000 

170000000 

3 000 000 

15 000 000 

1 000 
20000000 

212 591 000 

291301000 

48 360 000 

1 000 

19 000 000 
l 000 
1 000 

3 200000 
1000000 

970000 
5 265 000 

114 300 000 

6 129 000 

44 750000 

15 000 000 
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17 Medelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom, 
reserv(1tio11sa11slag 

18 Nordisk fond för teknologi och industriell 
utveckling, resen•ationsans!ag 

G Domäm·erket 
1 Ersättning till domänverkc:ls fond för utgifter för 

övertalig personal, förslagrnns/ag 

Summa kr. 
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19 500 000 

4 290 000 

573 068 000 

131000 

1369090 000 
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XV. Kommundepartementet 

A Kommundepartementet m. m. 
1 Kommundepartementet, förslagsanslag 
2 Kommittccr m. m., reservatio11sans/ag 
3 Extra utgifter, reservatlonsanslag 

B Länsstyrelserna m. m. 
1 Länsstyrelserna, försfagsa11slag 
2 Lokala skattemyndigheterna, för slagsanslag 
3 Kronofogdemyndigheterna, förs/agsa11s/ag 

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

förs/agsa11slag 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m., 

förslagsanslag 
4 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap, reserva

tionsanslag 

* Beräknat belopp 

4 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100 
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5 761 000 
5 500000 

150000 

11411000 

1064 649 000 
318 373 000 
253 708 000 

1636730000 

8 478 000 

8 651 000 

4100 000 

*2 000 000 

23229000 

Summa kr. 1 671 370 000 
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XVI. Oförutsedda utgifter 

1 Oförutsedda: utgifter 

so 

4 000 000 000 
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XVII. Riksdagen och dess verk in. m. 

A Riksdagen 
Riksdagen: 

1 Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, förslags-
anslag 38 315 000 

1 Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, 
förslagsanslag 9 974000 

3 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 
verksamhet, förslagsanslag 450 000 

4 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, 
förs/agsanslag 2 286000 

5 Parlamentariska delegationer, förslagsa11sfag 310 000 
6 Bidrag till studieresor, reservationsanslag 120000 
7 Rep:~scntation m. m., förslagsanslag 150 000 
8 Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 195 000 
9 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare J40 000 

10 Bidrag till utrikespolitisk informationsverksambet 30 000 
11 Kontorshjälp till riksdagsledamöter, förslagsanslag 1856000 
12 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl., förslags-

anslag 7 984000 
13 Stöd till partigrupper, förslagsans/og 744 000 
14 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reserva-

tio11sanslag 175 000 62729000 

B Den inre riksdagsförvaltningen 
Den inre riksdagsförvaltningen: 

1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 56903 000 
2 Kostnader för riksdagstrycket m. m., förslagsanslag 16000 000 
3 Utgivande av särskilda publikationer, reservatio11S-

anslag 155 000 
4 Riksdagens utåtriktade infonnationsverksamhet, 

förslagsanslag 872 000 
5 Fortsatt utredning om riksdagens hus m. m., 

reservationsanslag 4 500000 78 430 000 

c Allmänt kyrkomöte 
1 Allmänt kyrkomöte, förslagsa11s/ag 1000 

D Riksdagens verk 
Riksgäldskontoret: 

1 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 11763000 
2 Kostnader vid emission av statslån m. m., förslags-

anslag 9100 000 
3 Administrationskostnader för lönsparandet, 

för slagsanslag 500 000 
4 Administrationskostnader i samband med 

premiering av frivilligt sparande av överskjutande 
preliminär skatt, förslagsanslag 1 000 21364000 
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5 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, 
för slagsanslag 

6 Riksdagens revisorer och d·~ras kansli, ferslagsans/ag 
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

7 Förvaltningskostnader, fi.irslagsanslag 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 

förslagsa11slag 

E Diverse 
1 Kommitteer m. m., förslagsanslag 

2023 000 

2169 000 
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8 404 000 
3 082 000 

4192 000 

37 042 000 

202000 

Summa kr. 178 404 000 
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Utgifter för statens kapitalfonder 

I. Riksgäldsfonden1 

1 Underskott på riksgäldsfondcn 

Il. Avskriming av nya kapitalinvesteringar 

A Statens affiirsvcrksfooder 

Ko mm unika tionsdepartemen tet: 

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

Industridepartementet: 

5 Byggnader och utrustning (I: E: 1), förslagsa11slag 
6 Kraftstationer m. m. (I: F: 1), j0rslagsa11s/ag 

8 Statens allmänna fastighetsfond 

Justi tiedepartemcntet: 

1 000 
*6 000 000 

*64400000 
1 000 

1000 
12 500 000 

1 
2 

Po1ishus m. m. (Il: 1), reservationsa11s/ag 15 250 000 
Byggnadsarbeten för domstolsväsendet (Il: 2), 
reservationsa11slag 4 250 000 

3 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården (TT: 3), 
reservatio11sa11slag 2 600 000 

4 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm (Il: 4), 
reservatio11sans/ag 600 000 

Utrikesdepartementet: 

5 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig
heter för utrikesrepresentationen (Il: 5), reservatio11s
a11s/ag 

Försvarsdepartementet: 

6 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar (II: 6), 
reservationsanslag 

7 AnskaITning av vissa skyddsrumsanläggningar 
(Il: 7), reservatio11sans/ag 

* Beräknat belopp 

*4 200 000 

2 600 000 

1 Stat för riksgäldsfonden se Bilaga till Utgifter för statens kapitalfonder sid. 56. 
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6 400000000 

70402 000 

12 501 000 

82903 000 

22 700 000 

3 000000 

6 800000 
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Socialdepartementet: 
8 Utbyggande av karolinska sjukhuset (Il: 8), 

reservatio11sa11slag 
9 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

(Il: 9), resen•ationsanslag 
10 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte

mentets verksamhetsområde (Il: 10), reservations
anslag 

Bu d g c t de p a r te m e n t e t: 
11 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning (Il: 11), 

reservationsanslag 
12 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (Il: 13), 

reservatio11sanslag 

Utbildningsdepartemeritet: 
13 Byggnadsarbeten inom utbildningsdcpartementets 

verksamhetsområde (Il: 15), reservationsans/ag 

J ordbruksdepartementct: 
14 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

(Il: 16), reservatio11sa11s/ag 

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

reservatio11sai1slag 

C Försvarets fastighetsfond 

1 Försvarets fastighctsfond (III: 1-7), reservationsanslag 

D Statens utlåningsfonder 

Utbildningsdepartemcntct: 
1 Studiemedelsfonden (IV: 5), reservatio11sa11slag 

J ordqruksdcpartemen te:t: 
2 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt

ning av fisk rn. m. (IV: 8), reservationsans/ag 

* Beräknat belopp 
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9 750000 

4 465 000 

10000000 24 215 000 

150 000 000 

50000 150050 000· 

75 000 000 

30 000 000· 

55 000· 

311820 000· 

*249 051 000· 

806 000 ooo. 

797 000 

806 797 000 
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E Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet: 
I Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare m. m. (V: 1), reservatio11sanslag 5 000 000 
2 Lån till Synskadades riksförbund (V: 4), 

reservationsanslag 1 800 000 6 800000 

Handelsdepartementet: 
3 Lån tilJ teko-, sko- och garveriindustrier (V: 7), 

reservationsanslag 5 000000 
4 Lån till investeringar för kommersiell service i 

glesbygd (V: 8), reservatio11sa11s!ag 1500 000 6 500000 

13 300000 

F Fonden för statens aktier 

B u d g e t d e p a r t e m e n t e t: 
Teckning av aktier i Statskonsult AB, 
reservatio11sa11slag 400000 

G Diverse kapitaHonder 

Ko mm unika tionsdepartemcntet: 
1 Vägmaskiner m. m. (IX: 2), förs/agsanslag 1 000 
2 Sjöfartsmateriel m. m. (IX: 3), förslagsanslag 1000 
3 Fonden för Södertälje kanalverk (IX: 4), 

jörs/agsanslag 1 000 3 000 

Handelsdepartemcntct: 
4 Förrådsanläggningar rn. m. (IX: 8), reservations-

anslag *25 025 000 

25028000 

Summa kr. 1489299000 

ID. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 

1 Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 1000000 

* Beräknat belopp 
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Förslag till . 
stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1977/78 

Utgifter 

A Räntor på statsskulden: 

1 Ränta på räntelöpande obligalionslån,förs/ags~·is 
2 Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
3 Räpta på statsskuldförbindclser, förslagsvis 
4 · '' " sparobligationer, förslagsvis 
5 " " upplåning i utlandet för statens vattcnfalls-

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

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

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

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

förs/ags~·is 

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

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

C Diverse utgifter: 
1 Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis 
2 Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis 
3 Övriga diverse utgifter, fön;fagsvis 

Jnkomstcr 
A Räntor: 

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

B Uppgäld oclz k11rs1•i11ster: 
1 Uppgäld 
2 Kursvinster 

56 

Bilaga 
till Utgifter för 
statens kapitalfonder 

1 000 
1000 

25 000 000 
17 000 000 

200000 

Summa kr. 

5 000 000 
140000000 

1000 
7 000000 

1 000 
I 000 

3 515 000 00(} 
610000 000 
159 000 OOQ. 
325 000000 

18 700000 
137 00(} 

125 000 000· 

300000 

90000 
7 500 
7045 

50000000 
900000 00() 
837 659455 

6 540 901 000• 

2001} 

42200 OO<t 

6 583 103 00(} 

152 001 001} 

2 001) 
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C Dfrerse inkomster: 
1 Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Dragningslistor på premielånen 
3 Avgift för fartygskreditgaranti 111. 111. 

4 Övriga diverse inkomster 

10 000000 
300000 

20 000000 
800 000 

57 -

31100000 

183103000 

Underskott att avföras på statsbudgetens driftbudget 6 400 000 000 

Summa kr. 6 583103 000 

5 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr ZOO 
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Kapitalbudgeten 

Inkomsterna på kapitalbudgeten 

I Lånemedel 

58 

5 516 892 000 
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INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1977 /78 

I. Statens affärsvcrksfonder 

A. Postverkcts fond 

Avskrivningsmedcl 
från statsb1,1dgcten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

B. Televerkets fond 

Avskrivningsmedcl: Tele
anläggningar m. m. 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Avskrivningsmedel: Tele
visions- och 
Jjudradioanläggningar 

inom fonden 
Övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 
Investeriqgsbel!lYJ1digande: 
Teleanläggningar m. m. 

C. Statens järnvägars fond 
Avskrivningsmcdcl 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

D. Luftfartsverkets fond 
A vskrivningsmedel 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
lnvcstcringsbcmyndigande 

1 000 Investeri.ngsanslag 
21000000 

I 000 
103 898 000 

124 900 000 

6000000 
833 000000 

54 400 000 

1000000 

30 600 000 

925 000 000 

Investeringsanslag: 
Teleanläggningar m. m. 
Televisions- och 
Jjudradioanläggningar 

Investeringsanslag 
64 400 000 

483 000 000 
8 000 000 

117000000 

672 400 000 

J nvesteringsanslag 
I 000 

38 900000 
1 000 

205 998 000 

244900 000 
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124 900 000 

124 900 000 . 

870 600 000 

"54400000 

925 000 000 

672 4-00 000 

672400000 

244 900000 

244900 000 
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E. FabriksYerkens fond 

A vskrivningsmedcl 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
· lnvesteringsbemyndigande 

F. Statens vattcnfallsverks fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

G. Domänverkets fond 
Investerings bemyndigande 

Summa investeringsbemy11di-
ga11den för statens aflärs
verksfo11der 

Investeringsanslag 
1 000 

32 000 000 
500 000 

53 699 000 

86 200 000 

Invcsteringsanslag 
12 500 000 

1000000000 
10 000 000 

I 242 500 000 

2265000 000 

1 701 000 Summa investeringsanslag 

l 755 396 000 

JI. Statens allmänna fastighetsfond 

Avskrivningsmedcl 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigandc 

ID. Försvarets fastighctsfood 

Avskrivningsmcdel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investcringsbemyndigande 

"' Beräknat belopp 

Summa investeringsanslag 
3.11 820 000 

88 006 000 
5 000000 

472 515 000 

877 341 000 

249 051 000 
36 135 000 
22 500 000 
54 764 000 

362450 000 

Summa investeriogsanslag 
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86 200 OOD 

86 200 000 

2 265 000 000 

2 265 000 000 

1 701000 

877 341 000 

877 341000 

*362450 000 

362 450 000 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 

Biståndsförvaltningcns lånefond 

Investerings bemyndigande 

Statens bosiittningslånefond 

Investeringsbemyndigande 

300 ooo Investeringsanslag 

l 000 Investeringsanslag 

35 000 000 Investcringsanslag 

Statens lånefo!td för den mindre skeppsfarten .. 

Investeringsbemyndigande 

Studiemed~lsfonden 

Avskrivningsmcdel 
från statsbudgeten 

Lånefonden för studentkärlokaler 

Investcringsbemyndigande 

Fiskerilånefonden 

Investerings bemyndigande 

1 000 Investeringsanslag 

806 000 000 Investeringsanslag 

10 000 000 Investeringsanslag 

1 000 Investeringsarislag 

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

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Investerings bemyndigande 

Statens fiskredskapslånefond 

Investerings bemyndigande 

Lånefonden för bostadsbyggandc 

Investeringsbcmyndigande 

797 000 
903 000 

1700000 

Investeringsanslag 

1 000 Investeringsanslag 

2 205 000 000 · Investeringsanslag 

Lånefonden för inventarier i vissa specialbosfä· 
dcr 

Investerings bemyndigande 1 000 Invcsteringsanslag 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investerings bemyndigande 100 000 000 Invcstcringsanslag 
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300000 

1 000 

35 000000 

1 000 

806 000 000 

10 000000 

1000 

1700000 

1 700000 

1000 

2 205 000 000 

1 000 

100000 000 
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Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Investeringsbcmyndigande 1 000 Investcringsanslag 

Statens hantverks· och industrilänefond 

Investeringsbemyndigande 

Summa investeringsbemyndi
ganden för statens 
utlåningsfonder 

V. Fonden för låneunderstöd 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

VI. Fonden för statens aktier 

Avskrivningsmedcl 
från statsbudgeten 

Investerings bemyndigande 

90 000 000 Investeringsanslag 

2 441 209 000 

13 300 000 
120 971 000 
571632000 

705 903 000 

Summa investeringsanslag 

Investeringsanslag 
400 000 

102 000 000 

102400 000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigandc 

57 000 000 Investeringsanslag 
-'-'-12 000 000 

45 000 000 

VJH. Fonden för beredskapsla:~ring 

Investerings bemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

A. Statens vägverks förrådsfond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

* Beräknat belopp 

59 400 000 lnvesteringsanslag 

. Investcringsanslag 
1 000 

82 000 000 
1700000 

23 699 000 

·101 400 000 
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I 000 

90 000 000 

705 903 000 

:705903 000 

102 400 000 

102400 000 

45 000 000 . 

45 000 000 

*59 400 000 

107 400 000 

107 400 000 
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B. Sjöfartsverkets fond 

Avskrivningsmcdel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbcmyndigande 

C. Fonden för Södertälje kanalverk 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investeringsbcmyndigande 

D. Statens datamaskinfond 

A vskrivningsmcdel 
inom fonden 

Investeringsbernyndigandc 

Investeringsanslag 
l 000 

42 350000 
50 000 

10199 000 

s2:600 ooo 

Investeringsanslag 
1 000 

970 000 
-771 000 

200000 

Summa investeringsanslag 
71 000000 
44 001 000 

115 001 000 

E. J ordfonden 

Investeringsbemyndigandc 

F. Naturvårdsfondcn 

Investerings bemyndigande 

15 000 000 Investeringsanslag 

4 000 000 Investeringsanslag 

G. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

A vskri vningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investeringsbemyndigandc 

Summa i11vesteringsbe
my11diga11de11 för 
diverse kapitalfonder 

Investeringsanslag 
25 025 000 
1000000 

-] 000000 

25 025 000 

95 128 000 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 
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52 600000 

52600 000 

200 000 

200 000 

*115 001 000 

115 001000 

15 000 000 

4 000 000 

*25 025 000 

25 025 000 

Avskrivningsmedcl Summa investcringsanslag 10 039 827 000 . 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investcringsbemyndigande 

* .Beräknat belopp 

1489299 000 
2 783 761 000 

226 723 000 
5 540 044000 

10 039 827 000 10 039 827 000 
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Kapita]investering 

l. Statens alfärsverksfonder 

A Postvcrket 

1 Posthus rn. m. 

B Televerket 

Kommunikationsdepartcmcntet: 
1 Teleanläggningar m. m. 

Utbildningsdepartementct: 
2 Televisions- och ljudradioanläggninga:r 

c Statens järnvägar 

1 Jär~vägar m. m. 

D Luftfartsverket 

1 Flygplatser m. m. 

E Förenade fabriksverken 

l Byggnade~ och utrustning 

F Statens vattenfallsverk 

1 Kraftstationer m. m. 

G Domänverket 

Justi ti edcpartcmentet: 

1 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården 

Ind ustridepartemcn tct: 
2 . F(jrva.ltningspyggnad för domänverket 

Summa kr. 

64 

124900000 

870 600000 

54 400000 

. 925 000 000 

672400 000 
.. 

~ '. .l 

244 900 000 

86 200000 

2 265000 000 

l 000 

1700000 

1701000 

4320101000 
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Il. Statens allmänna fastighctsfond 

Justitiedepartementet: 
1 Polishus m. m. 61000000 
2 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet ' 17 000000 
3 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 5 200000 
4 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 2 400000 85 600000 

Utrikesdepartementet: 
5 Inköp, uppföralide och iståndsättande av fästig-

heter för utrikesrepresentationen 12000000 

Försvarsdepartementet: 
6 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar *8 400000 
7 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 2 600000 11000000 

Socialdepartementet: 
8 Utbyggande av karolinska sjukhuset 19 500900 
9 . Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 8 930000 

10 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-
mentets verksamhetsområde 20000000 4.8 430 000 

Budget departementet: 
11 Byggnadsarbcten för statlig förvaltning 455 000000 
12 Inköp av fastigheter m. m. 55 00!)000 
13 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket ' 200000 510 200 000 

Utbildningsdcpartementet: 
14 Vissa byggnadsarbcten för Sveriges Radio 1.000 
15 Byggnadsarbcten inom utbildningsdepartementcts 

verksamhetsområde 150 000 000 150 001 000 

Jordbruksdepartementet: 
16 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 60000000 

Industridepartemt-:iltet: 
17 Byggnadsarbcteo för teknisk utveckling m. m. 110000 

Summa kr. 877341000 

* Beräknat belopp 
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111. Försvarets fastighctsfond 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

Armeförband: Anskaffning av anläggningar 
Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
Central och högre regional ledning: Anskaffning 
av anläggningar 
Gemensamma myndighc1tcr m. m.: 

Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt 

Anskaffning av vissa militära anläggningar 

IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesdepartementet: 

l Utrikesförvaltningens lånefond 
2 Biståndsförvaltrungens lånefond 

Socialdepartementet: 

3 Statens bosättningslånefond 

Kommunikatiori.sdepartemc n tet: 

4 Statens lånefond för den mindre skeppsfartcn 

Utbildningsdepartementet: 

5 Studiemedelsfondcn 
6 Lånefonden för studentk:irlokaler 

J ordbruksdepartemen tc~t: 

7 Fiskerilånefonden 
8 Låneforiden till främjand•! av beredning och avsätt-

ning av fisk m. m. 
9 Statens fiskredskapslånefond 

Bostadsdepartementet: 

10 Lånefonden för bostadsbyggande 
11 Lånefonden för inventari1!r i vissa specialbostäder 
12 Lånefonden för kommunala markförvärv 
13 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

J ndustri departementet: 

14 Statens hantverks· och industrilånefond 

* Beräknat belopp 

19 000000 

66 

oi.144 000000 
*78 750 000 

*103 250 000 

12 000 000 

I 850 000 20 850 000 

3 600 000 

Summa kr. 362 450 000 
· .. 

300ÖOO 
1000 301 'ooo 

35 000000 

1 000 

806 000 000 
10000000 816 000 000 

1 000 

1700000 
1 000 1 702000 

2 205 000 000 
l 000 

100 000000 
1 000 2 305 002 000 

90000000 

Summa kr. 3 248 006 000 
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V. Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartcmen tet: 

Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för 
alkoholmissbrukare m. m. 5 000 OÖO 

2 Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 1 000 
3 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger "l 000 
4 I.ån till Synskadades riksförbund 1800000 6 802 000 

Kommunikationsdepartementet: 

5 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1976/77 30000000 

Budget departementet:_ 

6 Pressens lånefond · 15 000 000 

Han delsdepartementet: 

7 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 5 000000 
8 Lån till investeringar för kommersiell service i 

glesbygd 3000000 -8 000 000 

Bostadsdepartemcn tet: 

9 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostads-
bebyggelse 1 000 

Industri departementet: 

10 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 600 ()00 000 
11 Lån _till proccssutvcckling i Ranstad 13 600 000 
12 Lån till aktieteckning i Svenska Petroleum AB 12 500 000 
13 Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektions-

industrin 20000000 - 646100 000 

Summa kr. 705 903 000 

VI. Fonden för statens aktier 

Budgetdepartementet: 
Teckning av aktier i Statskonsult AB 2400000 

In dus tridepartemen tet: 

Teckning av aktier i AB Svensk Exportkredit 100 000 000 

Summa kr. 102 400 000 

* Beräknat belopp 
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VII. Fonden för förlag till statsvcrket 

Försvarsdepartementet: 
1 Vissa projcktcringskostnader 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Han dclsdcpartemen tet: 
Överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond: 

Lagring för beredskapsändamål 

IX. Diverse kapitalfonder · · 

Försvarsdepartementet: 
Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: 

1 Anskaffning av datamaskiner 

Kommunikationsdeparl'.ementet: 
Statens vägverks förrådsfond: 

2 Vägmaskiner rn. m. 
Sjöfartsvcrkcts fond: 

3 Sjöfartsmateriel in. m. 
4 Fonden för Södcrtaljc kanalverk 

Budgetdepartementet::· 
Statens dä.tamaskinfond: 

5 Anskaffning av datama:;kiner 

Jordbruksdepartementet: 
6 Jord fonden 

Naturvårdsfonden: 
7 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

Handelsdepartcmen tet: 
Förrådsfonden för ekonomiskt försvar: 

8 Förrådsanläggningar m. m. 

* Beräknat belopp 

68 

45 00() 000 

Summa kr. 45 000 000 

*59 .400 000 

Summa kr. 59·400 000 

·,· ,···. 

', *1 000 

107 40.0 000' 

.52 600 000 
200 000 ' 160 200 00(} 

115 000000 

15 000 000 

4000000 19 000 000 

*25'025 000 

Summa kr. 319 226 000 
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Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regcringssammanträde 
1976-12-30 

69 

Nän·arande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, 

Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, 

Dahlgren, Asling, Söder, Trocdsson, Mundebo, Krönmark, Ullstcn, Bu

renstam Under, Wikström, Johansson, Friggebo 

Föredragande: statsråden Bohman, Ahlmark, Romanus, Turesson, Gus

tavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgrcn, Asling, Söder, Troeds

son, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Jo

hansson, Friggebo 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1977178 

Statsråden föredrar de förslag till riksdagen i frågor om statens in

komster och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till stats

budget för budgetåret 1977/78 samt inriktningen av den ekonomiska 

politiken under nästa budgetår. Anförandena och i förekommande fall 
översikter över förslagen redovisas i underprotokollen för resp. departe

mcn t. 

Statsrådet Mundebo anför: Med beaktande av de föredragna förslagen 

har förslag till statsbudget för nästa budgetår med därtill hörande spe
cifikationer av inkomster och utgifter upprättats. Jag hemställer att re

geringen föreslår riksdagen 

att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlig

het med det upprättade förslaget till statsbudget för budget

året 1977178. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslu

tar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har 

anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredragandena har hem
ställt om. 

Regeringen förordnar att de anföranden som redovisas i underproto

kollen jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som 

bilagor 1--26. 

NORSTEDTS TRYCKERI HCCl(HCL'1 1977 760662 





Bilaga 1 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77:100 
Bilaga 1 

Finansplanen 

EKONOMIDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Bohman 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regcringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser finans
planen m. m. 

1 Den internationella utvecklingen 
Aren 1974 och 1975 präglades av stagnerande och t. o. m. sjunkande 

produktion i industriländemo> .. Konjunkturen i de stora OECD-länder
na vände emellertid uppåt vid mitten av 1975. Tillväxten fram till vå
ren 1976 blev avsevärt kraftigare än väntat. De mindre länderna, som 
kom in i ncdgångsfasen förhållandevis sent, har släpat efter även i upp
gången. En tillfällig avsaktning i återhämtningen - främst i de stora 
länderna - var allmänt väntad för andra halvåret 1976. Det står nu 
emellertid klart att konjunkturuppgången avmattades tidigare än vad 
som förutsetts och att uppbromsningen blev kraftigare och kom att 
omfatta ett större antal länder än beräknat. 

Produktions- och efterfrågetillväxten har hittills inte i någon större 
utsträckning lett till den eftersträvade utjämningen av de stora skillna
derna i pris- och kostnadsutveckling mellan de olika länderna inom 
OECD-området. Detta gäller i lika hög grad fördelningen av över- resp. 
underskott i bytesbalanserna. Den långsammare återhämtningen lägger en 
tung börda på de små länderna som har en oproportionerligt stor an
del av OEOD-ländernas samlade bytesbalansunderskott. Konjunktur
uppgången har hittills inte heller lett· till att de fasta investeringarna 
skjutit fart. Som en konsekvens av den avsaktande tillväxttakten har 
arbetslösheten ånyo börjat stiga i flera stora länder. 

De expansiva. krafterna i uppgången hade under första halvåret och 
i synnerhet första 1..--vartalet 1976 en avsevärt större styrka än vad man 
hade räknat med. OECD-sekretariatet förutsåg i december 1975 en 

Riksdage111976177.1 sam/. Nr 100. Bilaga 1. Finansplanen 
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tillväxt i den totala produktionen för OECD-ländcrna på 4 % i årstakt 
första halvåret 1976. Mot detta står ett faktiskt utfall på 6 % . Den 
starkaste tillväxten kunde registreras i de stora länderna som alla -
på något undantag när - kunde notera ökningstal på 6-8,5 % . Det var 
främst den privata konsumtionen och lagerpåfyllnaden som utgjorde 
de drivande krafterna i uppsvinget. Den privata konsumtionen beräknas 
ha svarat för ca hälften och lagerökningarna för omkring en tredjedel 
av produktionstillväxten under denna period. Till följd av det för
bättrade ekonomiska klimatet innefattanclc också en avtagande infla
tionstakt minskade hushållen sitt sparande. Försäljningen av kapital
varor, främst bilar, ökade mycket kraftigt som en konsekvens av en 
under två år uppdämd efterfrågan. Redan under våren lrunde man dock 
notera en märkbar avmattning i detta hänseende. 

Utvecklingen av de privata investeringarna under 1976 har hämmats 
av ett lågt kapacitetsutnyttjande. Företagens förbättrade vinstutveck
Jing i de stora OECD-länderna har endast i begränsad utsträckning ka
naliserats till nyinvesteringar. Avmattningen i konjunkturuppgången 
och det i många länder uppdrivna ränteläget har inneburit att för
väntningarna om en god investeringskonjunktur har måst dämpas en del. 
Det är endast i Förenta staterna, Förbundsrepubliken Tyskland och 

Canada som investeringarna tycks utvecklas någorlunda i linje med er
farenheterna från tidigare konjunkturuppgångar. Bostadsbyggandet har 
varit svagt i Västeuropa medan en markerad uppgång kunnat noteras 
i Förenta staterna och Japan. 

När konsumenternas stora efterfrågan på varaktiga varor sjönk till
baka och takten i lagerökningarna dämpades under våren 1976 förlo
rade också konjunkturuppgången mycket av sin kraft. Avsaktningen 
kan även .tillskrivas en medveten successiv omläggning av den ekono
miska politiken i restriktiv riktning: Finanspolitiken skärptes i många 
länder mot bakgrund av en uttalad ambition att på sikt återställa ba
lansen i de offentliga budgeterna. Effekterna av de stimulansåtgärder 
som vidtogs under 1975 ebbade också ut under loppet av 1976. I åt
skiIIiga underskott<>länder har regeringarna och centralbankerna tvingats 
strama åt politiken för att värna om utrikesbalansen och valutaställ
ningen. OECD-ländernas samlade bruttonationalprodukt ·(BNP) ökade, 
trots det åtskilligt svagare andra halvåret, med 5 % mellan helåren 1975 
och 1976. 

Takten i prisstegringarna har avtagit under loppet av 1976 och kan 
för helåret väntas bli ca 8 % - att jämföra med en ökning med drygt 
11 % 1975. Aterhållsamma löneökningar och stora produktivitets
vinster har bidragit till denna utveckling i flertalet OECD-Iänder. Fort~ 
farande är emellertid skillnaderna i prisutveckling mycket stora mellan 
olika länder. I en liten grupp länder - Schweiz, Förbundsrepubliken 
Tyskland och Förenta staterna - har inflationstakten bringats ned till 
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mellan 1-5 % . Samtidigt överstiger den i många andra OECD-ländcr 
med bred marginal 10 % . 

Sysselsättningen under första hälften av 1976 ökade i stort sett pa

rallellt med arbetskraften, varför arbetslösheten inte sjönk nämnvärt. 
Den partiella arbetslösheten i form av ofrivilligt korttidsarbete, s:>m 
under lågkonjunkturen hade en stor omfattning särskilt i Förbunds

republiken Tyskland, eliminerades dock praktiskt taget. Under hösten 
fick den svagare produktionstillväxten effekter på arbetsmarknaden 
och kurvan för arbetslösheten pekade åter uppåt. 

OECD-ländernas ekonomiska politik präglas allmänt av strävan att 

undvika en tilltagande inflation. Det är detta som föranlett en i förhål
lande till tidigare konjunkturuppgångar mer återhållsam politik även i 
länder med en förhållandevis gynnsam bytesbalanssituation. I under
skottsländerna, som omfattar ett antal stora länder och flertalet mindre, 

har det i många fall varit hänsynen till utrikesbalansen som i första 
hand motiverat en mer restriktiv politik. Det är genom en långsam och 
utdragen men samtidigt stabil konjunkturåterhämtning som OECD
länderna söker nå framgång i bekämpningen av inflation och arbetslös

het. Enligt allmänt omfattade bedömningar i OECD-länderna är <lct 
emellertid först när prisstegringarna bringats under kontroll och infla
tionsförväntningarna stävjats som man kan vänta sig några större för
bättringar på arbetsmarknaden. Den ekonomiska politik, som skall upp

fylla dessa mål, måste syfta till en tillväxt som å ena sidan är till
räckligt hävdad för att åstadkomma en successiv förbättring av arbets
marknadslägct men som å andra sidan inte är så stark att inflationen 
skjuter ny fart. 

Med visst fog kan man göra gällande, att den registrerade konjunk
turavsaktningen till en början var en önskad konsekvens av den förela 
politiken. Flera förhållanden, bl. a. den ånyo stigande arbetslösheten 
i flera länder och de försämrade utsikterna för 1977, torde emellertid 
ge vid handen att konjunkturuppgången inte ~ir tillrlickligt stark för att 
åstadkomma den önskade balanserade tillväxten. Det som man under 
början av hösten allmänt bedömde vara en tillfällig andhämtnings
paus har visat sig vara en bade längre och mer vittomfattande avsnkt
ning av konjunkturuppgången. 

Konjunkturuppgången väntas dock få ny kraft under 1977 i Förenta 

staterna och Japan med den privata konsumtionen och investeringarna 
som de främsta drivkrafterna. Hclårstillväxtcn för bruttonationalpro

dukten kan för dessa länder beräknas till ca 5 resp. 6 % . Den väntade 
svaga utvecklingen i flera stora västeuropeiska länder - Italien, Stor

britannien och Frankrike. - torde dra ned tillväxten inom den euro
peiska gemenskapen till omkring 3 % 1977. Möjligheterna för den 
västeuropeiska konjunkturutvecklingen att återvinna styrka torde där
för komma att vara avhängig av kraften i den västtyska uppgången. 
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Bedömningarna när det gäller Förbundsrepubliken Tyskland är dess

värre förbundna med mycket stor osäkerhet vilket också framgår av 

spännvidden mellan olika prognoser. Så har t. ex. OECD-sekretariatet 

i sin decemberrapport 1976 en prognos på 3,5 % för BNP-tillväxten. 
Denna bör ställas mot de västtyska officiella bedömningarna som pekar 

mot en ökning på ca 5 % . Barometerdata har under hösten berättat om 

sjunkande framtidsförväntningar, en beräknat svag produktionsutveck
ling och försämrade exportutsikter för Förbundsrepubliken Tyskland. 

Samtidigt tyder kvantitativa data över orderingången på en förhållande
vis uppåtriktad utveckling. Det kan dock finnas anledning att ifrågasätta 

om man inte från västtysk sida hyser en något för stor tilltro till kraf
ten i konjunkturuppgången. 

En fortsatt förhållandevis långsam konjunkturuppgång i Västeuropa 

1977 är således den mest sannolika utvecklingen. Möjligen kan till

växttakten öka mot slutet av året. Med det förväntat starkare upp

svinget i de transoccana länderna kan tillväxten i OECD-Iändemas to
tala bruttonationalprodukt beräknas bli ca 4 %. 

I Förenta staterna och Förbundsrepubliken Tyskland överväger man 

att sätta in ytterligare stimulanser för att påskynda uppgången om den 

fömtsedda accelerationen i tillväxten uteblir. Det torde stå klart att det 

för Förbundsrepublikens del i sä fall knappast kommer att bli fråga om 

annat än smärre modifieringar av den nu förda politiken. Vad gäller 

Förenta staterna torde eventuella konjunkturstärkande åtgärder från 

den_ nya administrationen knappast få effekt förrän under andra halv

året 1977. 

Konjunkturuppgången 1977 kommer till stor del att bäras upp av 
ökningar i den privata konsumtionen. I detta skede av konjunkturför

loppet borde även investeringarna normalt ha framträtt som en be
tydelsefull drivkraft i uppgången. Endast i ett fåtal stora länder torde 
så bli fallet. 1 övrigt får man räkna med ett mer begränsat stöd från 
investeringarna. 

Det fortsatt låga kapacitetsutnyttjandet tyder på att det även 1977 
borde finnas goda produktivitetsvinstcr att hämta. Löneökningarna och 

Tabell 1. Bruttonationalproduktens uh·eckling i vissa länder 1974-1977 
Årlig procentuell förändring 

Förenta staterna 
Japan 
Förbundsrepubliken Tyskand 
Övriga OECD-länder 
OECD totalt 

1974 

-1,8 
-1,3 

0,4 
2,9 
0,3 

1975 

-1,8 
2,1 

--3,2 
-1,6 
-1,4 

Kiillor: För 1974 och 1975: OECD, december 1976 
För 1976 och 1977: Ekonomidepartementet. 

1976 

6,0 
6,0 
5,5 
3,6 
5,1 

1977 

4,5-5,5 
5,5-6,5 
3,5-4,5 
2,5-3,5 
3,5-4,5 
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löneglidningcn torde dessutom bli måttliga även nästa år. I många län-
der bar man kommit till slutsatsen att löneökningarna efter hand måste 
komma ned till den takt som de har i Förbundsrepubliken Tyskland och ' · 
Förenta staterna för att säkerställa konkurrenskraften på exportmarkna
derna. Den allmänt långsamma konjunkturuppgången och den nuva
rande stora lagerhållningen av åtskilliga stapclvaror beräknas medföra 
begränsade prisstcgringar på råvaror. Allt tyder således på att infla
tionstakten kommer att bromsas in ytterligare något 1977 - speciellt 
för de mindre OECD-länderna som f. n. ligger något högre än genom
snittet för hela OECD-området. Den genomsnittliga inflationen i de 
stora länderna beräknas minska till 7-7,5 % 1977 medan den för de 
mindre länderna sannolikt stannar vid 8-9 % . Spridningen mellan 
OECD-länderna väntas dock bli stor också under 1977. Priserna för 
varor i den internationella .handeln beräknas komma alt öka långsam
mare än den allmänna prisnivån. Så väntas t. ex. prisökningarna för 
OECD-ländernas färdigvaruexport,.som accelererade under konjunktur
återhämtningen 1976, bromsas upp och uppgå till 6-7 % 1977. 

Prognoserna för prisutvccklingen är självfallet osäkra. Inflations-· 
bilden för vissa länder kan l. ex. påverkas av förändringar i växelkurser
na, vilket man erfarit speciellt under fjolåret. Den prisutveckling som 
skisserats ovan för 1977 bygger på antagandet att oljepriset ökar i sam- · 
ma takt som OECD-ländernas exportpriser. I december förra året be
slutades om höjningar av oljepriset. Flertalet OPEC-länder höjde priset 
från årsskiftet med 10 % och aviserade en ytterligare höjning med 5 % 
vid halvårsskiftet. Saudiarabien, den klart största producenten, har be
gränsat prisökningen till 5 % från årsskiftet och förklarat sig ha möjlig
heter att höja sin nuvarande produktionsvolym. En oljcprishöjning får 
naturligtvis inte enbart konsekvenser för priser och bytesbalanser. Den 
får även en neddragande effekt på den reala efterfrågan, såvida inte den 
ekonomiska politiken kompenserar för en sådan reducering. Mycket ta
lar för au den senaste oljeprisökningen i praktiken inte kommer att på- . 
verka här presenterade prognoser i någon större omfattmng. 

Arbetslösheten kommer knappast att minska under 1977 möjligen 
med undantag för Förenta staterna och Japan. I Förenta staterna kom
mer den emellertid knappast att kunna bli lägre än 7 %. I Västeuropa 
torde den komma att ligga kvar på strax under 5 %, trots två års kon
junkturuppgång. Det slöseri med mänskliga resurser som är innebörden 
av en dylik hög arbetslöshet låter sig inte mätas i kvantitativa termer. 

OECD-ländernas samlade bytesbalansunderskott ökade 1976 med 
15 miljarder dollar till 20 miljarder från den på grund av konjunktur
nedgången extremt nedpressade nivån 1975. Med den förväntade kon
junkturutvecklingen för 1977 beräknas det totala underskottet för · 
OECD-länderna inte minska i någon större utsträckning. Så tprde också 
bli fallet för de icke-oljeproducerande u-ländernas samlade underskott, 
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vilket beräknas uppgå till ca 25 miljarder dollar för vart och ett av åren . 
.\1ot detta står ett i stort sett oförändrat överskott för OPEC..länderna på 
35-40 miljarder dollar. 

De tre största OECD-länderna, Förenta staterna, Japan och För
bundsrepubliken Tyskland, svarar för mer än 60 % av OECD-länder
nas samlade produktion och beräknas 1977 få ett överskott i bytesba
lansen på ett par miljarder dollar. Underskotten för de små länderna 
(exkl. Nederländerna och Schweiz som har överskott) beräknas komma 
att öka till 19 miljarder dollar, vilket är drygt 3/4 av det underskott 
som OECD-Iändema torde få tillsammans. Dessa små länder bidrar 
med något mer än 10 % till OECD:s totala produktion. 

Denna fördelning av över- och underskotten är självfallet inte till
fredsställande. I de internationella överläggningarna har man enats om 
att underskotten på sikt endast kan nedbringas genom en ökad världs
handel. Det är genom att upprätthålla en hög inhemsk efterfrågan 
som överskottsländerna kan axla sin del av ansvaret för en mer ba
lanserad ekonomisk utveckling i OECD-Iänderna. Flera överskotts
länder skulle kunna föra en mer expansiv politik i rådande konjunk
turläge. Ett antal underskottsländer har under de senaste åren tvingats 
till en hård åtstramningspolitik och förlitar sig på att - under en 
övergångsperiod - finansiera underskotten i den externa balansen på 
de internationella kapitalmarknaderna. Situationens allvar belyses av att 
flera länder snart kan nå gränsen för sina möjligheter att till rimliga 
villkor ta upp ytterligare lån. 

Det internationella valutasamarbetet har under senare år inriktats på 
insatser för att bidra till finansieringen av bytesbalansunderskotten. Det 
officiella beta!ningsbalansstödet ges huvudsakligen av internationella 
valutafonden (IMF), vars utestående krediter till medlemsländerna upp
gick till inemot 20 miljarder dollar vid årsskiftet. Detta innebär en 
uppgång under de två senaste åren med ca 15 miljarder dollar. An
språken på IMF kommer att vara mycket stora även· under de när
maste åren framöver. Beslut har därför fattats under 1976 om för
stärkning av IMF:s resurser genom en allmän ökning av medlemslän
dernas kapitalinsatser. Förslag om Sveriges deltagande i insatsökning
arna kommer att föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte. 

En betydande officiell kreditgivning sker även utanför valutafonden 
direkt mellan länderna. Under 1976 beviljade sålunda ett antal cen.tral
banker i industriländerna en kortfristig kredit på 5,3 miljarder dollar 
till Storbritannien. Sveriges riksbank bidrog därvid med ett belopp mot
svarande 150 milj. dollar. Krediten syftade till att stödja den engelska 
centralbankens operationer för att dämpa pundets nedgång på valuta
marknaderna. I samband med återbetalningen ansökte Storbritannien i 
december 1976 om en s. k. stand-by-kredit från Internationella valuta
fonden. överenskommelse träffades om att denna kredit huvudsakligen 
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skulle finansieras via de s. k. låneavtalen (GAB) enligt vilka tio industri
länder, däribland Sverige, ulfäst sig vid att under vissa förhållanden re
finansiera IMF-krcditen. Av en total kredit till Storbritannien på 3 360 
milj. SDR (f. n. 16 100 milj. kr.) bidrar GAB-ländema med 2 560 milj. 
SDR, varav på Sverige faller ett belopp på 20 milj. SDR (motsvarande 
ca 95 milj. kr.). 

Valutamarknaderna har under 1976 påverkats starkt av betalnings
balansutvecklingen och skillnaderna mellan länderna i fråga om pris

och kostnadsutveckling. Den mindre gynnsamma utvecklingen i Italien 
och Storbritannien och i viss män även i Frankrike har sålunda med
fört betydande kursfall i dessa länders valutor - för pundets del 
med omkring 20 % under loppet av förra året. Även den amerikanska 

dollarn försvagades relativt kraftigt under andra halvåret 1976 bl. a. på 
grund av ett försämrat bytesbalansutfall. 

2 Konjunkturer och ekonomisk politik 1976 
Sverige har försökt överbrygga en av de djupaste internationella kon

junkturnedgångar som förevarit under efterkrigstiden med en stark 

expansion av såväl den privata som den offentliga konsumtionen. Den 
privata konsumtionen steg 1975 och 1976 med 3, l % i genomsnitt p-er 
år och den offentliga konsumtionen med 4,2 % per år. 

Den höga konsumtionstillväxten tillsammans med en omfattande 
lagerproduklion har hållit uppe sysselsättningen och kompcriscrat efter

frågebortfallet från cxpo11sidan. Trots stödåtgärdcr bar det dock inte 
varit möjligt alt höja tillväxten i industriinvesteringarna nämnvärt. Ka
pitalstocken fortsätter dock att växa i relativt snabb takt genom den 
höga investeringsnivån som uppnåddes redan 1974. Den internationella 
upplåningen har anvärits till att finansiera en snabb ökning i konsum
tionen och möjliggöra en hög sysselsättning. 

Det ligger i sakens natur att man måste kompensera exportnedgången 
i en internationell lågkonjunktur med ök:l.d inhemsk efterfrågan om mah -
skall kunna upprätthålla en hög sysselsättning. Ge1iom au Sverige hål
lit en högre efterfrågenivå iin flertalet äridra OECD-länder måste detta 

i sig försvaga bytesbalansen. 
De påfrestningar som den svenska ekonomin utsatts för har dock 

inte enbart berott på den allvarliga internationella konjunkturnedgång

en i kombination med relativt högt efterfrågetryck i Sverige utan även 

på en ogynnsam kostnadsutvcckling som resulterat i starka prisökningar 

på svenska exportvaror. 
Exportpriset på svenska bearbetade varor steg med 29 % 1974-

1976 medan det genomsnittliga exportpriset i svenska kronor för OECD
länderna steg med endast 10 %. Det betyder en relativprisstcgring på 
17 % på två år. Detta har resulterat i förluster av marknadsandelar på 
ungefär lika många procent. Svensk industri har under 1976 förlorat 
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marknadsandelar också på svenska marknaden. En lugnare kostnads~ 
och prisutvcckling hade betytt mindre marknadsandclsföduster och högre 
industriproduktion. Det äi: således inte enbart den internationella låg
konjunkturen och den relativt höga inhemska efterfrågeexpansionen som 
resulterat i de svårigheter som nu föreligger utan även den snabba in
hemska kostnads- och prisstegringcn. 

Det kan hävdas att den svenska löne- och prisstegringen är en kon
sek--vens av att Sverige hållit uppe den inhemska efterfrågan. Detta är 
dock enligt min uppfattning sant endast i begränsad utsträckning. De 
stora löneökningarna 1975 var påverkade av starka internationella pris
stegringar under 1973 och 1974 samt de stora vinstökningar dessa gav 
upphov till i synnerhet i basindustrierna. Den svenska pris- och vinst
utvecklingen påverkades ocks"å av att den svenska kronans värde sjönk 
med ca 13 % i förhållande till D-marken under loppet ·av 1973: Fortsatt 
hög inflation dominerade förväntningsbilden under 1975 hos både lön
tagarorganisationer och företag. Löneavtalen tecknades in·om ramen för 
ett förväntat löneutrymme som i hög grad bestämdes av den tidigare in
flationstakten och produktivitctsstegringen. När sedan den internationella 
inflationstakten gick ner och den tidigare trenden i produktivitetstill
växten bröts ledde avtalen till att de avtalsmässiga löneökningarna och 
Iöneglidningarna tillsammans kom att ligga klart över den kostnads
utveckling som var förenlig med yttre balans. Företagens höga infla
tionsförväntningar under 1975 bidrog dcsutom av allt att döma till att 
det statliga lagerstödet gav en så stor effekt. Företagen byggde upp sina 
lager i en förväntan om att få bättre priser i en kommande högkon
junktur. 

Mot slutet av 1975 stod det klart att den internationella inflations
takten skulle komma att dämpas och att Sveriges kostnadsläge hade bli
vit bekymmersamt. Under loppet av 1976 har konsekvenserna av detta 
kommit till uttryck bl. a. i företagskriser, fallande produktion och 
växande underskott i bytesbalansen. De senaste årens utveckling visar 
att en hög syssclsättningsambition måste förenas med en desto starkare 
begränsning av kostnadslitvecklingen inom landet för att undvika all
varliga rubbningar av den yttre balansen. 

Kostnads- och prisutvecklingcn har uppenbarligen gått utöver vad 
den förda ekonomiska politiken syftade till. 

Vid inledningen till 1976 knöts förhoppningarna till en konjunktur
uppgång under andra hälften av 1976. Det skulle stå i överensstämmel
se med erfarenheterna av den genomsnittliga periodlängden på tidigare 
konjunkturcykler. Den internationella lagercykeln ledde t. o. m. till en 
större optimism under våren än vid början av året. Den ekonomiska ut
vecklingen under 1976 blev dock en besvikelse. Särskilt gäller detta vid 
en jämföre1se med de förväntningar som redovisades i den reviderade 
finansplanen våren 1976. När de preliminära beräkningarna av utfallet 
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för 1976 nu föreligger kan man konstatera att den tolala produktions
ökningen begränsas till 1 % . 

Den förväntade förbättringen i vår utrikesbalans uppnåddes inte. I 
stället för ett överskott i handelsbalanscn på 3 miljarder kr. som angavs 

i den reviderade finansplanen beräknas nu resultatet bli ett underskott 
på ca 2 miljarder kr. Vidare fortsatte tjänste- och transfereringsbalansen 
(u-hjälp, räntebetalningar m. m.) att försämras. Det faktiska utfallet 
väntas komma att uppgå till 6,8 miljarder kr. Totalt sett gav transaktio

nerna med utlandet ett underskott i bytesbalansen 1976 på över 8,7 mil
jarder kr. att jämföra med 6,5 miljarder kr. 1975. 

Inflationsbekämpningen har inte givit önskat resultat. En realistisk 

bedömning i dag - det faktiska utfallet föreligger först senare - är 
att prisökningarna har uppgått till 9,5 % under loppet av 1976. Jnfla

tionstakten har därmed endast dämpats obetydligt i jämförelse med 

1975. 
Hushållen upprätthöll konsumtionsstandarden genom att reducera 

sitt sparande. Konsumtionsökningen på 3,3 % motsvaras av en ökning 
av den realt disponibla inkomsten på 2 %. Inkomstöverföringar från 

det allmänna torde svara för närmare hälften av denna inkomstökning. 

Sänkningen av den direkta inkomstskatten för 1976 på ca 1 600 kr. för .. 
flertalet heltidsarbetande löntagare bidrog till ökningen av den dispo
nibla inkomsten. 

Den offentliga konsumtionen expanderade främst på det kommunala 

området. ökningstaklen beräknas där till 4 % . Detta är en viktig för
klaring till att sysselsättningen totalt sclt utvecklats gynnsamt. 

Investeringsverksamheten har generellt inte bidragit till att öka den 
samlade produktionen. Den kraftigaste tillbakagången återfinns på bo
stadsområdet där ökande behov och minskningar i antalet lediga lägen
heter ännu inte påverkat investeringstakten. De kommunala investe
ringarna har successivt krympt bl. a. som en följd av minskat bostads
byggande. Totalt har de kommunala investeringarna ökat obetydligt 
1976. Detta gäller också de statliga affärsverkens och myndigheternas 
investeringar. 

Industriinvcsteringarna ökade med 1 % i volym 1976 trots det låga 
kapacitetsutnyttjandet. De ekonomisk-politiska stimulansåtgärderna in
kluderande bl. a. fondfrisläpp, invcstcringsavdrag och investeringsbidrag 
har dock inte kunnat åstadkomma en ur långsiklig synpunkt erforderlig 

in vesteringslillväxt. 
Ett viktigt inslag i den ckoncmiska politiken under 1976 var stimu

lansen av de svenska företagens Jagcrproduktion i väntan på konjunk
turuppgången. 1975 och 1976 ökade lagren med närmare 15 miljarder 
kr. Drygt 1/3 därav har skett med lagerstöd. Mest omfattande har lager

uppbyggnaden 1976 varit inom verkstadsindustrin och jäm- och stål
industrin medan skogsindustriernas största lagerpåfyllnader ägde rum 
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Tabell 2. Försörjningsbaluns för 1976 

Miljarder Procentuell volym-
kr. 1976 förändring 

1974- 1975-
1975 1976 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 322,8 0,5 1,0 
Import 82,7 -3,3 5,7 

Summa tillgång 405;5 0,0 1,9 
Eftc1friiga11 
Bruttoinvestering 66,2 --1,4 -1,7 

näringsliv 33,3 --0,8 0,5 
därav: industri 15,7 1,2 l,l 
statliga myndigheter och 
affärsverk 7,9 3,1 0,2 
kommuner .12,2 -2,0 0,3 
bostäder 12,8 -4,3 -9,0 

Lagerinvestering 5,6 (0,5)1 (-1,1)1 

Privat konsumtion 171,6 2,9 3,3 
Offentlig konsumtion 84,2 5,4 2,9 

statlig 28,5 6,3 1,1 
kommunal 55,7 4,9 4,0 

Tjänstenetto -2,9 
Export 80,8 -8,9 7,0 

Summa efterfrågan 405,5 0,0 1,9 

1 Lagerinvesteringarnas förändring i procent av föregående års bruttonational
produkt. 

under 1975. När konjunkturuppgången som jag tidigare nämnt nu synes 
dröja utgör de stora lagren en betydande finansiell påfrestning för före
tagen. Jag skall senare återkomma till vilka överväganden detta lett till. 

Ett positivt inslag i bilden av 1976 utgör arbetsmarknaden. Genom 
lagerstöd, fondfrisläpp, utbildningsbidrag m. m. samt expansion inom 
offentlig sektor har sysselsättningen hållits uppe. Härigenom har en ök
ning av arbetslösheten kunnat undvikas. Arbetslösheten uppgick i no
vember till 62 000 personer motsvarande 1,5 % av arbetskraften. 

En tendens till avsak!ning i sysselsättningstillväxten började, som en 
konsekvens av en svagare arbctskraftscftcrfrågan, att märkas mol slutet 
av 1975. Det var speciellt efterfrågan från industrin som försvagades. 
Under 1976 låg antalet lediga platser inom industrin på en konstant låg 
nivå. Däremot noterades en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft från 
den offentliga sektorn. 

Totalt sett har sysselsättningen legat kvar på 1975 års nivå. Företa
gen har sökt hålla kvar arbetskraften trots stagnerande eller sjunkande 
produktion. Produktiviteten mätt som produktion per timme var oför
ändrad 1975 men har för 1976 beräknats stiga med l,5 a 2 % inom in
dustrin. 

Totalt sett har den samlade produktionen i landet ökat med 1 % 
1976. Industriproduktionen har minskat med ca 2 %. Det är andra året 
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Tabell 3. Bctalningsbal:ms 1974-1976 
Milj. kr. 

Handels balans 
Tjänste- och transfcrcringsbalans 
Bytesbalans 
Kapitalbalans 
Restpost 
Valutareservens förändring 

1974 

- ·2 286 
-I 929 
-4 215 

473 
450 

-3292 

1975 

-I 988 
-4772 
-6 760 

7 375 
4 647 
5 262 

1976 

-1 9001 

-6 770 
-8 670 

2130 
4040 

-2 500 

11 

1 Bedömningen av utrikeshandelns utveckling för helåret har gjorts utifrån 
handelssiffrorna för de första tio månaderna. Det stora underskottet för novem
ber antyder att underskottet för 1976 kan komma att visa sig bli större än 
enligt denna prognos. 

i följd som industriproduktionen i landet minskar vilket är unikt för 
efterkrigstiden. 

En central fråga är hur stor den outnyttjade kapaciteten är i svensk 
industri vid utgången av 1976. Trendmässigt växte produktiviteten med 
ca 7 % per år under 1960-talct. Mellan 1970 och 1974 saktade produk
tivitetstillväxten av och uppgick i genomsnitt per år till ca 5,5 % . Den 
investeringsnivå som uppnåddes 1974 innebär att kapitalvolymen fort

sätter att växa i relativt hög takt trots stagnerande industriinvcsteringar. 
Man borde därför kunna räkna med att produktiviteten skulle ha kun
nat stiga med åtminstone 4 % per år 1975 och 1976. Det betyder att det 
vid slutet av 1976 borde finnas en outnyttjad möjlighet till produktivi
tetsölming på omkring 6 %, som skulle kunna utlösas vid en tillräckligt 
stark internationell efterfrågeökning. Produktivitctspotcntialens storlek 
spelar en viktig roll när det gäller att återställa en rimlig kostnadsnivå 
i förhållandet till utlandet. 

3 Den ekonomiska politikens mål och inriktning 1977 
Regeringens strävanden är att uppfylla de långsiktiga samhälleliga ut

vecklingsmålen - full sysselsättning, social och regional utjämning, pris
stabilitet samt ekonomisk tillväxt. Regeringen har emellertid tillträtt i ett 
allvarligt läge för svensk ekonomi. Detta kan något förenklat samman
fattas i följande punkter. 

1) Sveriges underskott i bytesbalansen uppgick till ca 8,5 miljarder 
kr. 1976. För 1977 beräknas underskottet av konjunkturinstitutet till in
emot 12 miljarder kr. Därmed skulle i slutet av 1977 det ackumulerade 
bytesbalansunderskottet sedan 1974 vara uppe i 31 miljarder kr. 

2) Kostnadslägct mätt såsom lönekostnad per producerad enhet i 
sven~k industri har de två senaste åren ökat väsentligt mer än i För
bundsrepubliken Tyskland räknat i svenska kronor. Detta gäller även 
om man betraktar hela perioden 1970-1976. En jämförelse med För-
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bundsrepublikcn Tyskland motiveras av den svenska kronans anknytning 
till den s. k. valutaormen där D-marken dominerar. Den starka kostnads
ökningen i Sverige har lett till att svensk industri tvingats höja sina ex
portpriser på bearbetade varor mer än genomsnittet för OECD-länderna 
1974-·1976. Detta har i ko,mbination med det höga efterfrågetrycket i 
Sverige resulterat i förlust av marknadsandelar. Förlusten av marknads
andelar på bearbetade varor kan förväntas fortsätta också 1977 även 
om svensk industris relativpriser skulle kunna hållas oförändrade. 

3) Industriinvesteringarna har på grund av lågt kapacitetsutnyttjande 
i befintliga anläggningar, dåliga marknadsutsikter samt ett mycket pres
sat vinstläge stagnerat och kan 1977 väntas falla för så vitt inte stöd
åtgärdcr sätts in. 

4) Produktivitetstillväxtcn i industrin har avtagit väsentligt. Till en 
del beror det på att nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid
tagits inne i företagen varför den registrerade produktionen per syssel
satt blivit lägre. Det är knappast realistiskt att tro att den i långtidsutred
ningen 1975 angivna pro_duktivitetstillväxten på nära 6 % per år 1975-
1980 kommer att kunna infrias. 

5) Den svaga internationella konjunkturen i kombination med rleri 
för höga kostnadsnivån . har lett till att många företag och branscher 
hamnat i svår kris. Det finns risk för att vi ännu ej sett den fulla effek
ten av detta. I vissa fall ,beror svårigheterna.även på mer långsiktiga för
ändringar i de intemati~nclla konkurrensförutsättningarna eller på över
kapacitetsproblem i världen, exempelvis för varven och sjöfarten. 

6) Arbetslösheten är. alltjämt låg. Antalet personer i a~betsmarknads
politiska åtgärder har dock .stigit. Antalet sysselsatta som varslats om fri
ställning ligger nu högre än i tidigare lågkonjunkturer. 

7) Enligt preliminära resultat av konjunkturinstitutets barometerun
dersökning i december 1976 försämrades industrikonjunkturen ytterliga
re under fjärde kvartalet. Orderingången minskade, särskilt från export
marknaden. Orderstockarna bedöms som alldeles otillräckliga och fär
digvarulagren är för stora. Även sysselsättningsläget inom industrin fort
satte att försämras. Förväntningarna inför första kvartalet 1977 är enligt 
de lämnade svaren i barometerundersökningen pessimistiska. 

Det har rått bred enighet om att Sverige skulle söka överbrygga den 
internationella lågkonjunkturen med en kraftig efterfrågestimulerande 
politik. Förhoppningen har varit att Sverige sk'Ulle gå in i en konjunktur
uppgång 1977 med stora lager och intakt arbetsstyrka i företagen. Vad 
som hänt är dels att det internationella konjunkturuppsvinget mattats 
av och skjutits framåt i tiden troligen till slutet av 1977, dels att svenskt 
näringsliv redan i inledningsfasen till lågkonjunkturen fick en betydande 
kostnadsökning. 

Uppgiften för den ekonomiska politiken blir nu att visa uthållighet 
och att genom fortsatt stöd åt den inhemska efterfrågan upprätthålla sys-
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selsättningcn. En sådan politik förutsätter dock att kostnadsnivån sänks 
i relation till den västtyska så alt Sverige återvinner sin internationella 
konkurrenskraft och reducerar underskotten i bytesbalansen. 

Ett återställande av rimliga kostnadsrelationcr kräver en anpassning 
under flera år. Under tiden måste Sverige täcka underskotten i bytes
balansen genom internationell upplåning. Långtidsutredningen uppsatte · 
som mål jämvikt i bytesbalansen 1980. Vid uppställandet av ett sådant 
balanskrav måste dock utvecklingen av OECD-ländernas samlade under
skott mot OPEC-Jänderna beaktas. Som jag tidigare nämnt beräknas 
detta underskott uppgå till ca 150 miljarder svenska kr. 1977. Sverige 
svarade för ca 2 % av den totala oljeimporten. Sveriges andel av totala · 
underskottet motsvarar således 3 miljarder kr. OECD-sekrctariatct har 
räknat med att OECD-länderna skulle vara i balans gentemot OPEC
länderna 1980. I den mån detta inte skulle förverkligas är det rimligt att 
Sverige även 1980 får räkna med att bära sin del av underskottet. 

Balanskravet får dock ej skjutas på en obestämd framtid. Ju längre 
fram man flyttar tidpunkten för balans desto mindre tvingande känns 
de nödvändiga anpassningsåtgärder som krävs för att nå målet och desto 
svårare blir .problemen att lösa. Om inte åtgärder vidtas i tid kan ut
vecklingen längre fram ställa krav på ekonomisk-politiska ingrepp som 
går ut över sysselsättning och välfärd. 

Sverige har alltjämt goda lånemöjligheter. Denna situation kan dock 
förändras om Sverige inte successivt kan nedbringa bytesbalansunder
skottet. Sverige kan således under en övergångsperiod fortsätta att låne
vägen finansiera bytesbalansunderskotten endast under förutsättning av 
att dessa relativt snabbt kan reduceras. En stark ackumulering av ut
landsskulden leder till försämrade villkor för sådan upplåning och mins
kad rörelsefrihet i Sveriges ekonomiska politik. 

Hittills har upplåningen skett av företag, banker och kommuner. Med 
de stora underskott i bytesbalansen som nu förutses för 1977 framstår 
det som naturligt för staten att själv låna utomlands. En statlig upplå
ning blir desto mera angelägen som statens sparandeunderskott ökar 
med ca 10 miljarder kr. från 1976 till 1977. Riksbanken kan under året 
förutsättas inleda förhandlingar om upptagande av lån på den inter
nationella kapitalmarknaden. 

Även om staten engagerar sig i internationell upplåning i betydande 
omfattning måste merparten av upplåningen ske av övriga sektorer. Den 
strama kreditpolitik som förts under hösten och som bl. a. syftat till att 
förmå företagen att i högre grad finansiera sig utomlands måste därför 
fortsätta. Det är dock nödvändigt att under 1977 anpassa kreditpolitiken 
så att industrins investeringsverksamhct så långt möjligt inte skadas. 

Med hänsyn till bindningen av den svenska kronan till D-marken är 
det den svenska kostnadsutvecklingcn i relation till den västtyska som 
främst är av intresse. Under 1970-1974 ökade arbetskostnaden per pro-
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duccrad enhet ungefär parallellt i de båda länderna i nationell valuta. 
Den svenska kron1.'llrsen sjönk dock samtidigt i förhållande till D-mar
ken med ca 20 %. Det betyder alt den västtyska kostnadsnivån omräknad 
till svenska kronor ökade med ungefär lika mycket i relation till den 
svenska. 

Aren 1975 och 1976 gick däremot förändringarna till svensk nackdel. 
Arbetskraftskostnaden per producerad enhet i svenska kronor steg en
ligt preliminära beräkningar med 35 % mer i Sverige än i Förbunds
republiken Tyskland. I ett enda steg förlorades således gott och väl det 
försprång i fråga om kostnadsutveckling per producerad enhet som Sve
rige skaffade sig 1970-1974. Det genomsnittliga löneläget inom indu
strin ligger i dag 30 % högre i Sverige än i Förbundsrepubliken Tysk
land. Under J.975 och 1976 har inte heller valutakursförändringama bi
dragit till att utjämna kostnadsutvecklingen. 

Möjligheterna alt på sikt återställa en rimlig kostnadsrelation beror 
på vilken löne- och produktivitetsutveckling som man kommer att få 
i Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland under 1977 och följande år. 
Förutsättningarna för svensk del har belysts för 1977 genom de tre löne
ökningsalternativ som presenteras i den preliminära nationalbudgeten 
kombinerade med resp. produktivitetsprognoser. I det lägsta alternativet 
antas den totala arbetskraftskostnaden per timme öka med ca 8 % och 
produktiviteten med drygt 5 % inom industrin. Detta ger en ökning i 
arbetskostnaden per producerad enhet på nästan 3 % 1977. I Förbunds
republiken Tyskland kan en lönekostnadsökning på 7 a 8 % förutses. 
Detta är i linje med OECD:s prognoser. Produktivitetsstegringen väntas 
bli ca 5 % . Kostnaden per producerad enhet skulle således stiga med 2 
a 3 % . I det lägsta löncökningsalternativet förefaller det som om Sverige 
i stort sett skulle kunna undvika en fortsatt försämring av den relativa 
kostnadsnivån. 

Som jag tidigare framhållit har kostnadsökningarna i Sverige fört med 
sig en stegring av de svenska exportpriserna på bearbetade varor i för
hållande till de genomsnittliga exportpriserna för hela OECD-området 
på ca 13% 1975 och 3 % 1976. Detta har i sin .tur resulterat i förlust 
av marknadsandelar för expo11en av bearbetade varor till samma om
råde med ca 9 % 1975 och ca 8,5 % 1976. Sveriges värdemässiga andel 
i andra länders import av bearbetade varor steg därför 1975 men sjönk 
1976. 

Det finns anledning att anta att den volymmässiga nedgången blir 
större när effekten av relativprisets ökning slagit igenom helt efter någ
ra år. Vidare medför stigande relativa priser att svenska företag förlorar 
marknadsandelar även på hemmamarknaden. Detta betyder att import
värdet blir i motsvarande mån högre. Relativa prisöl"llingar får därför 
sammantaget betydande negativa konsekvenser för bytesbalansen. För 
1977 har konjunkturinstitutet räknat med en andelsförlust på ca 2 % 
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vid oförändrade relativpriser vid <lct lägsta löneökningsaltemativct. Det 
är naturligtvis vanskligt att bedöma hur stor cftersläpningseffekten av 
den kraftiga relativa prisökningen 1975 och 1976 är. Innebörden av 
rclativprisökningcn är bl. a. att mindre lönsamma produkter slås ut och 
exporten begränsas till ett allt smalare sortiment av konkurrenskraftiga 
produkter som tål prishöjningarna. 

Andclsförlusterna sammanhänger också med skillnader i efterfråge
tryck mellan Sverige och framför alll övriga Västeuropa. Ser man till
baka på utvecklingen sedan 1960 finner man dock ett klart samband 
mellan en ökning av svenska relativpriser och sjunkande marknadsan
delar även om hänsyn tas till skillnaden i kapacitetsutnyttjandet i Sve
rige och övriga OECD-länder. 

Förlusten av marknadsandelar för bearbetade varor har sannolikt 
också uppkommit via minskat utbud av exportvaror. En faktor att be
akta i detta sammanhang är den stora lageruppbyggnaden. Det har varit 
ekonomiskt fördelaktigt för många företag att genom lagerstödet öka 
lagren i stället för att söka öka försäljningen ytterligare på en interna
tionellt pressad marknad. Av den totala bidragsberättigade lagerökning
en hänför sig dock inte mer än knappt hälften till bearbetade varor. 

Vid den lageravveckling som förutses ske under 1977 kan man vänta 
sig en sänkandc effekt på priserna och en viss återvinning av marknads
andelar. Bl. a. i syfte att inte pressa fram en för snabb avveckling av 
lagren till alltför ogynnsamma priser har regeringen beslutat om åtgär
der som möjliggör en dämpning av lageravvecklingstakten. 

Sverige deltar i valutasamarbetet i den s. k. ormen. Detta valutablock 
domineras av Förbundsrepubliken Tyskland. Valutasamarbetet förut
sätter att större delen av den nödvändiga anpassningen av kostnadsnivån 
mellan länderna sker inom resp. länder. Valutajusteringarna inom or
men är dock små i relation till skillnaderna i kostnadsutveeklingcn inom 
länder som deltar i valutasamarbetet. Sådana. justeringar förutsätts inte 
heller ske med alltför täta intervaller. En dylik justering av valutakur
sen gjordes den 17 oktober 1976. 

Det föreligger stor osäkerhet om den internationella inflationens ut
veckling 1977. Enligt OECD:s prognos kommer prisstcgringen på be
arbetade varor au bli ca 6,5 % 1977 under förutsättning att oljepris
ökningarna stannar vid 5 a 6 %. Under loppet av 1976 ökade den 
svenska kronans värde med 5 a 7 % beroende på hur man väger de 
olika valutorna i vår utrikeshandel. I den preliminära nationalbudgeten 
utgår man från ett antagande om oförändrade .växelkurser fr. o. m. no
vember 1976. Detta skulle innebära att den svenska kronan flyter upp 
med nära 3 % räknat som genomsnitt mellan 1976 och 1.977. Därmed 
elimineras delvis den internationella prisstegri.ngens genomslag på den 
svenska prisnivån samtidigt som våra egna relativpriser påverkas oför

delaktigt. 
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Som följd av det för höga svenska kostnadsläget utlöses en rad an
passningsåtgärdcr i industrin. Dit hör nedläggningar av produktions
ställen och företag, rationaliseringar, krympningar av produktsortimen
tet etc. Produktivitetsökningen påskyndas därigenom, men det sker till 
priset av stagnerande industriproduktion och lägre industrisysselsättning. 
Föret.agen söker också kompensera sig på prissidan, vilket som jag tidi
gare berört har lett till en avtagande exporttillväxt och uppbromsning 
av den importkonkurrerande produktionen. Löneökningar som baseras 
på den i efterhand registrerade produktivitetsökningen och ökningen av 
svenska exportpriser tenderar att leda till alt produktionen av varor och 
tjänster som går i internationell handel blir mindre än vad som krävs 
för att nå jämvikt i bytesbalansen. 

Det är inte realistiskt att räkna med någon egentlig förbättring i Sve
riges kostnadsläge gentemot Förbundsrepubliken Tyskland redan under 
1977. Om den internationella konjunkturutveeklingen blir relativt stark 
mot slutet av 1977 och under 1978 finns det emellertid en möjlighet 
för Sverige att tillgodogöra sig den betydande produktivitetspotential 
som borde finnas i svensk industri. Detta skulle tillsammans med mått
fulla löneökningar skapa förutsättningar för ett återställande av en rim
lig kostnadsrelation till utlandet för svensk industri. 

I detta sammanhang vill jag understryka att om vi skall lyckas med 
vårt mål att förstärka konkurrenskraften måste alla grupper i samhället 
visa återhållsamhet. Kravet gäller inte minst de sektorer som av olika 
anledningar är skyddade från utländsk konkurrens. Det gäller således 
inte endast löntagarna och deras organisationer utan i lika hög grad 
företagen, företagarna och kapitalägarna. 

J>risstegringens storlek är av avgörande betydelse för vilken köpkraft 
den nominella ökningen av de disponibla inkomsterna kommer att ge 
upphov till. I den preliminära nationalbudgeten för 1977 redovisar kon
junkturinstitutet sina prognoser för konsumentpriserna. Institutet räk
nar med tre olika alternativ för pi:isökningstaktcn under loppet av delta 
år, nämligen ca 5 % , ca 6 % resp. ca 7 112 % beroende av de tidigare 
nämnda antagandena som görs om löneutvecklingen i de olika alterna
tiven. Beroende på det utseende priskurvan har haft under 1976 och 
beräknas få under 1977 blir ökningstakten mellan genomsnittet för hel
åren 1976 och 1977 något annorlunda, eller 6,8, 7,2 resp. 8 % . 

Prisstegringstaktcn kan väntas bli avsevärt långsammare än under de 
senaste åren. En avgörande förklaring härtill är att de internationella 
priserna, som direkt påverkar våra priser via importen, bedöms öka för
hållandevis långsamt. Sammantaget beräknas den från utlandet här
ledda direkta höjande effekten på konsumentpriserna i Sverige bli 
knappt 1 procentenhet under loppet av detta år. Den indirekta effekten 
på inflationstakten i vårt land som den internationella prisutvecklingen 
får via lönebildningen bär hemma bar av konjunkturinstitutet på sed-
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vanligt sätt beräknats med metoder som anknyter till den s. k. EPO
modellen. Även de indirekta effekterna blir mindre än under de senaste 
åren. 

Hänsyn har härvid tagits till eftersläpande effekter av tidigare års 
kostnads- och importprisstcgringar. Konjunkturinstitutet har vidare 
gjort bedömningar vad gäller hyresutvecklingcn och andra bostadskost
nader. Till skillnad från vad som är fallet i konjunkturinstitutets kalkyl 
har här beaktats de prissänkande effekter som uppnås genom att en del 
av den priskompensation till jordbruket som utgår fr. o. m. den 1 ja
nuari 1977 bekostas över statsbudgeten. I motsatt riktning verkar höj
ningen av energibeskattningen och vissa andra punktskatter. Tillsam
mans väntas detta höja tidigare angivna prisökningstakt med nära 1 pro
centenhet under loppet av 1977. Jag återkommer senare till denna fråga. 

Det kan finnas en risk att företagen väntar sig fortsatta snabba kost
nadsökningar och därför i förväg höjer sina priser mer än som motive
ras av de faktiska pris- och löneökningarna, vilket allvarligt skulle för
svåra stabiliseringspolitiken. Regeringen kommer därför att med stor 
uppmärksamhet följa prisutvecklingen och genomföra priskontrolleran
de insatser i den mån detta bedöms nödvändigt. 

Vid ett trendbrott i den internationella konjunkturutvccklingen · kan 
sådana åtgärder vara motiverade. Under normala förhållanden ligger 
dock risker i en allt för vidsträckt användning av direkta prisregleringar 
under längre tid. Dessa leder lätt till en ökad samverkan mellan företa
gen som riskerar att försämra varornas· kvalitet och snedvrider varusorti
mentets sammansättning. 

Det nuvarande ekonomiska läget rymmer en konflikt mellan syssel
sättning och extern balans. Det är inte möjligt att på kort sikt uppnå 
den exportökning som är önskvärd. Det är därför nödvändigt att upp
rätthålla tillväxten i den inhemska efterfrågan för att klara sysselsätt
ningen även om detta för ännu någon tid betyder en försvagning av 
bytesbalansen. För 1977 räknar jag därför med att den stadiga konsum
tionen kommer att öka med 3 % i volym och den kommunala med 
knappt 4 % . Totalt kommer den offentliga konsumtionen att växa med 
3,5 %. Detta betyder att ca 35 000 nya arbetstillfällen tillkommer. 

Med det låga kapacitetsutnyttjande som i dag föreligger i den kon
kurrensutsatta sektorn betyder en fortsatt rimlig tillväxt i privat kon
sumtion en möjlighet att hålla kvar arbetskraften och vidmakthålla pro
duktionskapacitetcn i högre grad än vad som vore möjligt om man skar 
ned den privata konsumtionen·hiJrt. 

En viss begränsning är dock nödvändig. Utan åtgärder väntas den 
privata konsumtionen i konjunkturinstitutets prognoser i den prelimi
nära nationalbudgeten öka med 3,3 % även vid det lägsta !Öneöknings
alternativet. 

Regeringen avser därför att föreslå rikSdagen vissa skattchöjningar. 

2 Riksdagen 1976.'77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1. Fi11a11splane11 
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Tillväxten i den privata konsumtionen under 1977 beräknas som följd 

av dessa begränsas till ca 2,5 '/~· i det lägre löneökningsalternativet. 

I den preliminära nationalbudgeten redovisar konjunkturinstitutet tre 

olika alternativ för lönekostnadernas utveckling under 1977. I den föl

jande redovisningen av ekonomins utveckling 1977 har jag valt alt utgrt 
från det lägsta lönekostnadsalternativet eftersom detta är det enda alter

nativ som bromsar upp försämringen i konkurrenskraften gentemot ut~ 

landet. Detta innebär en lönekostnadsökning på 8,2 % per timme. Som 

visas i nationalbudgeten ger detta alternativ högre export, industripro

duktion och produktivitet än de alternativ där löneökningarna är snab

bare. 
Det är i detta sammanhang av intresse att sätta in den privata och 

den offentliga konsumtionens utveckling under 1976 och 1977 i det 

längre perspektiv som 1975 års långtidsutredning redovisade. Där ana

lyserades två utvecklingsvägar, den ena med stark betoning av offentlig 

konsumtion, den andra med en relativt snabb ökning i privat konsum

tion. Vid finansutskottets behandling av långtidsutredningen rådde bred 

enighet om att man skulle sikta på en medelväg mellan,dessa alternativ. 

En sådan medelväg kan exemplifieras med en utveckling där den privata 

och offentliga konsumtionen tillväxer lika snabbt. Det skulle innebära en 

genomsnittlig ärlig tillväxt på ca 2,4 % för både offentlig och privat kon

sumtion. Även med en begränsning av den privata konsumtionens ök

ningstakt till 2,5 % 1977 blir den genomsnitlliga öknil)gen 1975-1977 
så hög som 2,9 %. Motsvarande tal för den offentliga konsumtionen blir 

3,2 % . Om man jämför dessa ökningstal med dem som ovan angivits för 

det medelfristiga perspektivet är det klart att .våra möjligheter att öka 

både offentlig och privat .konsumtion under de närmaste åren är be

gränsade. 
Utöver en expansion av den offentliga sektorn finns det, i synnerhet 

i detta konjunkturskede, anledning att satsa på investeringar som syftar 

till att spara energi och utveckla alternativa energikällor. Jag återkom

mer senare till denna fråga. 

Finanspoliliken 

Den statliga finanspolhiken tar under 1977 en expansiv effekt på sam

hällsekonomin. Den motverkar de dämpande tendenser som den svaga 

internationella konjunkturutvecklingen har på den svenska ekonomin 

och bidrar därmed till att upprätthi'tlla produktion och sysselsättning. 

Statens inkomster beräknas öka relativt långsamt 1977. Det samman

hänger till stor del med avräkningen av kommunalskattemedel. St~tcn 
svarar för uppbörden a". kommunalskattemedlen och utbetalar sedan 

dessa till kommunerna enligt regler som medför att kommunernas skatte

inkomster i huvudsak ökar. med två års eftersläpning i förMllande till 
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löneökningarna i samhället. Genom de kraftiga ökningarna i lönerna 

1975 blir utbetalningarna till kommunerna mycket stora under 1977. 

Socialförsäkrings- och andra arbetsgivaravgifter höjs den 1 januari 

1977 med sammanlagt ca 4 procentenheter. Sänkningen av den direkta 

statliga inkomstskatten verkar emellertid ·i motsatt riktning och bi<lrar 

till att förklara den i jämförelse incd tidigare år långsamma inkomst

ökningen för staten. 
Chefen för budgetdepartementet kommer senare denna dag att avisera 

höjningar av energiskatten samt av olika punktskatter på vin, sprit, tobak 

och motorfordon. Sammanlagt beräknas dessa höjningar alt ge ett stat

ligt inkomsttillskott på drygt 2 miljarder kr. på helårsbasis. Med hänsyn 

främst till tidpunkterna för höjningen av punktskatterna beräknas in~ 

komsltillskottet för kalenderåret 1977 till uppemot 1 112 miljarder kr. 

Regeringen avser dessutom senare att föreslå riksdagen ytterligare höj

ningar av arbetsgivaravgifterna med inemot två procentenheter fr. o. m. 
år 1978, i syfte att täcka ökade kostnader för sjukförsäkring, bnrnom

sorg och vuxenutbildning. 

Den statliga utgiftsökningen pa 12 miljarder kr. från 1976 till 1977 

är av ungefär samma ·storleksordning som mellni1 1975 och 19.76.' De 

automatiska kostnadsökningarna och fullföljaiiclet av redan fattade be
slut svarar för huvuddelen av utgiftsökningen. Som exempel kan näm

nas ökade utgifter för löner, ökade statsbidrag till kommunerna, bl. a. 

i samband med den planenliga utbyggnaden av barnomsorgen och pris

kompcnsation till försvaret. I utgiftsökningen ligger också fortsatta sti

mulanser av näringslivets investeringar samt åtgärder för ntt förhindra 

en allt för snabb lageravveckling. De omfattande insatser som görs för 

att trygga sysselsättningen vid Norrbottens järnverk AB och varven och 

för att stödja sviktande branscher torde uppgå till över 3 miljarder kr.

under kalenderåret 1977. 
Även om det statlig:i buclgctai"belct har präglats av restl'iktivitet har 

Tabell 4. Finanspolitiska effekter 1974-1977 
Bidrag till ökning av efterfrågan i procent av BNP i fasta priser 

1974 1975 1976 1977 

Staten 1,5 0,4 0,5 2,7 
Kommunerna 1,0 1,1 0,5 0,9 
Socialförsäkringsscklorn inkl. 
Allmänna pensionsfonden 0,7 0,4 ---0,I 0,3 

Totalt 3,2 1,9 0,9 2,1 

Källa: .Ekonomidepartementet. 

1 I de statliga utgifterna ingår här endast statens nettobidrag till folkpensioner
na. De totala inkomsterna och utgifterna för folkpensionerna förs i stället till. 
socialförsäkringssektorn. l statsbudgeten redovisas däremot utgifterna för folk
pensionerna brutto. 



Prnp.1976/77: 100 Bilaga l Finansplanen 20 

regeringen sett det angeläget att fortsätta det sociala reformarbetet på 

områden som är av särskild betydelse för välfärden. Bl. a. utbyggs pro
grammet beträffande folkpensionerna och arbetsmarknadspolitiken för

stärks. Atgärder vidtas också för att främja en regionalt balanserad ut-. 
veckling och för alt främja energisparandet. Utgiftsprogrammct beskrivs 

närmare i bilagor till budgetpropositionen. Det totala budgetunderskot

tet för budgetåret 1977/78 beräknas uppgå till 15,7 miljarder kr. mot 

14,3 miljarder kr. under innevarande budgetår. 

I tabell 4 har statsbudgetens samt kommunernas och sodalförsäkrings

sektorns effekter på ekonomin under 1977 beräknats. På grund av den 

stora roll som utbetalningarna av kommunalskattemedel har på statens 

och kommunernas budgeter 1977 är det i första hand av intresse att se 

till den offentliga sektorns samlade effekt. Denna kommer att lämna ett 

väsentligt större tillskott till den totala efterfrågan under 1977 än under 

1976. Efterfrågestimulansen blir även något större än under 1975. 
Den offentliga sektorns finansiering har också stor betydelse för ut

vecklingen på kreditmarknadcn. Det statliga upplåningsbehovet skulle, 

efter avdrag för utlåning, komma att uppgå till över 13 miljarder kr. 

under kalenderåret 1977. Vidare väntas Allmänna pensionsfondens fi
nansiella sparande bli lika stort 1977 som 1976, vilket innebär att spa

randet i procent av bruttonationalprodukten sjunker. Som framgår av 

tabell 5 är dock statens, inkl. socia1försäkringssektorns, finansiella spa

rande alltjämt positivt. Detta sparande sjunker emellertid markant mel

lan 1976 och 1977 från ca 13 miljarder kr. till ca 1 miljard kr. 

Kommunernas inkomster beräknas öka med drygt 17 miljarder kr. 

men utgifterna med bara drygt 10 miljarder kr. Det innebär en mycket 

kraftig förstärkning av kommunernas finansieHa ställning. Från ett un

derskott på ca 3 miljarder kr. skulle den kommunala sektorn i sin helhet 
fä ett överskott på ca 4 miljarder l;r. 1977. Det samhällsekonomiska ut
rymmet för en fortsatt ökning av den kommunala konsumtionen 1978 
är starkt begränsat. Det är därför viktigt att den betydande förbättringen 

i kommunernas finansiella ställning 1977 inte lägges till grund för en 
kommunal utgiftsexpansion nästa år, 

Tabell 5. Finansiellt sparande i den offentliga sektorn 1974~1977 
Milj. kr., löpande priser 

1974 1975 1976 

1. Staten -6613 . -6 966 -I 730 
2. Socialförsäkringssektorn 

inkl. Allmänna pensions-
fonden 10 951 J I 851 14 560 

Rad I +2 4338 4 885 12 830 

3. Kommunerna -758 -:i 905 -3 200 
Offentlig sektor totalt 
(rad 1 +2+3) 3 580 1980 9630 

1977 

-13100 

.14 580 

1480 

3 730 

5210 
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Sammantaget kommer det att ske en avsevärd sänkning av den offent
liga sektorns finansiella sparande mellan 1976 och 1977. Nivån blir 
emellertid högre än åren 1974 och 1975. 

Lagerstöd 
Svensk industri har byggt upp stora lager under 1975 och 1976. En 

viktig bidragande orsak till denna lageruppbyggnad har varit det statliga 
lagerstödet på 20 % på lagerökningen utöver det normala som utgått. 
Det är angeläget att svensk industri när lagerstödet utlöper den 31 de
cember 1976 inte tvingas att snabbt realisera dessa· överlager. En viss 
lagernedskärning under 1977 är nödvändig om man -skall undvika att 
lagren är för stora när· man kommit fram till nästa lågkonju.nktur; Sam
tidigt är det angeläget att förhindra att företagen tillgodoser den efter
frågan de möter genom att enbart sälja från lager vilket negativt på
verkar produktion och sysselsättning. För att möjliggöra en lugn av
veckling av överlagren har regeringen därför beslutat att ett bidrag 
på 8 % utgår på utgående överlager per 30 juni 1977 dock högst på 
100 % av ingående överlager per den 1 januari 1977. Företag som re
ducerar överlagret med mer än 50 % erhåller inget bidrag. överlagren 
definieras som den bidragsberättigade lagerökning som skett från början 
av den första period för vilken statsbidrag enligt tidigare bestämmelser 
utgått till 31 december 1976 och som alltjämt fanns kvar i slutet av 1976. 
Bidraget utgår endast under förutsättning att företagen upprätthåller 
oförändrad sysselsättning. Genom denna åtgärd beräknas nedgången i 
lagerinvestcringarna kunna begränsas liksom även effekten på sysselsätt
ningen. Även om lagerstooken kan bibehållas oförändrad 1977 kommer 
omsvängningen i lagerinvesteringarna att betyda en nedgång i efterfrågan 
med ca 1,5 % av BNP. 

Investerings- och kreditpolitiken 

Den höga outnyttjade kapaciteten i svensk industri och det pressade 
vinstläget har medfört en väsentlig neddragning av industrins investe
ringsplancr. På basis av invcsteringsenkiiten i november skulle industri
investeringarna enligt konjunkturinstitutet sjunka med 4 % 1977. För 
att återställa balansen i våra utrikesbetalningar måste emellertid en ök.: 
ni.ng av kapaciteten inom exporterandc och importkonkurrerande nä
ringar komma till stånd. 

Enligt 1975 års långtidsutredning borde industrins investeringar öka 
med i genomsnitt 5 a 6 % per år 1975-1980. Utvecklingen 1975-
1977 kommer inte i närheten av den i.ikningstakten. Mot denna bak
grund är det motiverat att de nuvarande invcstcringsstimulerande åt
gärder i form av särskilt investeringsavdrag, invcsteringsbidrag, samt 
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frisläpp av investeringsfonder för konjunkturutjämning som tidigare 
förlängts t. o. m. första kvartalet 1977 utsträcks till att gälla hela året. 

Under hösten 1976 skärpte riksbanken kreditåtstramningen. Kredit
åtstramningen syftade till att öka näringslivets upplåning utomlands och 
begränsa konsumtionskrediterna och även i viss mån krediterna till 
kommunerna. Så långt möjligt har avsikten varit att inte låta kredit
åtstramningen drabba utlåningen till industriella investeringsprojekt. 
Riksbanken har anmodat bankerna att se till att kreditåtstramningen 
inte drabbar de små företagen. 

Om man till det förväntade . bytesbalansunderskottet lägger vad som 
fordrats för amorteringar på tidigare upptagna långfristiga lån uppkom
mer ett behov av lång utländsk uppli'ining på 16-18 miljarder kr. under 
1977. Även om, som jag tidigare berört; staten kommer att ta på sig en 
väsentlig del av upplåningen måste näringslivet ändå svara för en bety
dande utländsk upplåning nästa år. 

Detta kräver en fortsatt stram kreditpolitik. Inom ramen för denna 
är det angeläget att i möjligaste mån prioritera den konkurrensutsatta 
sektorns finansicringsbehov samt att tillräckliga kreditresurser ställs till 
förfogande för energibesparande investeringar. De mindre och medel
stora företagens kreditbehov måste i första hand tillgodoses på den 
svenska marknaden. Chefen för industridepartementet kommer senare 
denna dag att föreslå att medelsti!ldelningen till hantverks- och indu
strilåncfonden ökas från 50 till 90 milj. kr. och att ramen för statliga 
kreditgarantier ökas från 150 till 200 milj. kr. 

I syfte att förbättra exportindustrins konkurrensmöjligheter ökas i 
budgetförslaget aktiekapitalet i Svensk Exportkredit AB med 200 milj. 
kr., varav staten och affärsbankerna svarar för hälften vardera. Investe
ringsbanken, som genom samarbete med företagarcföreningarna ökat 
sin kreditgivning till mindre och medelstora företag, erhåller en större 
kreditgivningskapaeitet genom att den medges upplåna åtta gånger egen
kapitalet mot nuvarande fem. 

Fiir att begränsa kreditgivningen till hushållen vid bilköp har rege
ringen den 22 december godkänt en mellan kommerskollegium och 
Motorbranschens Riksförbund träffad överenskommelse innebärande 
att kredittiden vid avbctalningsköp av bilar förkortas från 24 till 18 
månader, dvs. till vad som gällde före oljekrisen. Samtidigt har förord
ningen om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar 
ändrats i överensstämmelse härmed. De nya reglerna trädde i kraft 

fr. o. m. årsskiftet. 

S ysselsä ttningspolitiken 

Den svaga konjunkturen 1976 har inte satt några spår i arbetslöshets
talen. Arbetslösheten uppgick, enligt arbetskraftsundersökningarna, i 
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november 1976 till ca 1,5 % av arbetskraften eller 62 000 personer. 
Andelen arbetslösa ungdomar är emellertid ungefär 2 1/2 gånger så stor 
som för arbetskraften i dess helhet. För att möta den höga arbetslös
heten hos ungdomen förlängde regeringen i oktober de särskilda åtg(\r

derna för att stimulera till ökad anställning av ungdomar. 
En framgångsrik arbctsmarknadspolitik betyder alt talen för den re

gistrerade arbetslösheten inte längre ger tillräcklig information om det 

faktiska arbetsmarknadsläget. Det finns därför anledning att också noga 
följa utvecklingen av antalet personer som sysselsätts i olika former av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Antalet personer inom arbetsmark
nadsutbildning, beredskapsarbete, skyddad och halvskyddad verksamhet 

m. m. har stigit med 26 000 personer under loppet av 1976 till ca 125 000 
personer. Detta motsvarar 3, 1 % av den totala arbetskraften. Samman
lagt hade vid slutet av 1976 4,7 % av antalet personer i arbetskraften 
inte fött arbete i den öppna arbetsmarknaden. Detta är klart högre än 
motsvarande tal för 1975, men lägre än lågkonjunkturåren 1972 och 
1973. Jag vill understryka det självklara värdet av att personer som inte 

kan få arbete på den öppna marknaden bereds en meningsfull syssel
sättning. 

För att ge en mer fullständig bild av arbetsmarknadslägct måste man 
också beakta antalet personer som förtidspensioneras av arbetsmark

nadspolitiska skäl. Totalt uppgår antalet personer som förtidspensione

ras till ca 300 000 personer av vilka hälften är i ftldern 55-64 år och 
ca 50 000 i åldern 65-66. ökningen i antalet förtidspensionerade har 
den senaste femårsperioden varit mycket hög och uppgått till ca 20 000 
personer per år 1970-1975. 

Genom lagändringar i början pä 1970-talct har det blivit lättare för 
äldre att få förtidspension även på enbart arbetsmarknadsmässiga grun
der om personen i fråga utförsäkrats från sin arbetslöshetskassa. An
talet sådana fall har uppgått till 2 000-3 000 personer per år de se
naste två åren. 

En närmare analys av förtidspensioneringens regionala fördelning vi
sar att elen varit mest omfattande i län med svag syssclsättningsutveek

ling. förtidspensioneringen synes till en del ha kommit till användning 
i stället för arbetsmarknadspolitiska f1tgärder. Det är en angelägen upp

gift att genom en regionalt balanserad sysselsättningsutveckling skapa 
bättre syssclsättningsmöjlighcter för den äldre arbetskraften. 

Även om arbetslöshetstalen alltjämt är låga finns indikationer på att 

sysselsättningslilget kan komma att försämras inom näringslivet. Antalet 
personer som varslats om friställning har ökat markant under hösten 
1976 och ligger 27 % över nivån motsvarande period 1975. 

Efterfrågan på arbetskraft kommer att förbli svag från näringslivets 
sida under större delen av 1977. Produktionen kan öka inom åtskilliga 
industribranscher utan motsvarande expansion uv sysselsättningen genom 
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att arbetskraften har hållits J...-var i företagen och sysselsatts med under
hålls- och reparationsarbete, utbildning m. m. Industrin vänt<is minska 
antalet anställda med 20 000-30 000 personer, dvs. lika mycket som 
under 1976. Som motvikt till dessa minskningar väntas en fortsatt ex
pansion av den offentliga, framför allt den kommunala, sysselsättningen. 
ökningen beräknas här bli av storleksordningen 35 000 personer. "Totalt 
torde därför sysselsättningen räknat i antal personer öka något från 19_76 

till 1977. 
Kvinnorna har svarat för den alldeles övervägande delen av tillskot

tet av arbetskraft under senare. år. Efter den exceptionellt kraftiga ök
ningen av arbetskraftsutbudet under 1974 och 1975, då sammanlagt 
120 000 kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, har utvecklingen 1976 

kommit in i en lugnare utvecklingstakt. För 1977 har antagits att. an~ 
talet kvinnor i arbetskraften kommer att öka lika mycket som 1976. 

Samtidigt kan man räkna med att. det totala arbetskraftsutbudet redu
ceras något genom att förvärvsfrekvenserna.för män i de högre åldrar
na sjunker bl. a. som följd av pensionsreformerna. Den totala utbuds

ökningcn av arbetskraft 1977 kan därför väntas bli m_indre än under 

1976. 
Även om ökningen i antalet sysselsatta i offentlig verksamhet väntas 

balansera nedgången i den konkurrensutsatta sektorn kommer det att 

ställas stora krav på arbetsmarknadspolitiken under 1977. 
De uppkommande svårigheterna på arbe~smarknadcn kommer att 

mötas med kraft. Regeringen kommer att föra en politik för fortsatt 
hög sysselsättning och ämnar vidta de åtgärder som detta kräver med 
utnyttjande av hela den uppsättning instrument som kommit till an
vändning under de senaste åren. Jag . vill också i detta sammanhang 

hänvisa till regeringens beslut att ge stöd till en lageravveck1ing som 
står i samklang med syssclsättningsmålct. Anslagen för olik,a former av 
_utbildningsbidrag som utgår till företag som anställer ungdomar eller 
permitteringshotad personal höjs vidare från 1 juli 1977. Den särskilda 
satsningen på praktik- och beredskapsarbeten för ungdomar inom kom
munala och statliga myndigheter kommer. att fortsätta tills vidare under 
första halvåret 1977. Arbetsförmedlingarnas resurser, kommer att ytter
ligare förstärkas. 

Industripolitiken 
Avsaktningen i konjunkturuppgången 1976 kom särskilt olägligt för 

företagen i de struktursvaga branscherna. Förhoppningarna att genom 

uthållighet klara verksamheten med bibehållen personalstyrka fram till 
en förväntad uppgång av efterfrågan km~de ej upprätthållas. Under 
hösten har därför de sedan länge uppdämda problemen inom utsatta 

företag och branscher mognat fram och under intryck av.den opåräknat 
svaga konjunkturutvecklingen delvis förvärrats. 
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Den svenska stålindustrin är i ett pressat läge. För det statliga Norr
bottens Järnverk AB har situationen blivit akut. Bl. a. för att avvärja 
likvidation är en omfattande finansiell rekonstruktion nödvändig. För
slag om ett kapitaltillskott på 1 800 milj. kr. har förelagts riksdagen. Av 
detta belopp används ca 500 milj. kr. till avskrivning av lån från sta
ten, 600 mllj. kr. återbetalas .till Statsföretag AB. Därigenom förbättras 
det finansiella nettot med ca 100 milj. kr. Resterande belopp används till 
förlusttäckning 1976 och 1977 på sammanlagt ca 700 milj. kr. Utöver 
de 1 800 milj. kr. förutsätts Statsföretag tillskjuta 400 milj. kr. för au 
klara nödvändiga ersättningsinvesteringar. 

Regeringen bedriver f. n. ett intensivt utredningsarbete rörande stål
industrins strukturproblem. Handelsstålsutredningen kommer att fram
lägga sitt betänkande i början av 1977. Beträffande specialstålsindustrin 
har under hösten 1976 tillkallats en särskild utredningsman som lika
ledes kommer att redovisa resultatet av .sitt arbete i början av 1977. 
Relevanta underlag för förslag till riksdagen torde sålunda bli tillgäng
liga våren 1977. 

Läget för storvarven karakteriseras f. n. av att efterfrågan praktiskt 
taget saknas. Inget av storvarven bar beläggning för hela år 1978 utan 
måste inom ett år börja att producera på lager och/eller .inskränka drif
ten. I ekonomiskt avseende är läget särskilt besvärligt för Göta-verks-. 
koncernen (inbegripet Eriksbergs varv), där staten nm11era innehar aktie
majoriteten. Förlusterna per 30. juni 1976 uppgick, inbegripet valutaför~ 
luster, till inemot 600 milj. kr. Härutöver torde komma kostnader för 
avvecklingen av Eriksbergs varv, för förlustbringande kontrakt samt för 
ev. ytterligare valutaförluster. 

Bland de branschpolitiska åtgärderna i övrigt. kan bl. a. nämnas att 
proposition avseende den manuella glasindustrin kommer att föreläggas 
riksdagen inom kort och att utredning påbörjats av gummivaruindustrins 
omslällningspro blcm. 

En viktig förutsättning för industripolitikens utformning är att fast
ställa orsakerna till de kriser som nu drabbar svensk industri. Ett skäl är 
naturligtvis det svaga efterfrågeläget. En annan orsak är konsekvenser av. 
en mera långsiktig överskottskapacitet i världen (varven,. sjöfarten). Ett 
tredje skäl är långsiktiga förändringar i de internationella konl..'llrrens- · 

förutsättningarna. 
Det föreligger en stor spridning i företagens och produktionsställenas 

lönsamhet. När kostnaderna ökar så pass mycket snabbare .än produk
tiviteten som under de senaste åren får även de lönsamma företagen 
med effektiv produktionsteknik en kraftigt försämrad lönsamhet. Före
tag, anläggningar och produkter på marginal~n. som i utgångsläget låg 
nära gränsen för lönsamhet drabbas av stora förluster eller slås ut. .sorti
mentet av exportvaror och importkonkurrerande prqduktionen blir sma-

lare. 

3 Riksdagen 1976177.1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Finansplanen 
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Man kan inte bortse från riskerna att alltför omfattande kapitalsub
ventioner leder till en för stark satsning på kapitalintensiv produktion. 
Det är därför viktigt au det regionala industristödet inriktas på en 
sänkning av lönekostnaderna. Beslutet om: en regional differentiering av 
arbetsgivaravgifterna är ett .Jcd i en sådan politik. Man måste också vid 
utformningen av industripolitiska stödåtgärder bea~ta de snedvridande 
effekter som kan uppkomma i konkurrens mellan inhemska företag. 

De industripolitiska stödåtgärderna kan långsiktigt motiveras när det 
föreligger samhällsekonomiska fördelar exempelvis i fråga om regional 
utveckling eller främjandet av den mindre företagsamheten. Det kan 
gälla tryggandet av sysselsättningen på orter som är nästan helt be" 
roende av en enda industri och där betydande investeringar· gjorts i 
samhällskapital; detta är t. ex. huvudorsaken till del statliga stödet till 
tekoindustrin i Norrland. Ett annat skäl kan vara vidmakthållandet av 
en nödvändig minimikapacitet av inhemsk produktion inom vissa . 
branscher t. ex. skoindustrin. 

Samtidigt måste man beakta de internationella komplikationer som en 
ökande stödpolitik kan innebära;. Det föreligger en genomgående tendens 
till ökat statligt stöd till industrier i olika länder. Verkningarna av denna 
utveckling kan i viss mån bli desamma som av en protektionistisk han~ 
delspolitik. Vid utformningen· av industripolitiken måste hänsyn också 
tas till Sveriges frihandelspolitiska inålsätthing. 

Kostnaderna för forsknings-· och utveeklingsarbete, vilket är en 
mycket Jöneintensiv verksåmhet, hår·stigit mycket starkt i Sverige. Detta 
är allvarligt eftersom ·en förutsättning för aa · kurina: försvara en hög 
svensk allmän lostnadsnivå är att industrin har förmåga att snabbt ut
veckla nya produkter, nya marknader· och· nya produktfonsmetoder. 
Även inom branscher som brukat betraktas som enhetliga kan snabbt nya 
möjligheter yppas. Spridningen rriclian företag irioin olika' branscher är 
stor. Det är naturligtvis en angelägen uppgift för industripolitiken att 
söka befordra all slags förnyclsd. Forsknings- och utvccklingsaibetet bör 
därför stödjas. Detta sker· bCa. genom sk.attelättnader och bidrag från · 
styrelsen för teknisk utveckling. : 

Grunden för framgångsrika förctag·har i allmanhcflagts lång tid till
baka, ofta för flera deccnnict·sedan: De.tta är ett väsentligt skäl varför 
det är viktigt att satsa på nyföretagande och att ge de mindre och me
delstora företagen med deras större flexibilitet och m6ttaglighct för i,nno
vationer goda möjligheter att leva vidare soin självständiga företag. Det 
är ur dessa som 80- och 90-talens' ·nya stora ·konkurrenskraftiga företag 
skall växa fram. ·· · ,. · · 

Nyetableringen av foreti:tg 'har utvecklats svagf"Under ·de senaste åren:. 
Delvis får detta betraktas .som; en:följd. av det'allmänna näringspolitiska 
klimat som varit rådande under det senaste decenniet och som inte i:till

räcklig grad stimulerat nya initiativ och nya satsningar. Skattepolitikens 
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utformning samt en omfattande ständigt växande uppgiftsskyldighet har 
bidragit härtill. Problemen med företagens skattebelastning och finansie
ringsmöjlighcter måste i första hand lösas .. Detta måste ske på sådant sätt 
att företagen kan utvecklas och leva vidare som självständiga företag; 

de skall inte behöva av skatte- eller finansiella skäl uppgå i större enheter .. 
för att kunna överleva. 

Att befordra den industriella utvecklingen kräver åtgärder över hela 
det ekonomisk-politiska fältet. Det är betydelsefullt att informationen 
om företagandets villkor förbättras och allmän förståelse skapas då det 
gäller företagsamhetens vikt för välstånd och sysselsättning. Den tek
niska utbildningen behöver förstärkas och det tekniska utvccklingsarbetet 
stödjas. Tidsperspektiven när det gäller näringspolitiken är emellertid 
betydligt längre än i fråga om stabiliseringspolitiken. 

Hushållningen med energi 
Den totala energiförbruknin_gen har sedan 1973 ökat i- långsamma~c . 

takt än vad som förutsattes i det. energipolitiska beslutet 1975 men ök- . 
ningstakten - särskilt vad gäller elenergi - h~r under de senaste åre,n 
varit oroande hög. Mot bakgrund av denna utveckling framstår det som 
en angelägen uppgift för regeringen att initiera och påskynda energi

besparande åtgärder. 
Även om energibesparande åtgärder drar stora kostnader får man inte 

glömma den höga ekonomiska avkastning som sådana investeringar kan 
ge även bortsett från övriga skäl som kan anföras för energibesparingar. 
Risken finns dock att man vid val av tekniska lösningar i dag inte ut
nyttjar tillräckligt energisnåla lösningar. De kan ber() på bristande. fi
nansicringsförutsättningar, från samhällsekonomisk synpunkt allt för 
höga kalkylräntor, förväntningar om framtida låga energipriser. eller 
osäkerhet kring tekniska lösningar. Därför finns det ur principiell syn
vinkel anledning att använda_ sig av både subventioner och energiskatter. 
för att ge den prioritet åt energihushållningen som ingår i regeringens 

program. 
Betydande investeringar i energiekonomiska imtailationer i µe,t ~e

fintliga byggnadsbeståndct har initierats genom bevilja~e. lån. och J:>i-
drag. T. o. m. budgetåret 1976/77 har sammanlagt ca 1 _300 IJ)ilj_. . kr. , ...... , 
anvisats till stöd för energibesparande åtgärder i byggpadsbeståndcl. ... 
Stora potentiella. möjligheter till energibesparingar i samband m~.d,upp~ , , 
värmning m. m. finns även framgent. Regeringen avser att åtcrkom_ma.: . ; : 
med förslag om ökat statligt stöd till energibesparande åtgäi;c1er fÖr; 
byggnader i en särskild proposition under våren 1977. Fr. o. m. den 1 
juli 1977 träder dessutom nya skärpta energibestämmelser i. syqns~ 
byggnorm i kraft, vilket kommer att innebära betydligt större _en~r~i: .. 
effektivitet vid nybyggnader än tidigare. 

i:! .. 
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Stora möjligheter at( spara energi föreligger också inom industrin 
och övriga näringslivet. Hittills har sammantaget 245 milj. kr. anvisats 
till stöd för encrgisparåtgärder i näringslivets byggnader, industriella 
processer samt till prototyper och demonstrationsa~Iäggningar. Rege
ringen avser att utarbeta ett långsiktigt program för effektivare energi
användning bl. a. inom industrin. I avvaktan på en sådan översyn före
slås en kraftigt ökad aoslagsram under 1977/78. I stor utsträckning avses 
dessa medel inriktas mot massa- och pappersuidustå.n samt järn- och 
stålverken, där en mycket stor besparings potential torde finnas. ·Detta 
kräver dock ett utbyte av äldre kapitalutrustning mot ·fiy. E~ satsning 
på ersättningsinvesteringar inom dessa sektorer kan ge betydande spar
effektcr. Regeringen föreslår därför att anslagsramen höjs från 80 milj. 
kr. budgetåret 1976/77 till 170 milj. kr. budgetåret 1977178. Den tidigare 
uppdelningen mellan energistöd till byggnader resp. industriella pro
cesser föreslås upphöra. Härvid slopas de begränsningar beträffande 
maximalt bidragsbelopp och företagsstorlck som tidigare gällt för bygg
nadsinvesteringar. Regeringen avser också att framläggiHÖrslag om höj~ 
da energiskatter. Möjligheterna· att ge företagen dispens från energiskatt 
~mmer inte att utnyttjas i samma utsträckning som hittills. 

4 Försörjningsbalans :ocli bytesbalans 1977 
Avsaktningen i den internationella konjunkturen kommer starkt att 

prägla utvecklingen i vårt land under 1977. Visserligen förutses tillväx
ten i OECD-Iänderna gå snabbare under 1977 än under andra halvåret 
1976, men sammantag.et fÖr helåret 1977 väntas världshandcln och to
talproduktionen öka långsammare än under 1976. Den svenska exporten 
kommer under dessa omständigheter att öka i betydligt långsammare 
takt än vad som kunde. förutses så sent som under hösten 1976. Bytes
balansen försämras ytterligare och väntas uppvisa . ett underskott på 
drygt 11 miljarder kr. 1977. Exkluderas lager kommer den inhemska 
efterfrågan att öka med ca 3 % från 1976 till 1977. De stora lager som 
med hjälp av statligt stöd byggts upp kommer emellertid att verka däm
pande på produktionstiliväxten i år. 

Tillväxten i ekonomin 1977 väntas sammantaget öka med 1,7 % 

mot l % 1976. Detta om. bruttonationalprodukten mäts från använd
ningssidan. Mätt från produktionssidan blir tillväxten något högre; ök
ningen 1977 har beräknats till 2,2 %. 

En mera detaljerad· genomgång av de~ ekonomiska utvecklingen 1977 
presenteras i den preliminära nationalbudgeten (bilaga 1). Jag vill emel
lertid här redovisa några huvuddrag i den förutsedda utvecklingen. · 

De totala fasta investeringarna väntas öka med ca 3"1/2 % :1977 efter 
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att ha minskat både 1975 och 1976. De viktigaste faktorerna bakom detta 
omslag är dels att bostadsbyggandets nedgång under de senaste åren nu 

bromsats upp, dels att de kommunala investeringarna väntas öka kraftigt. 

Antalet påbörjade lägenheter är nu nere i en nivå som inte räcker till 
för att tillgodose den långsiktiga efterfrågan. Detta har medfört att an

talet outhyrda lägenheter minskat under de senaste åren. En övergång 
till ett ökat bostadsbyggande hämmas dock fortfarande av ett betydande 

antal outhyrda lägenheter framför allt i storstäderna. Bristen på bygg

nadsarbetare kan lokalt också verka återhållande på bostadsbyggandet 
under 1977. Igångsättningen av lägenheter 1977 beräknas bli knappt 
60 000, eller ungefär lika många som påbörjades under 1976. 

ökningen i de kommunala investeringarna hänger i stor utsträckning· 
samman med de ökade insatserna på barnomsorgsområdet, särskilt ut- . 
byggnaden av barnstugor och fritidshem. En förutsättning för den stora 
invcsteringsuppgång som väntas under 1977 är den· betydande förbätt
ring av kommunernas finansieila läge som förutses 1977; 

Sammantaget väntas ökningen i de kommunala investeringarna upp
gå till ca 9 % . De statliga myndigheternas och affärsverkens invcste~ 
ringar väntas däremot ligga kvar på urigefär samma nivå som J 976. 

Även för näringslivet väntas investeringarna öka 1977. Mot bak
grund av den förlängning av stödet tiU maskininvesteringar och fort- . 
satta frisläpp av invcsteringsfonder som jag förordat i det föregående, 
beräknas en investeringsökning på ca 4 % vara möjlig under 1977 .. 

Tabell 6. Försörjningsbalans för 1977 

Miljarder Procentuell volym-
kr. föråndring 
1976 

1975- 1976-
1976 1977 

Ti/lgclng 
Bruttonationalprodukt 322,8 1,0 1,7 
lmport 82,7 5,7 6,7 

Summa tillgång 405,5 1,9 2,7 

Efterfrdga11 
Hruttoinvestering 66,2 --1,7 3,6 

näringsliv 33,3 0,5 3,9 
därav: industrin 15,7 1,1 2,0 
statliga myndigheter och affärsverk 7,9 0,2 0,9 
kommuner 12,2 0,3 8,S 
bostäder 12,8 -9,0 -0,3 

Lagerinvestering 5,6 (-J,l)' (-1,4)1 

Privat konsumtion 171,6 3,3 2.5 
Offentlig konsumtion 84,2 2,9 3;s 
Tjänstenetto -2,9 
Export 80,8 7,0· 7A 

Summa efterfrågan 405,5 1,9 2,7. 

1 Lagerinvestcringarnas förändring i procent av föregående års bruttonatiönal
produkt. 
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Industriinvesteringarna har därvid bedömts kunna öka med 2 % över 
1976 ars nivå. 

Som jag tidigare redovisat förutses i år en betydande omsvängning 
ske av lagerinveskringarna. Lageromslaget 1977 sk-ulle, inräknat effek
ten av det förlängda lagerstödet, ändå innebära att bortfallet i efterfrå
gan blir ca 1,5 % av bruttonationalprodukten. 

Den offentliga konsumtionen beräknas öka med ca 3 1/2 %. Mer
parten av ökningen faller på kommunerna, men även i den statliga ~ck
torn väntas konsumtionsutgifterna öka med 3 % . Den expansiva sysscl
sältningsutveckling som kori1muncrna visat under de senaste åren väntas 
fortsätta i ungefär samma takt under 1977. 

Med utgångspunkt i den starka tillväxten för de reala disponibla in
komsterna har konjunkturinstitutet räknat med en fortsatt ökning för 
den privata konsumtionen. Jag har tidigare redovisat de förslag rege
ringen avser att framlägga för att begränsa ökningen av den privata 
konsumtionen till ca 2 1/2 % mellan 1976 och 1977. 

Konsumentpriserna väntas öka i klart långsammare takt än under de 
senaste åren. Under loppet av 1977 väntas ökningen uppgå till ca 6 %, 
om utvecklingen av lönerna sker enligt det Jägsta alternativ som jag tidi
gare redovisat. Den direkta effekten av höjda internationella priser blir 
i år förhållandevis liten och merparten av konsumentprisstegringarna 
förklaras således av ökningar för olika inhemska kostnadskomponenter. 

Exporten väntas i år öka med ca 7 1/2 % mot 7 % 1976. Frånräknas 
en väntad stark nedgång av fartygsexporten blir exportuppgången 
1977 för övriga varor ett par procentenheter snabbare. Som jag tidi
gare berört har avsaktningen i den internationella konjunkturutveek-

Tabell 7. Bytesbalans 1975-1977 
Milj. kr. 

1975 1976 1977 
prognos 

Export av varor 72 012 80 770 88 660 
Import av varor 74000 82 670 91 400 

Ha11delsbala11s -1988 -1900• -2740 
Korrigering av handelsstatistiken -316 . ·320 -290 
Sjöfartsnetto 2 940 2 950 3 100 
Resevaluta -2542 -3000 -3 320 
Övriga tjänster, netto -2254 -2900 .. 3 350 
Transfereringar, netto -3 400 -4300 -5 550 
Korrigeringspost 800 800 800 

Bytesbalans -6760 -8670 -11350 

1 Bedömningen av utrikeshandelns utveckling för helåret 1976 har gjorts uti
från handelssi[rorna för de första tio månaderna. Det stora underskottet för 
november antyder att underskottet för 1976 kan komma att visa sig bli större än 
enligt denna prognos. 
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lingcn medfört att exportförväntningarna successivt tonats ned jämfört 
med bedömningarna så sent som under hösten 1976. För råvarorna vän
tas nu en uppgång med ca 9 %. Framför allt väntas exporten av järn
malm och pappersmassa öka betydligt från den mycket låga nivån 1976. 
Bland färdigvarorna väntas bl. a. en fortsatt betydande ökning av pap
persexporten. 

Importen väntas i år stiga med en procentenhet mindre än exporten. 
Priserna på importvarorna vilntas öka något snabbare än exportvaru
priserna. Med denna utveckling av utrikeshandeln skulle bandelsbalan
sen fortsätta att försämras någ·Dt och uppvisa ett underskott på ca 2,7 
miljarder kr. 1977. 

Sjöfartsnettot som till följd av svårigheterna för svensk rederinäring. 
legat på en låg nivå under både 1975 och 1976 väntas i år förbättras en
dast obetydligt. Turistnettot försämras ytterligare och transfereringarna 
väntas ge ett ökande underskott på 5,6 miljarder kr. Detta är en försäm
ring med 1,2 miljarder kr. från 1976. Förutom den fortsatta ökningen av 
u-landsbiståndet förklaras förslirnringcn för transfcreringsnettot av ränte
betalningarna på den ökade utländska upplåningen. 

Bytesbalansen för 1977 väntas sålunda uppvisa ett underskott på drygt 
11 miljarder kr. Detta innebär en försämring från 1976 på ytterligare· 

drygt 2,5 miljarder kr. 

5 Avslutning 
I sin regeringsförklaring infÖir riksdagen den 8 oktober 1976 erinra

de den nya regeringen om att det svenska näringslivets internationella 
konkurrenskraft försvagats, att inflationen ligger 1.-var på en oaccepta
belt hög nivå samt att handels- och bytesbalansen inte förbättrats på det 
sätt som tidigare förutsetts. Industriproduktionen utvecklas svagt. 

Regeringen konstaterade att .svensk ekonomi i dag står inför svåra 
problem. En avgörande uppgift under de närmaste åren är att skapa 
balans i samhällsekonomin och att stärka vår konkurrenskraft. Detta är 
- framhölls med skärpa - en grundläggande förutsättning för att för
verkliga en målmedveten reformpolitik och för att trygga sysselsättning 
och framsteg. 

De förflutna månaderna har bekräftat lägets allvar. Det svenska nä

ringslivets struktur- och konkurrensproblem har blivit alltmer framträ
dande. Enskilda industriföretag och branscher brottas med stora svå
righeter. Viktiga delar av vårt näringsliv befinner sig i kris. Särskilt på
fa1lande är problemen inom stål-, varvs- och tekoindustrin. Statliga in
satser har i många fall måst sättas in för att förhindra omedelbara sys
sclsättningssvårigheter. Fortsatta samhälleliga åtgärder framstår som 
nödvändiga för att trygga syssels~ittningen. 

Kartong: Rättelsen avser s. 34 andra. stycket, andra meningen. 
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De problem som kommit till klart uttryck under dessa höstmånader 
är till stor del en följd av tendenser under en längre period. När den in
ternationella konjunkturutvccklingens styrka avtog och kostnadsbelast
ningen i det svenska näringslivet kom att väsentligt överstiga andra län
ders, utlöstes svårigheter som det nu ankommer på den nya regeringen 
att bemästra. Kostnadsutvecklingen har tvingat industrin att ta ut priser, 
som lett till att den förlorat andelar både i den internationella handeln 
och på hemmamarknaden. 

Den internationella sjöfartens tonnageöverskott pressar de svenska re
deriernas lönsamhet och minskar valutainkomsterna från sjöfarten. Bris
ten på nya fartygsbeställningar har tvingat varvsindustrin till hårda ned
skärningar i Sverige och i andra länder. Fartygscxporten som 1976 upp
gick till 6 miljarder kr. väntas minska drastiskt de kommande åren. 

Avsättningsmöjligheterna för de svenska handelsstålvcrkcn har för
sämrats avsevärt bl. a. till följd av efterfrågebortfallet från varven. 
Inom svensk specialstålindustri krävs en långtgående strukturomvand
ling för att företagen skall kunna klara den internationeila konkurren
sen. Stora delar av svensk textil- och konfcktionsinduslri har likaledes 
svårt att hävda sig vid nuvarande kostnadsläge. Järnmalmsgruvorna mö
ter en hård transocean lwnkurrens. För att kompensera cxportbortfallet 
från industrier med långsiktiga svårigheter måste exporten från andra 
industrier växa desto mer. Det är en viktig uppgift att skapa förutsätt
ningar för detta. 

Industrins försvagade konkurrenskraft på både den internationella 
marknaden och här hemma har starkt försämrat balansen mellan export 
och import. Härtill har också bidragit de insatser som gjorts för att 
stimulera den inhemska efterfrågan i avvaktan på den uppgång i den 
internationella konjunkturen som nu tycks ha delvis ebbat ut. I 1976 
ärs finansplan förutsågs en förbättring av handelsbalansen under året 
jämfört med 1975 på ca 4 miljarder kr. Underskottet i bytesbalansen 
förutsågs komma att minska med ca 2,5 miljarder kr. Utvecklingen har 
blivit en annan. Handelsbalansens underskott blir för 1976 ungefär 
lika stort som 1975 och underskottet i bytesbalansen ökar med ca 2 mil
jarder kr. till 8,7 miljarder kr. 

Enighet har rått om att hålla uppe tillväxten i den inhemska efter
frågan under den djupa internationella lågkonjunkturen för att klara sys
selsättningen. Jag vill dock understryka att den snabba svenska kost
nadsutvccklingen inte kan ses som en nödvändig konsekvens av denna 
politik. En långsammare kostnadsutveckling torde ha lett till att efter
frågan på den svenska exportindustrins och den importkonJ...llrrcrande 
hemmamarknadsindustrins produkter skulle ha varit högre, produktions
ncdgången lägre och möjligheterna att ge sysselsättning i motsvarande 
grad större. 

Arbetslösheten i Sverige är internationellt sett låg. Man kan emellerlid 
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inte bortse från att det skett en betydande nedgång i industrisysselsätt
ningen under det gångna året som troligen kommer att fortsätta även 
i år. Sysselsättningen har kunnat hävdas endast genom en expansion 
av den inhemska konsumtionse:fterfrågan och genom ökade insatser av 
.arbetsmarknadspolitisk natur. 

Vid valet mellan olika ekonomisk-politiska åtgärder möter två per
spektiv - ett kortsiktigt och i~tt långsiktigt. Dessa perspektiv går inte 
alltid att förena. Det som för dagen ter sig nödvändigt, kan långsiktigt 
framstå som mindre önskvärt. Detta gäller inte minst den situation som 
vi i dag befinner oss i. Målen för svensk poJitik - och därom torde 
råda bred enighet - är och förblir full sysselsättning, stabilt penning
värde, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördelning, regional 
balans och jämvikt i våra utrikf:s betalningar. Problemet är att finna den 
rätta avvägningen mellan dessa mål vid varje tidpunkt. 

Den ekonomiska politiken måste i nuvarande läge bygga på uthållig
het. Genom att upprätthålla tillväxten i den inhemska efterfrågan är 
det möjligt att bibehålla sysselsättningen och minska påfrestningarna på 
industrin. Syftet är liksom tidigare att söka överbrygga den svaga inter
nationella efterfrågan i avvaktan på en mer markerad internationell 
konjunkturuppgång. I ett senare skede måste den inhemska efterfrågan 
hållas tillbaka för att ge utrymme för tillväxt genom ökad export. 
Sverige kommer likväl att uppv:isa ett fortsatt betydande underskott i by
tesbalansen även under 1977. Inför 1978 och 1979 bör det dock finnas 
förutsättningar för en förbättring av den yttre balansen förutsatt en 
relativt god internationell konjunkturuppgång. I så fall kan en stramare 
ekonomisk politik bli aktuell. 

Arbete åt alla är ett självklE.rt må\ för den nya regeringen. Hög ar
betslöshet innebär ett oacceptabelt slöseri med mänskliga resurser. Att 
förlora sitt arbete och att inte kunna få något nytt är för flertalet män
niskor en personlig tragedi. Betydande arbetsmarknadspolitiska insatser 
kommer att göras under det kommande året i enlighet med de sysselsätt
ningspolitiska ambitionerna. Regeringen fattade i slutet av förra året 
beslut om fortsatt lagerstöd för att förhindra en alltför snabb lagerav
veckling med negativa konsekve:nser för sysselsättningen. 

Jag vill emellertid framhålla, att expansionen inom den offentliga sek
torn och den privata konsumtionen i längden inte kan fortgå i samma 
takt som under de senaste åren., för såvitt inte en betydande tillväxt av 
våra gemensamma resurser kan åstadkommas. För att 1.'Unna återställa 
balansen i de utrikes betalningarna krävs ökade inllustriinvesteringar, 
ökad industriproduktion och ökad industrisysselsättning. Underskottet i 
bytesbalansen kan under 1.977 befaras komma att uppgå till drygt 11 
miljarder kr. Det är en tving.ande nödvändighet att den ekonomiska 
poJitiken inriktas på att redan under 1978 reducera underskottet. Sve
rige kan inte fortsätta alt leva över sina tillgångar och bygga sin stan
dard på utländska lån. 
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Den kostnadsutveckling som medverkat till uppkomsten av dagens 
ekonomiska problem måste brytas. Utgången av pågående avtalsför
handlingar får härvidlag stor betydelse. Ett gemensamt samhällsansvar 
åligger arbetsmarknadens parter. Riksdagen har beslutat om en proviso
risk skatteomläggning för 1977 i syfte att underlätta årets avtalsr.örclsc 
genom att möjliggöra en förbättring av medborgarnas inkomster efter 
skatt inom ramen för måttfulla bruttolöneökningar. Strävan att hålla 
tillbaka kostnadsutvecklingcn har också kommit till uttryck i att den 
socialförsäkringsavgiftshöjning som sammanhänger med skatteomlägg
ningen begränsats till 1,5 %. Jag vill understryka att ansvaret för att 
dämpa kostnadsökningarna gäller inte bara löntagarna utan i lika hög 
grad företagen. 

Tillräckliga industriinvesteringar är en av förutsättningarna för att 
Sverige skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och 
för att balansen i våra utrikes betalningar skall kunna återställas. Rege
ringen kommer därför att besluta om en förlängning av invcstcrings
fondfrisläppen och föreslå riksdagen en förlängning av rätten att ut
nyttja investeringsavdrag och investeringsbidrag. Jag räknar med att 
industrins investeringar skall kunna öka något även under 1977. 

Med hänsyn till de betydande belopp som· Sverige måste låna utom
lands 1977 ställer det sig naturligt att svenska staten svarar för en stor 
del av upplåningen. Trots detta måste det svenska näringslivet ta på sig 
sin del av den internationella upplåningen. Detta förutsätter en fortsatt 
stram kreditpolitik. Inom ramen för denna måste dock industrins inve
steringar ges företräde. 

Vid utarbetandet av årets budget har i många hänseenden bundenhet 
förelegat på grund av tidigare åtaganden eller beslut. Regeringen har 
emellertid också sett som angeläget att fortsätta reformarbetet på om
råden som är av särskild betydelse för välfärden. Sålunda utbyggs stö
det till folkpensionärer och barnfamiljer. Åtgärder vidtas för förbättrad 
arbetsmiljö och förstärkt arbetarskydd. Vårt lands internationella ansvar 
förutsätter en planenlig höjning av våra insatser för u-länderna. I över
ensstämmelse med rcgcringsförkiaringens försäkran om att Sveriges 
alliansfria politik måste tryggas genom ett starkt försvar bar regeringen 
utgått från att innehållet i 1972 års försvarsbeslut garanteras. Likaså 
måste - i överensstämmelse med regeringsförklaringens uttalanden -
den enskildes trygghet till liv och egendom förstärkas. Budgeten inrym
mer medel för ökade resurser åt polisen och en förbättrad kriminalvård. 

Sverige befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Den upp
gång i den internationella konjunkturen på vilken vi tidigare ställt våra 
förhoppningar har påtagligt försenats och försvagats. 

Utsikterna för det kommande året är osäkra. Vi måste satsa på beva
rad sysselsättning samtidigt som vi in:dktar den långsiktiga politiken på 
att bringa ned vårt allt för höga kostnadsläge och att återge vårt land en 
sund och balanserad ekonomi. 
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Jag är övertygad om att våra problem kan lösas. På sikt är Sveriges 
förutsättningar goda. Vi har rika naturliga resurser. Initiativkraft, hög 
teknisk skicklighet och samarbetsanda präglar vår nation. I samförstånd 
och i medvetande om lägets allvar torde olika grupper inom värt sam
hälle vara beredda att solidariskt medverka till att lägga en fast grund 
för en återställd samhällsekonomi. 

,. :· 
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Särskild fråga 
Allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse 

Allmänna pensionsfondens fjärde .fondstyrelse har vid utgången av 

1976 slutfört sitt tredje verksamhetsår. Under år 1976 har efter beslut 
av riksdagen det belopp som står till förfogande för fjärde fondstyrel
sens plaeeringsverksamhet höjts med 500 milj. kr. till 1 miljard kr. 

(prop. 1975176: 100 bil. 1 och 108, NU 34, rskr 174). I enlighet med 
riksdagens beslut skall en årlig redovisning av fjärde fondstyrelsens pla

ceringar och övriga verksamhet lämnas tiJI riksdagen (NU 1974: 37, rskr 
253). För verksamhetsåren 1974 och 1975 har en sådan redovisning läm
nats i den reviderade finansplanen för resp. år (prop. 1975: 100 och 
1975176: 150). Riksdagen har emellertid framfört önskemål om att rege

ringen söker finna en form för att lämna redovisningen till riksdagen ti
digare än i den reviderade finansplanen (NU 1975: 33, rskr 246 och NU 
1975176: 74, rskr 417). Den begärda redovisningen bör lämnas i skri

velse till riksdagen så snart som fondstyrelsen - i enlighet med 24 § 
reglementet (1959: 293} angående Allmänna pensionsfondens förvalt

ning - överlämnat förvaltnings- och revisionsberättelserna till rege
ringen. För verksamhetsåret 1975 inkom handlingen till regeringen i bör

jan av februari 1976. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas såsom 
Bilaga 1: Preliminär nationalbudget för år 1977. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen att 

godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som 
jag har förordat i det föregående. 
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Prop. 1916/77: 100 . Bilaga 1 Finansplanen 
Bil. 1 Preliminär nationalbudget 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1977 

Inledning 

l 

Bilaga 1 

Den preliminära nationalbudgeten för 1977 som härmed läggs fram 
är utarbetad inom ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet. Na
tionalbudgeten bygger på material som erhållits från fackdepartement 
och olika verk och institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess 
ledamöter bär dock ej något ansvar för nationalbudgetens utformning 

och bedömningar. 
Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen, kapitel 1, 

sammanfattar ekonomidepartementet det ekonomiska läget och konjunk
turutsikterna. Den andra delen, kapitel 2-9, behandlar utvecklingen 

inom olika områden mera i detalj. 
Kapitlen 3 Utrikeshandeln, 6 De enskilda konsumenternas ekonomi, 

7 Investeringarna och 9 Kreditmarknaden har sammanställts inom kon
junkturinstitutet. Institutet har även sammanställt avsnitten om gruvor, 
mineralbrott och tillverkningsindustri samt skogsbruk i kapitel 4. Av 
ett bihang som följer efter kapitel 9 framgår även i tablåform vilka ka
pitel och avsnitt som sammanställts inom ekonomidepartementet resp. 

konjunkturinstitutet. Vidare redovisas prognostal för olika delsektorer 
enligt ekonomidepartementets och konjunkturinstitutets bedömningar. 

Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1977 vilar på ekono
midepartementet där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekrete
rare Lars Wohlin. 

I Riksdagen 1976/77. 1sam/.100. Bilaga I. Bil. 1 
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1 Sammanfattande översikt! 

1.1 Konjunkturuh'eckJing och ekonoinisk poHtii( 

När den internationelia konjunkturen vände nedåt mot slutet av 1973 

och början av 1974 var den svenska ekonomin stadd i stark tillväxt. 

Trots oljekrisen och de mera omedelbara negativa effekterna därav på 
efterfrågan fortsatte produktionen i Sverige att växa starkL Denna ut

veckling pågick in på 1975, varefter "tillväxttakten successivt avtagit. 

1975 ökade den totala produktionen i vårt land med endast 0,5 % och 

tillväxten blev bara något större, eller 1 % , 1976. Utvecklingen· i andra 

industriländer var under dessa år ganska annorlunda. Konjunkturned

gången 1974 och 1975 visade sig internationellt bli den djupaste under 

efterkrigstiden, med fallande produktion och starkt stegrad arbetslöshet. 

Samtidigt dämpades inflations'tak
0

ten förhållande\;is långsamt. 

Den annorlunda utvecklingen· i Sverige ·under dessa år beror sanno

likt till stor del på den fasförskjutning som sedvanligt funnits mellan · 

vår ekonomi och den industrielia. omvärlden." En viktig roll har emd

lcrtid den ekonomiska politiken också 'spelat. Medan flertalet övriga 

OECD-länder i början av 1974 i ållmänhet ~ på grund av rädslan fik 
tilltagande inflation och stora underskott i_ utrikeshandeln - i stort sett 
accepterade de depressiva effekterna· av de· kraftiga oljeprishöjningar

na vidtogs stimulansåtgärder i Sverige. Olikheterna i politikupplägg

ning accentuerade och vidgade skillnaderna i utvecklingen :fÖr produk

tion och sysselsättning. Avsikten med att föra en stimulanspolitik i Sve~ 

rige under denn~ period var att därigenom· söka övcrhrygga den 1ntcr
nationella lågkonjunkturen. Föreställningen var att den utländska efter

frågan rimligen borde ta ordentlig fart under 1976. Då skulle Sverige 

kunna "haka på" och få kraftiga exportökningar samtidigt. som den 

inhemska efterfrågetillväxten efter hand kunde hållas tillbaka. Genom 

en sådan tänkt utjämning av effekterna på vår ekonomi av konjunktur

svängningarna i omvärlden sku!le sysselsättningen hela tiden kunna 

hållas på en hög och jämn nivå, utan att för den skull ge upphov till 

extra prisslegringsimpulser. 

Den faktiska utvecklingen i Sverige under 1975 och 1976 har i vissn 

avseenden gelt det åsyftade resultatet. Sålunda har sysselsättningen ökat 

kraftigt och arbetslösheten har varit mycket 1:1g. Men den internationella 

1 Ekonomidepartemetet ansvarar för t!e sammanfattande bediimning;una i 
detta kapitel. I vissa avseenden skiljer sig prognoserna här från konjunktur
instituteLs, så som de redovisas i de olika specialkapitlen. Skillnaderna redo
visas i avsnitt 1.2. 
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konjunkturen har inte riktigt följt det mi.instcr som var förutsett. 
Lågkonjunkturen blev. internati_QQ!:lll _båd_e djupare_ o~h_ rµ_era omfat

tande än väntat. När vändningen uppåt kom våren 1975 i Förenta sta
terna och sedan successivt i.allt fä~r länder var det från en mycke~ ned
pressad aktivitetsnivå. Men : farten uppåt blev å andra sidan snabb, 

fram till ungefär andra kvartalet t976. Väsentligt för de11 uppdr_ivna _t;:ik
ten i såväl nedgångens slutfas som_. uppgångens inledande år var lager

cykelns stora effekter. När_ .framåt' h·alvårsskiftet 1976 lagerinvestering
arna internationellt kom iri i ett lugnare skede visade det sig alt <len 
slutliga efterfrågan, korisumtiÖn. och invcstefingar, "inte var "tillräcklig 

att ta över och svara för en lika sta~k pådrivande kfaft på produktio
nen som lagerpåfyllnaden hade gjort under början av året. Kapaciteten 
i industrin var fortfarande lågt utnyttjad och investeringsefterfråga:n 

svag, även i de länder som ledde konjunkturuppgången. Av bl. a. dessa 
skäl kom den internationella konjunkturen att visa en ganska matt bild 

under andra halvåret 1976. • 
Som en följd av att de Internationella produkdonsuppgångarna sak-. 

lade av betydligt under loppet av 1976 har inte. den utländska cftcrc 
frågan visat den expansionskraft son1 ·den svenska ekonomisk-politiska 
strategin förutsatte. Därtill kom att .Sverige förlorade marknadsandelar 
som följd av ett högt kostnadsläge. Exporten från Sverige minskade 
kraftigt under 1975 och åkningen 1916 ~- från en mycket lägre nivå 
än väntat - blev svag. Efterfrågan från utlandet har ännu :inte. blivit 
tillräckligt stark för att möjliggöra en avtrappning av <len inhemska 
efterfrågetillväxten vid bibehållen hög syssclsättningsnivå. 

En effekt härav är att underskottet på bytesbalansen successivt blivit 
allt större. Detta kan betraktas som ökade "kostnader'.' för, den förda 

ekonomiska politiken och .ett resultat av att .den internationella åter.-: 
hämtningen blivit så utdragen _och långsam. 

Avgörande för utvecklingen· i Sverige under 1977 blir den fortsatta 
internationella konjunkturutvecklingen. De.nna avgör också ifall en 
växling nu kan ske från inhemsk till utländsk efterfrågan som huvud
saklig produktionspadrivandc kra(t. Som huvudalternativ för prognosen 
för den internationella~ konjunkturen har här valts en väg som· innebär 
en fortsatt, men lång;,:,un uppgång -i OECD-länderna. Totalt väntas en 
ökning på ca 4 % 1977 för bruttonationalprodukten i OECD-ornrådct, 
med en något snabbare uppgång i Förenta staterna och Japan, en expan

sion på ca 4 % i Förbundsrepubliken Tyskland och något långsammare 
tillväxt i allmänhet i öv:riga OECD-länder. Det bör understrykas att de . 

inte alltför obetydliga tillväxltalcn för flera länder mellan helåren 1976 
och 1977 ändå innehär en. ganska långsam. utyecklingsväg under. loppet 
av detta år. 

Den tillväxtbefrämjande komponenten väntas i första .hand bli den .. 
privata konsumtionen ... För ·Fprenta. statern.a, Japan. ,,och Flirbundsre-
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T:i.bell 1: 1 Bruttonationalprodukt, bytesbalans och konsumentpriser 1976-,--1977 
i vissa OECD-Hinder 

Bruttonational- Bytesbalans• Konsumentpriser 
produkt' 

Arlig procen- Miljarder dollar Procentuell för-
tuell förändring ändring 

1976 1977 1976 1977 okt. okt. 
prognos prognos 1974-;- 1975-

okt. okt. 
1975 1976 

Förenta staterna 6,0 4,5-5,5 -1 1/4 -3 7,6 5,3 
Förbundsrepubliken 
Tvskland 5.5 3,5-4,5 4 ·5 5,8 3;8 
Japan 6;o 5,5-6,5 3 3/4 0 9,6 8,6 
Frankrike 5,0 3-4 -6 -3 3/4 10,2 9,9 
Storbritannien 1,0 1-2 -3 114 -1 1/4 25,9 14,7 
Italien 4,5 0-1 -2 3/4 0,5 12,l 20,1 
Canada 5,0 3,5-4,5 -4 -3,5 10,6 6,2 
Belgien 3,5 2,5-3,5 . · 1/4 -1/4 11,2 8,3 
Danmark 5,0 2-3 -1 3/4 -1,5 4,7 .13,4 
Finland 0 3,5-4,5 -1 -1 17,2 13,0 
Nederländerna 4,0 2,5-3,5 2 2 3/4 9,9 8,7 
Norge 5,5 7-8 - -3 1/2 -2 3/4 11,9 8.0 
Sverige 1,0 1,7 -2' -2,7' 8,9 9,8 
Schweiz 0,5 1-2 4 4 1/4 4,8 1,0 

OECD totalt 5,1 3,5-4,5 -23,0 -18,5 9,9 8,1 

' Ekonomidepartementets prognoser. 
~ OECD:s prognos~r i december 1976. 

Källor: OECD och nationell statistik. 

publiken Tyskland väntas dessutom en hygglig investeringsuppgång. Sär
skilt tydliga och omfattande indikationer att en sådan utveckling är att 
vänta har dock ännu inte kommit fram. I Förbundsrepubliken Tyskland 
kan den kvantitativa orderingången tolkas förhållandevis optimistiskt, 
särskilt för invcstcringsvaror. Samtidigt föreligger även här tveksamheter 
i form av negativa attityder i företagen vad gäller investeringsbenägen
heten, såsom den mätts i olika barometerundersökningar. Utvecklingen 
av investeringscfterfrågan i Förbundsrepubliken är självfallet av stort 
intresse för oss och även för Västeuropa i övrigt. Allmänt bromsande 
på investeringsbcnägenhelen i de flesta länder verkar det låga kapaci

tetsutnyttjandet. 
Prognoser är alltid mer eller mindre osäkra. Konjunkturen utom

lands kan komma att förstärkas snabbare, särskilt från slutet av 1977. 
Det kan emellertid också finnas skäl att varna för att den internatio
nella bilden kan bli något mörkare än enligt de bedömningar som har 
gjorts i detta sammanhang. OECD-sekretariatet har sålunda i vissa av
seenden en något mera pessimistisk bedömning i sin nyligen utkomna 
decemberrapport. Frånsett bristen på konjunkturindikatorer som klart 
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pekar hän mot en förnyad acceleration i uppgången kan man framhålla 
några särskilda omständigheter. Den ekonomiska politiken har i flertalet 

länder orienterats i restriktiv riktning under 1976. Med utgångspunkt 
från den ekonomisk-po1itiska filosofi som framför allt de större indu
striländerna har finns det inte skäl att anta någon mera väsentlig om
läggning under den allra närmaste tiden. Möjligen kan begränsade sti
mu1ansåtgärdcr bli aktuella i Förenta staterna och Förbundsrepub1iken 
Tysk1and. Spridningseffekterna av sådana åtgärder reduceras emeller
tid av effekterna av de höjda oljepriserna. Sannolikt kommer de flesta 
länder inte att vidta de justeringar i sin ekonomiska politik som i och 
för sig skulle fordras för att åstadkomma en mera betydande uppgång 
i de reala efterfrågenivåerna. Många länder anser sig säkert - just av 

bytesbalansskäl - inte ha det ekonomisk-politiska manöverutrymme 
som fordras för sådana åtgärder. Fortfarande -är "avståndet" mellan 
överskottsländer och underskottsländcr mycket stort. Förenta staterna, 
Japan och Förbundsrepubliken Tyskland beräknas ha ungefärlig jäm
vikt i bytesbalansen 1977, medan några av de större länderna men 

också många av de små industriländerna väntas få fortsatt mycket stora 
underskott. 

Utformningen av den ekonomiska politiken i industriländerna- är all
mänt restriktiv inte bara av bytesbalansskäl utan också av rädsla för 
en förnyad internationell prisstegringsvåg. Nu förefaller emellertid ut
sikterna vara goda för en förhållandevis lugn prisutveckling. Råvaru
priserna har legat relativt stilla sedan sommaren 1976, delvis _på grund 
av den avmattade internationella konjunkturen, «;lelvis som- en följd av. 
bromsvcrkan från mycket stora :buffertlager för vissa_ internation~lla 
stapelvaror. Andra omständigheter som tyder på lägre prisst_egringar är 
dels fortsatt modesta löneökningar i många länder, ibland kombinei:ade 
med inkomstpolitiska uppgörelser, dels de .stora produktivitetsvinster 
som gör sig gällande i denna fas av konjunkturuppgången. 

Utvecklingen i industriländernas ekonomier under detta år kommei: 
alltså enligt den här redovisade prognosen för den utländska konjunk
turen och efterfrågan inte att bli tillräckligt kraftig och snabb för att 
möjliggöra några stora svenska exportframgångar: Även för 1977 har 
därför den ekonomiska politiken, såsom närmare har redovisats i fi-_ 

nansplanen, inriktats på ett fortsatt stöd för den inhemska efterfrågan. 
När den internationella konjunkturen· nådde en vändpunkt under 

sommaren 1975 visade sig återverkningarna så småningom även på den 
svenska exporten. Orderingången till svensk industri från exportmark
naden började stiga omkring årsskiftet 1975176. 1975 blev emellertid -
det svagaste exportåret på länge med en volymminskning på 9 % . 

Under första halvåret 1976 förbättrades exportläget. Orderingången -

ökade, främst på råvarusidan: Volymmässigt medförde detta en export-. 
ökning med 6 a 7 % i jämförelse med bottennivån under andra halv-
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året 1975. Samtidigt .förbättrades även orderingången fråri hemma
marknaden. 

Utvecklingen under den första delen av 1976 gav anledning. till en 
ökad optimism. J den reviderade nationalbudgeten våren 1976 -upp
justerades exportprognosen till en ökning på 10 %. Vändningen upp ur 
vågdalen blev dock inte så,stor att toppnivån från tredje :kvartalet 1974 

kunde uppnås under 1976. Den tidigare nämnda "pausen" i .den inter-. 
nationella konjunkturuppgången drabbade nämligen också den svenska 

exportefterfrågan. Enligt preliminära resultat från konjunkturinstitutets 

barometerundersökning inom industrin i december 1976 försämrades 
industrikonjunkturen ytterligare under .fjärde kvartalet. Orderingången 

minskade särskilt från exportmarknadcn och orderstockarna bedömdes 
som klart otillräckliga; samtidigt som lagren ansågs för stora. Mellan 
halvåren 1976 avtog sålunda volymökningen för den totala exporten. · 
För helåret 1976 bedöms volymökningen ha varit 7 % . 

Vad som ovan sagts om den svenska expoitutvecklingen under l 975 
och 1976 bör kompletteras med ett par· viktiga anmärkningar som rör 
exportutvecklingen på några års sikt. För det första har exporten exkL 
fartyg uppvisat en avsevärt mindre positiv utveckling. Leveranserna av 
fartyg har varit betydande under 1976. Värdemässigt beräknas denna 
export till 6 miljarder kr. Redan 1977 väntas nedgången bli drastisk. 
Även 1978 äger sannolikt en ytterligare reducering rum. 

För det andra har svensk export under 1975 och 1976 .jnte kunnat : 
hålla jämna steg med världshandCins utveckling, utan förlorat mark" 
nadsandelar i en omfattning som enligt ·de kalkyler som har kunnat 
göras är större än någon gång tidigare under de senaste 15 åren. För 
1975 och 1976 tillsammans uppgår förlusterna. till ca 17 % för bearbe
tade varor (exkl. fartyg); Till denna· kategori räknas bl. a. verkstads~ 

produkter, järn- och stålprodukter, papper samt vissa övriga industri
produkter såsom textil, konfektion, kemiska varor m. m. 

När man söker förklaringar till denna utveckling kan man inte undgå 
att rikta uppmärksamheten mot· den svenska kostnadsutvecklingen jäm
fört med våra viktigaste konkurrentländer. Enligt konjunkturinstitutets 
beräkningar i kapitel 3 har våra exportpriser för bearbetade varor un

der 1975 och 1976 stigit med ca 17 %- jämfört med ett sammarivägt ge
nomsnitt för OECD-Iändcrna. Att det finns ett samband mellan relativa 
exportpriser och marknadsandelsutveckling framgår tydligt av diagram 
1: 1. EH studium av detta samband över en längre period 'tyder .. på att 
en relativ prisstegring följs av marknadsandelsförluster. Den fråga som 
i detta sammanhang är av primärt intresse är i vad mån så kraftiga· rela
tiva prishöjningar som 1975 och 1976 års även kommer att ge fördröjda 
utslag på andclsutvecklingen under kommande år. Hittills tycks relativ
prisstegringarna på ca 17 % ha lett till ungefär lika stora andelsförlus

ter. I löpande priser steg marknadsandelen 1975 men föll 0något mera 
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Diagram l: 1 Relativa priser och marknadsandelar 1971-1916 för svensk 
export av bearbetade varor (exkl. fartyg) tili.OECD-området 
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Det torde vara ostridigt att det förhållandet, att arbetskostnaden per 
producerad enhet stigit inera i Sverige än i våra viktigaste konkurrent
länder, utgör en kraftigt bidragande orsak till försämringen i relativpris
läget. Försämringen av kostnadsläget gäller även om vi betraktar ut
vecklingen under hela perioden 1970-1976. I begränsad utstriickning 
bidrar också vår exports specieila varusammansättning till att förklara 
andelsförlusterna. Våra utländska konkurrenter har i allmänhet haft en 
betydligt sämre inhemsk marknad för sina produkter och av denna an
ledning varit mera benägna alt priskonkurrera. Dessutom kan man inte 
utesluta att lagerstödet kan ha givit de svenska företagen större möjlig
heter alt undvika priss[-inkningar än vad som gällt för utländska företag. 

Inför 1977 föreligger en risk för fortsatt~ . ij1arknadsim.dc1Sförlus~cr. 
som en följd av tidigare prishöjningar. Konjunkturinstitutet har uppskal
t:.it den fortsatta andelsförlustcn under 1977 till åtminstone 2 a 4 % . De 
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Tabell 1: 2 Preliminär försörjningsbalans 1976-1977 

Miljarder Procentuell volymförändring 
kr. 
1976 1975- 1976-1977 

1976 

Alt. I Alt. Il 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 322,8 1,0 .1,7 1,6 
Import 82,7 5,7 6,7 7,0 

Summa tillgång 405,S J,9 2,7 2,7 

Efterfrågan 
Bruttoinvestering 66,2 -1,7 3,6 3,4 

Näringsliv 33,3 0,5 3,9 4,1 
därav: industri .15,7 1,1 2,0 2,0 
Statliga myndigheter och 
affärsverk 7,9 0,2 0,9 ·-0,1 
Kommuner 12,2 0,3 8,8 8,1 
Bostäder 12,8 ·-9,0 -0,3 -0,3 

Lagerinvcstering 5,6 ( - 1,1)1 (- -1,4)1 (-1,4)1 

Privat konsumtion 171,6 3,3 2,5 2,8 
Offentlig konsumtion 84,2 2,9 3,5 3,4 

Statlig 28,5 1, I 3,0 3,0 
Kommunal 55,7 4,0 3,8 3,7 

Tjänstenetto -2,9 
Export 80,8 7,0 7,4 6,6 

Summa efterfrågan 405,S 1,9 2,7 2,7 

1 Lagcrinvesteringarnas förändring i procent av föregående års bruttonalional-
produl;t. 

Tabell 1: 3 Förändring av BNP-komponenterna i procent uv bruttonationalpro-
duktcn föregående år 1973-1977 
1968 års priser 

1973 1974 1975 1976 1977 

Alt. l Alt. Il 

Privat konsumtion 1,0 2,4 1,5 1,8 1,4 1,6 
Statlig konsumtion 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 
Kommunal konsumtion 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 
Bruttoinvcsteringar i 
näringslivet 
llruttoinvestcringar i statliga 

0,8 1,0 --0,l 0,0 0,4 0,4 

myndigheter och affärsverk 0,1 --0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Bruttoinvestcringar i kom-
mu ner• -0,5 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,3 
Bruttoinvesleringar i 
bostäder -0,l ·-0,5 -0,2 -0,4 .o,o 0,0 
Lagerförändring -0,4 2,4 0,5 -1,1 -- 1,4 -1,4 

Summa inhemsk efterfrågan 1,4 5,6 2,9 1,0 1,5 1,7 

Export av varor och tjänster 4,0 2,5 -1,8 J,4 2,0 1,8 
Import av varor och tjänster -1,9 -4,1 0,4 -1,4 -1,8 --·1,9 

Summa BNP-ökning 3,5 4,0 0,5 1,0 l,7 1,6 

1 ExkL bostäder. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån 

utförda inom ekonomidepartementet. 
samt beräkningar 
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inhemska kostnadshöjriingar som kan komma till stånd under 1977 på
verkar marknadsandelarna i huvudsak åren efter 1977. Av kapitel 3 
framgår klart att skillnaderna mellan olika kostnadsalternativ i vad av
ser exportintäkternas storlek på kort sikt är små. 

Exportprognosen anger en volymökning på 7 ,5 % 1977 i det lägre 
kostnadsaltemativet och 6,5 % i det högre. De största ökningarna sva
rar råvarorna för, massa, malm etc., låt vara från en låg nivå. Om ex
porten av bearbetade varor, och då i främsta rummet verkstadsproduk
lcr, skall uppnå en tillväxt om 5-6 % är starkt beroende av att investe
ringskonjunkturen utomlands successivt blir starkare under loppet av 
1977. 

Svensk industri tycks emellertid även ha tappat andelar på hemma
marknaden under de två senaste åren. Det finns risk för fortsatta för
luster 1977. Inberäknat detta väntas en importökning om 6,5 a 7 %. 
Utrikeshandelsprisernas förändringar väntas bli små, för exporten 2-
3 % och för importen ca 3,5 %. Av tabell 1: 4 framgår som ovan på
pekats att skillnaderna för handelsbalansens del mellan kostnadsalterna
tiven är små, kortsiktigt sett. Som synes inträdde ingen förbättring i han
delsbalansen under 1976. Med de prognoser som nu föreligger för ex
port och import väntas heller ingen förbättring .för 1977. Försämringen 
på tjänste- och transfcreringsbalansen gör att det rekordstora bytesba
lansunderskottet på drygt 8;5 miljarder kr. 1976 stiger till drygt 11 mil
jarder kr. 1977. 

Investeringsbilden har under senare år präglats av bostadsbyggandets 
nedtrappning och åtföljande lägre kommunala investeringar. De senare 
minskade trots att de närmast föregående årens investeringsstimulanscr 
till en betydande del haft de kommunala byggnadsinvesteringarna som 

Tabell I: 4 Bytesbalans 1975-1977 
Milj. kr., löpande priser 

Export av varor 
Import av varor 

Handelsbalans 

Korrigering av handelsstati
stikcn 
Sjö fartsnetto 
Resevaluta 
Övriga tjänster, netto 
Transfereringar, netto 
Korrigeringspost 

Bytesbalans 

1975 

72 012 
74 000 

-1988 

-316 
2 940 
2 542 

--2 254 
-3400 

800 

-6 760 

1976. 

80 770 
82 670 

-1900' 

-320 
2 950 

-3 000 
-2 900 
-4300 

800 

-8670 

1977 

Alt. I Alt. H 

88 660 
91400 

-2740 

-290 
3 100 

-3 320 
-:-3 350 
-5 550 

800 

-11350 

88 870 
91 620. 

-2 750 

·--290 
3 JOO 

-3 340 
-3 350 
-5 550 

800 

-11380. 

i Bedömningen av utrikeshandelns utveckling för 1976 har grundats på 
preliminära siffror för· de första tio -månaderna. Det stora underskottet i 
november antyder att siffran för heHiret 1976 kan bli större än vad som 
angivits i tabellen. 
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riklpunkt. Den dåliga sjöfartskonjunkturcn under dessa år har därut

över föranlett slora minskningar i handelsflottans nyinvesteringar. 

Omfattande stimulanser har satts in för att öka näringslivets, och sär

skilt industrins, investeringar. Under 1975 ocl) 1976 har investerings

fondcrna för konjunkturutjämning varit frisläppta samtidigt som det 

varit möjligt att utnyttja medlen i ·de -särskilda investeringsfonder och 

arbetsmiljöfonder som inrättades: 1974. främst unde.r 1976 har vidare 

invcsleringsavdrag och -bidrag av betydande omfattning varit tillgäng

liga. Samtidigt har strävandena varit att tillförsäkra industrin tillräckligt 

utrymme pa kreditmarknaden. Resultaten kan emellertid inte sägas ha 

blivit tillfredsställande. 1975 och 1976 uppgick industrins investerings

tillväxt volymmässigt till 1 % vardera året. Detta skall ses i ljuset av att 

1975 års långtidsutredning bedömde att en ökning på 5-:-6 % per år 

skulle behövas om bytesbalansen skulle kunna restaureras till 1980. 

Samtidigt bör dock påpekas att investeringsutvecklingen i_ Sverige i en. 

intcrnalionell jämförelse varit gynnsam. Den låga invcsteringstf(kten 

illustrerar emellertid svårigheterna att, även med betydande ekonomisk

politiska insatser, höja investeringsnivån i ett läge då industrins :bedöm

ningar av den kommande efterfrågeutvecklingen successivt blir allt mer 

försiktiga samtidigt som vinst~ och likviditetssituationcn försvagas. 

Det är i dag svårt att skapa sig en enhetlig bild av industrins· invcste-· 

ringsplancr och investeringsbenägenhet inför 1977. Den senaste enkäten 

härrör från november 1976 och tyder i och för sig på en viss upprevide

ring - men betydligt mindre än normalt - under .höstens lopp av pla

nerna för 1977. Konjunkturinstitutet har tolkat detta så att en nedgång 

i investeringsnivån på 4 % i fasta priser är att räkna med. A andra sidan 

tolkar statistiska ccntraJbyrån samma enkät så att den skulle innebära 

en i stort oförändrad investeringsnivå från 1976 till 1977. Med hänsyn 

till de investcringsstimulanser som närmare redovisas i finansplanen 

samt att kreditpolitiken förutsätts bli t,t~formaq .111ed en s~dan inrikt"ning_ 

att imlustriinvesteringarna prioriteras har en viss investeringsökning, 

eller ca 2 % , ansetts som sannoEk. 

Kommunernas planer, som utan tvekan är påverkade av.att deras fi
nansiella läge väntas bli kraftigt förbättrat 1977, tyder på en investe

ringsökning om ca 9 % . Därmed har kommunernas nedåtgående inves

teringsutveckling brutits. lippskallningsvis 1/3 av investcringsökningen 

får tillskrivas barnstugeutbyggnaden. Även för bostadsbyggandct har 

nedgången i stort sett stoppats upp. Igångsättningen av nya byggen 1977 

har av konjunkturinstitutet beräknats omfatta 58 000 lägenheter eller 

samma nivå som 1976. Det är möjligt att man t o. m. kan få en något 

större igångsättning, eftersom det nu färdigställs färre lägenheter per år 

än vad det mera långsiktiga behovet aiityder:·nct \•isa·r ocks'å dcn .. riiiiisk~ · 

ning i antalet outhyrda lägenheter som registrerats under de senaste 

il ren. 
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De totala investeringarn~t i samhällsekonomin har beräknats öka med 
ca 3,5 % i volym 1977 med tyngdpunkt på näringslivet och kommu

nerna. 
En omsvängning i lagerutvecklingen förväntas under 1977. Den lager

uppbyggnad som skett, delvis med statligt stöd, har ägt rum i väntan på . 

en konjunkturuppgång. I och med att denna uppgång blivit fördröjd och 

går trögare ökar den finansiella påfrestning på företagen som de stora 

lagren utgör. Beslut fattades därför i december 1976 om alt ett lager

bidrag för dessa övertager skall utgå under första halvåret 1977. Det 

har beräknats leda till en i stort sett oförändrad lagerstock 1977 jäm

fört med 1976. 
Som tidigare framhållits har lönekostnadsökningarna under 1975 och 

1976 varit betydande jämfört ined våra viktigare konkurrentländer. 1975 

blev också den disponibla inkomsten· för hushållen osedvanligt hög. 
Realt beräknas ökningen ha varit drygt 4,5 %. 1976 ökade köpkraften 

med ca 2 %, trots ökade kontantlöner med 13 a 14 %. Inflationen jämte 

marginalskatter och kommunalskattehöjningar i .förening reducerade 

kraftigt den reala behållriingen av löncutfallet. 
Konsumtionen anpassades inte omedelbart till den lägre tillväxten i 

den reala disponibla inkomsten· titan hushållen· upprätthöll en ·hög· kon

sumtionsökning även 1976, 3,3 %, genon:i att tära på sitt sparande som 

hade ökat kraftigt under 1974 och 1975. 

Att göra en realistisk bedömning av hushållens inkomst- och utgifts
utveckling och därmed deras standardförbättring under 1977 är osed
vanligt vanskligt mot bakgrund av den osäkerhet som med hänsyn till 

pågående avtalsrörelse råder om löneutvccklingen; Konjunkturinstitutet 

har därför räknat med tre. alternativ för lönernas tillväxt 1977; nämli

gen en total lönekostnadsökning per tirrime om ca 8 %, ca 10,5 % resp. 
ca 15 %. Kontantlöneökningen per timme beräknas genomsnittligt till 
i rnnda tal 5 %, 7,5 % resp. 11,5 %. I specialkapitlen (kap. 2-9) .i den 

preliminära nationalbudgeten redovisas i allmänhet prognoserna för ut
vecklingen på olika områden i alla tre löneutvecklingsalternativen. I ta
beller m. m. har dock i allmänhet en begränsning till mellanalternativet · 
fått ske av tekniska skäl. I finansplanen har av skäl som där närmare 
redovisas endast det lägre föncalternativet behållits. I detta kapitel åter
ges kalkylerna enligt såväl det lägre alternativet som mellanalternativet. 

Av avgörande betydelse för hushållens standardökning är att rege
ringens skatteomläggning för 1977 redan tillförsäkrat löntagarna en or

dentlig förstärkning av de disponibla inkomsterna. Sänkningen av den 

direkta skatten uppgår· til!"i runt tal åtminstone 2 200 kr .. för flertalet 

heltidsarbetande löntagare. Det motsvarar en löneökning före skatt på 

10 i 12 % med gällande marginalskatter, Sål_edes är löntagarna redan 

före en avtalsuppgörelse försedda med en .betydande inkomstförstärk

ning. Höjningen av kommunalskatten med i genomsnitt 69 öre redu, 
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cerar något behållningen av skattereformen. Men huvudintrycket kvar-· 
står från de kalkyler som konjunkturinstitutet redovisar, att en avtals
uppgörelse med måttliga nominella löneökningar kan nås utan att lön
tagarnas reala standard kommer i fara. Vid sidan av skattereformen 
bidrar kraftiga inkomstöverföringar från det offentliga till ett sådant 
utfall. Pensionerna ökar till följd av pensionstillskott, indexhöjning · 
samt av att allt fler omfattas av ATP-systemet. Vidare ökar bostadsbi
dragen som en konsekvens av redan beslutade reformer. 

Tillsammantaget skulle enligt konjunkturinstitutet de reala disponibla 
inkomsterna för hela hushållssektorn öka med 3,1 %, 3,8 % resp. 4,7 % 

i de tre lönealtcrnativen. Vid det lägre alternativet förutsätts en svag 
minskning av sparkvoten äga rum. I de två högre alternativen har spar
kvoten antagits öka något. Den privata konsumtionen skulle då öka med 
3,3 %, 3,6 % resp. 4 % i de olika alternativen. Tar man emellertid hän
syn till de ekonomisk-politiska åtgärder som aviseras i finansplanen be
räknas konsumtion sökningen stanna vid 2,5 a 3 % . 

Prisutveeklingen bestämmer vad som realt återstår av en nominell in
komstutveckling. En avgörande faktor i prisutvecklingen 1977 är den · 
internationella inflationen. De farhågor som under första hälften av 1976 
hystes för en snabb råvaruprisstegring med successiva spridningseffekter 
till färdigvarorna tycks inte ha besannats .. Andra halvåret 1976 däm
pades i stället prisutvecklingen för flertalet råvaror. Inte ·heller för bear
betade varor i internationell handel steg priserna särskilt snabbt. Kon
junkturinstitutet har som grund för sin priskalkyl för 1977 utgått från 
OECD-sekretariatets prisprognos i december 1976, vilken förutspår en 
uppgång på 6 a 7 % för färdigvarorna mellan 1976 och 1977. Den har 
dock bedömts vara något för optimistisk och har därför höjts upp något, 
dvs. konjunkturinstitutet väntar sig en något snabbare internationell pris
uppgång än OECD-sekretariatct. Trots detta blir det internationella pris
genomslaget på de svenska konsumentpriserna lågt 1977. Till detta bi
drar bl. a. en effektiv revalv.ering av den s:vcnska kronan, med 2,5 a 3 %, 
räknat mellan årsgenomsnitten 1976 och 1977 och vid förutsättningen 
att valutakurserna är oförändrade från senare delen av 1976. I deceiri-. 
ber 1976 beslöt de oljeproducerande länderna att höja råoljepriset. 
Saudiarabien höjde priset med S % från den 1 januari 1977, medan 
flertalet övriga OPEC-länder höjde 'med 10 % och avser att höja med 
ytterligare 5 % den 1 juli 1977. Den totala direkta effekten på konsu
mentprisnivån från de internationella priserna under loppet av 1977 be~ 
räknas sammanlagt bli knappt 1 procentenhet. Därtill kommer en viss 
fördröjd prishöjning som förorsakats av tidigare års kostnadshöjningar 
och importprishöjningar. 

Konjunkturinstitutet har inte kunnat ta hänsyn till att en del av den 
priskompensation som tillförs jordbruket fr. o. m. den 1 januari 1977 
subventioneras över statskassan. Ej heller har institutet kunnat beakta 
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den höjning av energibeskattningen och vissa punktskatter som anges i 
finansplanen. Dessa ändringar betyder· en sammanlagd ökning av kon
sumentpriserna med knappt 1 % . 

Konsumentprisökningen under loppet av 1977 väntas sammantaget 
bli ca 6 ~·o, ca 7 % och ca 8,5 % i resp. lönealternativ. Därmed skulle 
inflationstakten även i Sverige trappas ner. 

Enligt de beräkningar över finanspolitikens effekter som görs i kapi
tel 8 i den preliminära nationalbudgeten kan den offentliga sektorn.· 
totalt beräknas ge en expansiv effekt för samhällsekonomin 1977 mot
svarande ca 2 % av bruttonationalprodukten. De i finansplanen be
skrivna stimulansåtgärderna svarar för en betydande. del av produk
tionstillväxten i vårt land. Det gäller lagerstöd, investeringsstimulanscr, 
statliga insatser för Norrbottens Järnverk AB och varven m. m. Den 
offentliga konsumtionen väntas öka med ca 3,5 %, varav kommunerna 
med 4 % . I ett medelfristigt perspektiv ter sig dessa ökningstakter som 
mycket stora och klart över de alternativ för utvecklingen 1975-1980 

som långtidsutredningen presenterade. Det får emellertid förutsättas att 
möjligheterna till offentlig expansion blir avsevärt begränsade så snart 
resurserna mera omfattande kan sugas upp av den utländska efterfrågan. 
Den mycket kraftiga syssclsättningsökningen i kommunerna, både under 
senare år och beräknat för 1977, kommer då också att få konkurrens 
fran en ökad arbetskraftsefterfrågan inom industrin. 

Sammantaget skulle produktionsökningen i Sverige bli drygt 1,5 % 

1977 enligt de prognoser som görs i detta kapitel. De siffror som pre
senteras i tabellerna 1: 1-1: 4 skiljer sig i vissa avseenden från de pro
gnoser som konjunkturinstitutet gjort och som återfinns i resp. spccial
kapilcl. I föreliggande kapitel har hänsyn tagits till de i finansplanen 
redovisade ekonomisk-politiska åtgärderna. Dessa har en inriktning som 
medför en fortsatt stimulans av den offentliga sektorn och investering
anta. 

Trots den svaga produktionsutveckling som registrerats för 1975 
<ich 1976 har utvecklingen på arbetsmarknaden varit mycket stark. 
Mellan helåren 1974 och 1976 steg antalet sysse1satta med 120 000 per
soner, varav ca 100 000 i offentlig sektor. SyssclsäUningsexpansionen 
avtog dock successivt i styrka under 1975 och 1976. Från början av 
1975 till slutet av 1976 ökade sålunda sysselsättningen med 50 000 per
soner. Uppgången under 1976 var därvid högst obetydlig. 

Det successivt mattare klimatet på arbetsmarknaden kommer att be
stå under detta år. Någon markant ökning i arbetslösheten väntas emel
lertid inte. Det sammanhänger främst med den fortsatt höga efterfrågan 
på arbetskraft i den offentliga sektorn. Vidare har förutsatts att arbets
marknadspolitikcn successivt anpassas på ett sådant sätt att öppen ar
betslöshet så långt möjligt undvikes. Inom industrin torde en fortsatt 
ganska stor minskning i sysselsättningen (ca 30 000 personer) komma 
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att äga rum under 1977. En sådan ut veckling indikeras också, av kon

junkturinstitutets decemberbarometer. En minskning i industrisys~elsätt
ningen kommer till stånd trots att arbetsmarknadspolitiken inneburit, 

all de anställda hållits kvar i företagen även när omfånget av produk". 

tionen inte fullt ut motiverat det. En- följd av denna politik har bli

vit att produktivitetsutvecklingen varit mycket svag under de senaste 

två åren. En omsvängning till högre produktivitetsstegring inom indu-. 

strin väntas för 1977. Den efterfråge- och produktionsökning som. be

döms komma ti11 stånd kan hanteras ·av den befintliga arbetsstyrkan ute 

i företagen. Däri ingår de "reserver" arbetsmarknadspolitiken gett upp

hov till. Ännu snabbare vinster ·i produktivitetshänseendc är att vänta 

om och så snart den .internationella konjunkturen skjuter mera .bety-. 

dande fart uppåt. 

1.2 Utvecklingen inom olika områden i svensk ekonomi 

Utrikeshandeln 

Exporten 

Sveriges export har inte kunnat undgå att drabbas av den internatio-. 

nella lågkonjunkturen. Detta var mest märkbart under 1975 ·då export

volymen sjönk med 9 % . Bottennivån nåddes under andra halvåret. 

Tredje kvartalet 1975 låg exporten ca 15 % under tredje kvartalet 1974 .. 

Sedan dess har en successiv återhämtning ägt r.um. Det förefaller dock 

som om atcrhämtningen tappat fart mot slutet .av 1976. Förbättringen 
av exportläget 1976 gäller främst produkter söm papper, trävaror,- järn-. 
malm medan verkstadscxporten i stort· sett legal stilla sedan 1976 års · 

början. Trots all exportvolymen totalt ökade med 7 % mellan 1975 och 

1976 har 1974 års nivå ej uppnåtts. 
Att den svenska exportutvecklingen varit så svag under 1975 och 

1976 kan enligt konjunkturinstitutels bedömning, se. kapitel 3, ·inte :en~ 

bart tillskrivas det faktum alt marknaden totalt sett varit svag utan be-. 

ror också på att svensk export har förlorat .i konkurrenskraft. Vi tycks 

ha tappat marknadsandelar inoi:i,1 den internationella handeln med både 

råvaror och bearbetade varor~ :För de senare, som utgör ungefär 2/3. 

av exporten, anges mflrknadsandclsförlustcn till inte mindre än .1.7 % 

för 1975 och 1976 tillsammans inom OECD-områ<lct. Hänsyn .har då 

tagits till exportens Hindersammansättning ... 

Det är obestridligt att vår kostnadsutveckling har spelat en huv.udroll 

i detta sammanhang. Den har pressat upp exportpriserna för färdigvaror 

17 % över världsmarknadsprisnivån räknat i jämförbar valuta. I ett slag 

har den förbättring av den relativa prisnivån som uppnåddes 1973 och 

1974 raserats. Vid ingången av 1977 ligger <le svenska relatii>priserna 

ca 20 % över 1970 års nivå. · 
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I någon mån förklaras emellertid andelsförlustcrna också av atl akti

vitelsnivån i den svenska ekonomin hållits högre än i omvärlden och att 

detta minskat pressen -på producenterna att söka -avnämare· utomlands. 

Bedömningen av de svenska exportmöjligheterna 1977 grundar sig 

på utsikterna för den intcrhatioi1clla konjunkturen såsom den redovisas 

i kapitel 2. En fortsatt långsaiii ·återhämtning i Västeuropa förutses me~ 

dan en något snabbare uppgang väntas i Förenta staterna och Japan. 

Av speciellt intresse ur svensk- synpunkt är att investcringsuppgångcri 

utomlands tycks bli försiktig och mera allmänt komma att ta fart först 

mot slutet av året. 

Marknadstillväxten för bearbetade varor (exkL fartyg) inom OECD

området har beräknats till 9 % i: volym 1977. Hur den svenska export

volymen kan tänkas utveckla sig i förhållande till en sådan marknads

tillväxt blir i långa stycken beroende av kostnadsutvecklingen. Vid det 

av konjunkturinstitutet tcdovisade mellanalternative( för lönekostnads

utvecklingen 1977 skulle de svenska· relativa exportpriserna fortsätta att 

stiga något. Eftersom verkningarna av tidigare kostnadshöjningar är.be

tydande har marknadsandelen antagits sjunka ytterligare 3 %. Det lägre 

resp. högre kostnadsalternativet· torde påverka -andelsutvecklingen med 

någon procentenhet åt·vardera hållet; andelen ökar med lägre kostnader 

och sjunker vid högre. Det är av- vikt att konstatera att tidigare års 

kostnadshöjningar kan ha negativa eftersläpande effekter in på · 1977 

och även under följande år samt att eventuella under 1977 tillkomman

de kostnadshöjningar har konsekvenser in i framtiden. 

En exportökning förutses· inträda för papper. En viss successiv för

bättring väntas också för järn- och stålvaror. För merparten av de· be

arbetade varorna, dvs. främst verkstadsproduktcr, torde en volymök

ning på 5 % eller däröver kunna komma till stånd. På råvarusidan. sker 

volymökningar för massa och i viss mån även järnmalm medan· trävaru

cxportcn dämpas som följd av att lagren är stora i avnämarländerna. 

Totalt sett innebär kon]unkturinstltL1tets -prognos .. cn volyrribkn.ing- av· 
exporten med ca 7,5 % vid det lägre lönekostnadsaltcrnativet och ca 

6,5 % vid en utveckliii!:i'criligt-me!länaltcrnativ·et: Under i976 steg ex

porten med 7 % . Exporfökriiri~?~n-· 1977 fallet främst på andra halvåret. 

F artygscxporten beräknas· falhr kraftigt.· Om ·fartygcn-Täknas ·bort· skulle·· 

exporltii!växtcn i år bli ca 10 % . 

J mpone11 

En anledning till att prognoserna över den svenska utrikesbalansen 

slagit kraftigt fel för 1976 är att importen visade sig öka mycket snab

bare än beräknat. Det förefaller sannolikt att benägenheten all impor

tera i stället för att köpa inhemska varor har ökat. Del som tidigare 

sagts om kostnadsutvccklingen har även haft konsekvenser för de svens- · 

ka varornas konkurrenskraft .på .. hcmrnamai:'knaden,. dvs. .. .svenska .varor. 
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har förlorat andelar också på hemmamarknaden. Totalt sett beräknas 
importvolymen ha stigit med 5,5 % under 1976. 

Även för 1977 har en stor benägenhet att importera förutsatts. De 
ekonomisk-politiska åtgärder som presenteras i finansplanen sänker im

porttillväxten jämfört med konjunkturinstitutets beräkningar. Det ställer 
sig dock svårt att på ett års sikt uppnå någon kraftigt sänkande effekt. 

Därför blir importvolymens tillväxt hög även 1977, 6,5 a 7 %. Inverkan 

från en låg kostnadsökning ger således mera betydande effekter på im
porten först på ett par års sikt. 

Som en följd av uppbromsningen av den internationella inflationen 
väntas tillväxttakten i både export- och importpriserna avta och ligga 
på drygt 2 % resp. 3,5 % vid en utveckling enligt det lägre löncalter

nativet. l mellanalternativet ökar exportpriserna någon procentenhet. 

ytterligare. 
Nästan alla tidigare prognoser utvisade ett överskott i handelsbala11-

se11 för 1976. De preliminära tal som nu föreligger anger i stället ett 
underskott på 2 miljarder kr. Underskottet torde bli 2 3/4 miljard kr. 

1977. Med fortgående försämring inom utrikeshandeln med tjänster 
samt ökande transfereringar på grund av ökad u-landshjälp och för
dubblade räntekostnader för utlandsupplåningen skulle bytesbalans· 

1111derskottet uppgå till drygt 11 miljarder kr. 1977. Detta är en försäm
ring med drygt 2,5 miljarder kr. jämfört med 1976. 

Produk1io11e11 
Den totala produktionstillväxten i den svenska ekonomin blev svag 

även under 1976. Sålunda beräknas bruttonationalprodukten - mätt 
från produktionssidan - ha ökat med 0,7 % 1975-1976. Under 1975 
vnr ökningstakten ännu lägre, eller 0,3 % . Det är framför allt de varu
producerande sektorerna som utvecklats svagt under de två senaste åren. 

Procentuell volymförändring från 
föregående år 

1976 1977 

Alt. I Alt. U 

Jordbruk, fiske 1,5 I I 
Skogsbruk 2 -2 -2 
Industri -2 1,5 l J/4 
El-, gas- och vattenverk 6,5 4.5 4,5 
Dyggnadsverksamhet ·- 2,5 2 2 

Summa varuproduktion -1 1,5 1,5 

Privata tjänster 2 2 2 
Offentliga tjänster 4,5 4 4 

Summa tjänsteproduktion 2,5 2,S 2,5 

Total produktion 0,7 2,2 2,1 
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Varnproduktionen har sammantaget minskat hade under 1975 och 1916. 
Hela ökningen i totalproduktionen faller således på tjänstesektorerna. 

Nedgången i varuproduktionen 1976 förklaras av produktionsminsk

ningar inom såväl industrin som byggnadssektorn, medan. övriga varu

sektorer kunnat öka produktionen. På tjänstesi~an beräknas produk

tionen inom den offentliga och privata sektorn ha _ökat med 4,5 .. resp. 

2 % 1975-1976. 

Under 1977 kan den totala produktionen väntas öka i snabbare takt 

än under 1976. Mot bakgrund av bl. a. den bild över exportens utveck

ling 1977 som redovisats i föregående avsnitt samt en gynnsammare 

investeringsutvcckling än 1976 kan varuproduktionen åter väntas öka i 

volym. I ovanstående tablå ges en sammanställning av produktionsut

vecklingen 1975-1976 samt prognoser för ·1976-1977. För 1977 an

ges produktionstillväxten enligt de två lägre lönekostnadsalternativen. 

Produktionen inom jordbmket väntas under antagande om normal

skörd 1977 öka något mindre än under 1976. Skogsbrukets produk

tionsvolym förutses minska 1977. förbrukningen av rundvirke ·väntas 

visserligen öka men de. vid ingången av 1977 mycket stora. lagren av 

främst massaved fungerar-. som en buffert innan avverkningarna kan 

komma igång. 

1Tldustriproduktio11en utvecklades svagare än väntat under 1976 .. 

Produktionen fortsatte att minska under första halvåret 1976 och även 

om en vändning uppåt skedde redan före halvårsskiftet var utveck

lingen svag också under andra halvåret. Industriproduktionen minskade 

sålunda med nära 2 % 1976. Den uppgång i efterfrågan på främst ex

portmarknaderna som registrerades under våren 1976 bromsades upp 

kraftigt under hösten. Orderstockarna för industrin ökade därför to

talt sett endast svagt från våren 1976. 
Trots produktionsneddragningarna fortsatte lageruppbyggnaden under 

1976. Vid ingången av 1977 torde de delvis med statligt lagerstöd upp

byggda lagren vara betydligt större än normalt. En alltför snabb av

veckling av lagren under 1977 skulle kraftigt bromsa efterfrågans ge

nomslag på industriproduktionen. För att möjliggöra en lugnare lager

nedskärning har regeringen därför beslutat ge ett särskilt lagerstöd un

der första halvåret 1977. 
En förstärkning av exportefterfrågan på industrivaror förutses för 

1977 samtidigt som den inhemska efterfrågan exkl. lagerinvesteringar 

ökar något mer än under l 976. Med en förutsatt lugn lageravveckling 

od1 mot bakgrund av de i finansplanen aviserade åtgärderna kan in

dustriproduktionen väntas öka, men bara med ca 1,5 % 1976-1977. 

Med den högre lönekostnadsökningen i mellanalternativet beräknas 

industriproduktionen öka med 1 1/4 % 1977. De största produktions

ökningarna förutses kunna ske inom massa- och pappersindustrin me

dan tillväxten inom andra delar av basindustrierna såsom gruvor och 

2 Riksdagen 1976177. I sciml. 100. Bilaga 1. Bil. l 
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järn- och stålverk blir blygsammare. Även för verkstadsindustrin väntas 
produktionsökningen bli relativt svag. För varvsindustrin kommer pro

duktionen att fortsätta att trappas ned under 1977. 
lJyggnadssektorns produktion har beräknats öka med ca 2 % efter en 

ungefär lika stor tillbakagång förra året. Byggriadsvcrksamheten påver

kas gynnsamt av vändningen för bostadsbyggandet och de kraftigt 

ökade kommunala byggnadsinvesteringarna. För elsektom beräknas 

produktionen med antagande om normala väderleks- och tillrinnings

förhållandcn öka med 4,5 % 1976-1977. Detta är något långsammare· 
än under 1976 vilket till stör del förklaras av· att 1976 var kallare än · 

normalt. 
Produktionsvolymen för den privata tjänstesektorn väntas öka med 

ca 2 % 1976-1977. Dän'id har hänsyn tagits till den lägre konsum

tionsefterfrågan enligt finansplanen jämfört med konjunkturinstitutets 
kalkyler. Med en förut~att ökning av den offentliga tjänstesektorns 

produktion 1977 med 4 %; skulle tjänstesektorerna liksom under de 

närmast föregående åren ge det största bidraget till ökningen i total-

produktionen. Med ovan angivna förändringstal skulle bruttonational-

produkten från produktionssidan öka med 2,1 % 1976-1977 enligt 
mellanalternativet för löneökningarna. Det lägre lönekostnadsalternati-

vet ger en total produktionsökning på 2,2 % . 

Tabell 1: 5 Arbetsmarknadsdata 
1 000-tal personer, års- resp. kyartalsgenomsnitt 

1973 1974' 1975 1976 -- --
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 

Arbetskraft 3 967 4043 4 066 4199 4187 4145 4 117 4164 4184 
Sysselsatta 3 879 3 962 3 994 4056 4121 4076 4 041 4104 4 121 
Arbetslösa 98 80 71 63 65 69 76 60 64 
Relativ arbets-
löshet (arbets-
lösa i % av ar-
bctskraftcn) 2,5 2,0 1,8 1,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5 
Kvarstående le-
diga platser' 35 49 49 73 45 34 40 65 45 
därav inom: 
tillverknings-
industri 12 20 18 20 15 JO 10 15 13 
byggnadsverk-
sam het 2 4 4 5 5 3 2 5 5 
Offentliga och 
privata tjänster" 13 16 18 29 16 14 18 27 17 
Deltagare i ar-
betsmarknadsut-
bildning 46 41 42 36 25 40 47' 39 13 
Sysselsatta i be-
rcdskapsarbeten 33 23 18 19. 12 17 24 32 20 

' Hos arbetsförmedlingarna vid mfrnaclsskiftena. 
' Uppskattning av AMS. Statistiken lades om fr.o.m. 1 januari 1976. 
3 Endast en del av de privata tjänsterna ingår. 
Kcilfar: Arbetsmarknad~styrefsen och statistiska centralbyrån. 
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Arbetsmarknaden 

Arbctskraftsutbudct, mätt som · antalet personer i arbetskraften, 

ökade starkt under 1974 och större delen av 1975. ökningen mellan 
genomsnittslägcna uppgick till g,) 000 personer, därav 70 000 kvinnor. 
Under loppet av 1976 blev uppgången i arbetskraften väsentligt svaga
re. Den lägre ökningstakt i· förvärvsfrekvenserna som konstaterades 
under första halvåret 1976 hänförde sig till ungdomsgrupperna och 
kvinnor i åldern 25-54 år. Pcnsionsålderssänkningen till 65 år den 
1 juli 1976 innebar att ca 20 000 personer lämnade arbetskraften. För · 
1977 förutses en ökning i arbetskraften på ca 15 000-20 000 personer. 
För männens del väntas en fortsatt minskning av ·det relativa arbets
kraftstalct. Denna minskning förutses helt falla på de äldre ålders
grupperna. Kvinnorna bedöms fortsätta att öka sitt förvärvsarbetande 
i ungefär samma omfattning som under 1976. ökningen i de relativa 
arbetskraftstalen blir då klart lägre än under 1974 och 1975. I arbcts
kraftsprognoscn ligger, förutom övriga befolkningsförändringar, ett 
antagande om en nettoinvandring på. ca 10 000 personer. Detta är 

lägre än vad som faktiskt registrerats under 1976. Arhetskraftsut

budet mätt i timmar förändras regelmässigt långsammare än utbudet 
räknat i personer. Det beror på flera faktorer, t. ex. kvinnornas ökande 
andel av arbetskraften (de har lägre medelarbetstid än männen), änd
ringar i korttidsfrånvaron och övertidsuttag m. m. Sammantaget väntas 
de olika effekterna medföra att utbudet av arbetskraft räknat i timmar 
blir praktiskt taget oförändrat mellan 1976 och 1977. 

Även sysselsättningen steg kraftigt under 1974 och 1975. Som en 
konsekvens av den svagare arbetskraftsefterfrågan började tillväxten · 
i sysselsättningen att avta mot slutet av 1975. Sysselsättningsutvecklingcn 

var mycket olika inom olika näringsgrenar. Antalet anställda i' industrin 
sjönk under hela 1975 och 1976. Tredje kvartalet 1976 var ca 20 000 
färre sysselsatta jämfört med motsvarande period 1975. Tjänstesekto
rerna, och då framför allt den offentliga sektorn, fortsatte att öka sin 
sysselsättning. ökningen inom kommuner och landsting uppgick till 
40 000 personer 1975-1976. 

I november 1976 var, enligt arbetskraftsundersökningarna, 62 000 
personer arbetslösa (1,5 % av arbetskraften). Ett flertal faktorer för
klarar den låga öppna arbetslösheten under senare år. Sysselsättningen 
har hållits uppe genom stödinsatscr i form av lagerstöd, investerings
avdrag, investeringsfondfrisläpp och utbildningsbidrag. Mot slutet av 

1975 sattes speciella insatser in mot ungdomsarbetslösheten. Bland åt
gärderna ingick bl. a. bidrag för kommunala beredskapsarbeten och 
inrättande av praktikplatser vid statliga verk och myndigheter.' Som en 

f1iljd härav ökade antalet ungdomar i beredskapsarbeten snabbt under 
1976. Av totalt 29 000 personer i beredskapsarbete i november 1976 
var närmare 15 000 under 25 år, mot endast 3 000 av totalt 17 000 
i november 1975. 
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l:,""'fterfrågmz pii arbetskraft, mätt med antalet kvarstaende lediga plat
ser hos arbetsförmec.llingarna, sjönk under loppet av 1975. lnomindu
strin var nedgången särskilt kraftig. Nivån fjärde kvartalet låg 40 % 

under nivan första kvartalet. Under 1976 förefaller nedgången att 
ha bromsats upp, men antalet nyanmälda lediga platser totalt sett låg 
under tredje kvartalet (säsongrensat) 5 % under nivan första kvartalet. 

Inom industrin låg antalet lediga platser på en relativt konstant låg nivå. 
Däremot noterades en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft från den 
offentliga sektorns sida. 

Prognoserna över efterfrågan på arbetskraft 1977. bygger på kalkyler 
över produktions- och produktivitetsutvecklingen inom olika närings

grenar. Under 1975 och 1976 noterades en mycket svag produktivitets
utveckling i ekonomin. I likhet med mönstret från tidigare konjunktur
uppgångar kan man nu förutse en relativt snabb produktivitetsökning. 
Härtill bidrar den potential i produktivitetshänscende som genom ar
betsmarknadspolitiska och andra åtgärder skapats i näringslivet. Sam
mantaget pekar efterfrågekalkylerna mot en fortsatt minskad· syssel
sättning inom de varuproducerande sektorerna. Totalt väntas behovet . 
av arbetskraft minska med ca 40 000. personer inom dessa näringar, 
varav ungefär 30 000 inom industrin. Från kommunernas sida för
utses emellertid en fortsatt hög efterfrågan på· personal. Mätt mellan 
genomsnitten för 1976 och 1977 väntas det ökade behovet komma att 
uppga till ca 35 000 personer. 

Totalt sett torde den öppna arbetslösheten kunna komma att förbli 

låg. Men prognoserna indikerar att det finns risk för ökad obalans på 
vissa dclmarknader. Antalet varsel om personalinskränkningar, som var 
mycket högt under 1976, pekar också mot detta. Många av dessa varsel 
kommer atl sättas i kraft under 1977. 

De svårigheter som olika grupper kan få på arbetsmarknaden under 
1977 kommer att mötas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om
fattninge;i av arhctsmarknadsulbildning och beredskapsarbeten ökade 
redan under 1976. En ytterligare utvidgning under 1977 förutses enligt 
finansplanen. Bl. a. byggs de siirskilda insatserna för ungdomarna ul. 

Löner, priser, ko11s11mtio11 

Under 1976 dämpades reali11kvmsti.ik11i11gen avsevärt. Den beräknas 
ha uppgått till ca 2 % att jämföra med 4,5 % 1975. Lö11eök11ingama 

var, som brukar vara vanligt andra året i en avtalsperiod, lägre än året 

innan, eller drygt 13 % . De huvudsakliga tillskotten till disponibelin
komstcn synes ha kommit från justeringar av skatteskalorna och in
komstöverföringarna till hushållen från den offentliga sektorn. 

Hushållen har inte anpassat sin konsumtion till den lägre ökningstak
ten i disponibelinkomsten utan har upprätthållit denna på en hög nivå. 
Konsumtionen ökade således med över 3 % och sparandets andel av 
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inkomsten minskade någon procentenhet. Därmed har den uppgång 

i sparkvoten som pågått sedan 1972 brutits. 

Det reala utfallet av en avtalsrörelse är självfallet svårt att i förväg 

uppskatta eftersom inflationen i varierande grad kan urholka innehållet 

i en löneökning. Under 1970-talet har osäkerheten gällt även de 11omi-

11ella disponibla inkomsterna därigenom att justeringar av de direkta 

skatteskalorna ägt rum nästan varje år. Detta har i realiteten innehurit 

att merparten av den skatteskärpning som inflationen medfört har åter

förts till skattebetalarna. 

Inför 1977 föreligger ej oklarhet om den direkta skatten eftersom 

riksdagen beslutat i enlighet med den nya regeringens skatteförslag. 

Det innebär en skattesänkning med åtminstone 2 200 kr. för flertalet 

heltidsarbetande löntagare. Till någon del reduceras den slutliga effek

ten av kommunalskattehöjningen på i genomsnitt 69 öre. Skattereformen 

får till effekt att den preliminära A-skatten efter att ha ökat med åt

minstone 15 % både 1975 och 1976 nu skulle öka med mindre än 10 %, 

beroende på löneutfall. 

Osäkerheten om inkomstutvecklingen under 1977 knyter sig främst 

till de kommande avtalsförhandlingarna på central och lokal nivå. Den

na osäkerhet har föranlett konjunkturinstitutet att bcräkningsniässigt 

presentera tre alternativ. De innebär 8 %, 10,5 % resp. 15 % lönekost

nadsökning per timme. Eftersom höjningen av arbetsgivaravgifterna 

svarar för en inte oväsentlig del av kostnadsökningen beräknas den ut

betalade löncsummans ökning för genomsnittet av· samtliga hushåll till 

ca 5 %, 7,5 % resp. 11,5 %. 

/nkomstöverföringama från det offentliga bidrar 1977 med ungefär 

10 miljarder kr. till hushållens inkomster. En viktig förklaring till detta 

är de fortgående höjningarna av pensionerna genom pensionstillskott, 
inJlationsskydd och det förhållandet att ATP-systemet successivt omfat

tar allt fler. Dessutom ökar bostadsbidragen på grund av redan beslu

tade reformer. En ytterligare bidragande faktor är ökande utbetalningar 

från försäkringskassorna. 

Hushållens disponibla inkomster beräknas inklusive effekten av höjd 

fordonsskatt, genomsnittligt öka med ungefär 10 %, 11 % och 12,S % 

beroende på vilket löneökningsalternativ som realiseras. 

Under loppet av 1976 har prisstegringstakten varit ca 9,5 % . Mätt 

mellan årsgenomsnitten 1975 och 1976 blev det drygt 10 % . Jnflations

takten väntas avta betydligt 1977. Huvudförklaringen till detta är de 

internationella prisrörelserna som visade en förhållandevis lugn utveck

ling under senare delen av 1976. Även den relativt svaga internationella 

konjunkturuppgång som nu förutses för 1977 motiverar antagandet om 

ett lågt prisinflytandc från utlandet. Med i bilden ligger också de ton

givande OECD-ländcrnas prioritering av prisstabiliseringsmålet vilket 

bl. a. via vårt samarbete inom den s. k. valutaormen. har dämpande in-
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verkan på de utifrån kommande prisimpulserna. Den avsaktande inter
nationella prisökningen har också i enlighet med konjunkturinstitutets 
metoder för prisprognoser, .vilka begreppsmässigt anknyter till den s. k. 

Ef-0-modcllcn, en dämpande inverkan på .den inflation som sker via 
lönebildningcn. Därmed kan konsumentprisutvecklingcn under loppet av 

1977 uppskattas till ca 6 % , ca 7 % resp. ca 8,5 % i de tre lönckostnads

altcrnativen. Den direkta effekten av de internationellt bestämda priser

na har uppskattats till inte fullt 1 procentenhet. På grund av den höga 

inflationstaktcn under 1976 är ingångsnivån vid 1977 års början så hög 
att ökningen mellan tlrsgenomsnitten 1976 och 1977 blir högre, eller 

drygt 7 %, drygt 7,5 % resp. 8,5 %. Detta kan jämföras med över 10 % 
1976. I dessa bedömningar har beaktats såväl de i finansplanen avise

rade höjningarna av vissa punktskatter och energibeskattningen soni 
att regeringen via statskassan betalar 160 av de 655 milj. kr. som 
fr. o. m. den 1 januari 1977 tillförs jordbruket. Vidare har effekterna 
av de i finansplanen föreslagna höjningarna av vissa punktskatter med

tagits. 
Den reala disponibla inkomsten ökar enligt konjunkturinstitutets be

dömning med 3,1 %, 3,8 % och 4,7 % i resp. lönealternativ. Beaktas 
de åtgärder som aviseras i finansplanen kan den reala disponibelinkomst
ökningen för 1977 beräknas till ungefär 2,5 % resp. 3 % i de båda lägsta 
alternativen. Även vid det• fägsta alternativet ökar således hushållens 

reala behållning mer än den gjorde 1976. En i. stort sett oförändrad 
sparbenägenhet ger en ökning av den reala konsumtionsstanda,-deri med 
ca 2,5 a 3 %. 

l nvesteringarna 
Den minskning av den totala investeringsverksamheten som registre

rades under 1975 fortsatte under 1976. De totala fasta bruttoinvestering

arna beräknas ha minskat med 1,5 % i volym 1975-1976. För bygg
nadsinvesteringarna tyder kalkylerna på en minskning med 4 % medan 
maskininvesteringarna däremot har ökat med 2 % . 

Nedgången i investeringsaktiviteten under både 1975 och 1976 för
klaras till största delen av utvecklingen vad gäller investeringarna i han
delsflottan och i bostäder. Undantas handelsflottans investeringar blir 
t. ex. investeringsnivån 1976 i stort sett oförändrad jämfört med 1975. 
Bostadsinvesteringarnas nedgång fortsatte i betydande omfattning även 

under 1976. 
Under 1977 förutses investeringsverksamheten, totalt sett, åter vända 

uppåt. Kalkylerna för 1977 baseras i huvudsak på enkätinformation från 
näringslivet resp. statliga och kommunala myndigheter. Investeringsut
vecklingen i år kommer att påverkas av avtalsförhandlingarnas slutre
sultat. Lönekostnadsstegringarna kan dels återverka på investeringarna 
via prisutvecklingen, dels via finansierings- och likviditetsläget hos före-
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tag och myndigheter. Mot denna bakgrund har investeringarna varierats 
efter de lönekostnadsalternativ som diskuterades i föregående avsnitt. 

Jnd11strii11vesteringama har kunnat hållas uppe på en hög nivå under 
1976 trots det låga kapacitetsutnyttjandet inom industrin. Totalt sett 
beräknas investeringarna ha ökat med ca 1 % i volym. Ökningen faller 
helt på maskininvcsteringarna, vilka stimulerats bl. a. av invcsterings
avdragct och bidraget för maskinanskaffningar. 

Mellan 1976 och 1977 förutses en minskning av industrins investc
ringsvolym i konjunkturinstitutets prognoser. Under hösten 1976 har 
industriföretagen intagit en allt försiktigare hållning beträffande inves
teringsplanerna för 1977. Företagen uppjusterar normalt sina investe
ringsplaner för det kommande året mellan augusti- och novemberenkä
terna. I novemberenkäten 1976 har emellertid enkätnivån för 1977 
uppjusterats endast obetydligt sedan augusti 1976. En mera pessimistisk 
syn på efterfrågetillväxten samt en försämrad vinstc och likviditetssitua
tion är sannolikt de viktigaste faktorerna bakom industriföretagens för
siktigare investeringsbcdömningar. Konjunkturinstitutet har tolkat no~ 
vcmhercnkäten så att den skulle tyda på en minskning av industriin
vcstcringarna med 4 % medan statistiska centralbyrån bedömer en i 
stort sett oförändrad investeringsnivå som sannolik. Med beaktande av 
de i. finansplanen aviserade investeringsstimulanserna samt att kreditpo
litiken kommer att utformas med hänsyn till näringslivets kreditbehov 
har här kalkylerats med en ökning av industriinvesteringarna på ca 2 % 

i volym 1977. 
Hela näringslivets investeringar (inkl. industri) har därmed beräknats 

kunna öka med ca 4 % 1976-1977. 
Bostadsinvesteringarna torde ha minskat med ca 9 % i volym 1975-

1976. Antalet påbörjade lägenheter 1976 har antagits stanna vid 58 000, 
varav 42 000 i småhus. Motsvarande tal för 1975 var 51 000 resp. 
36 000 lägenheter. Igångsättningen är nu nere i en nivå som inte räcker 
till för att tillgodose bostadsefterfrågan. Antalet outhyrda lägenheter har 
sålunda minskat under 1975 och 1976. Nedgången har varit störst utan
för storstadsområdena. Omkring 2/3 av de outhyrda lägenheterna antas 
f. n. ligga i storstäderna. 

En återhämtning av antalet igångsatta lägenheter efter den snabba 
nedgången sedan 1970 har nu sannolikt påbörjats. En övergång till ett 
ökat bostadsbyggandc -:-- motiverat med hänsyn till den långsiktiga ef
terfrågan - hämmas dock fortfarande av ett betydande antal outhyrda 
lägenheter i storstäderna. Bristen på byggnadsarbetare kan lokalt också 
verka återhållande på bostadsbyggandet under 1977. Konjunkturinsti
tutet har med hänsyn härtill antagit alt antalet påbörjade lägenheter så
lunda även 1977 stannar vid 58 000. Med antagande om en viss för
längning av byggtiderna beräknas de totala bostadsinvcsteringarna bli 
i stort sett oförändrade i volym 1976-1977. 
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De statliga mymliglzeternas och affärsverkens investeringar beräknas 
under 1977 öka någon procent. 

Byggnadsinvestcringarna förväntas öka något mecJan maskininvcste
ringarna minskar i volym. Uppgången i byggnacJsinvesteringarna under 
1977 faller främst på statens järnvägar och televerket. . Vägbyggandet 
väntas däremot fortsätta att minska 1977. 

Kommunernas investeringar förutses på basis av den senaste enkät

undersökningen öka högst avsevärt. Volymökningen i de totala investe
ringarna har beräknats bli omkring 8 a 9 % mellan 1976 och 1977.' 
Detta innebär ett omslag i investeringsaktiviteten vilket i första hand 
torde kunna återföras på en betydande förbättring av kommunernas fi
nansiella läge 1977. Till den ökade investeringsviljan bidrar också de 
statliga insatser för byggandet av barnstugor som beslutats efter sam- · 

råd med kommunerna. Genom en förlängning av det höjda anord
ningsbidraget till januari-februari 1977 ökas också kommunernas möj
ligheter alt realisera sina planer. 

Totalt sett innebär den ovan redovisade bilden att de fasta bruttoin
vcstcringarna enligt det lägre lönekostnadsalternativet skulle komma 
att öka med ca 3,5 % från 1976 till 1977. ~ed den högre kostnads
utvecklingen enligt mellan- och högalternativet kan ökningen i brutto
investeringarna uppskattas bli 0,2-0,5 procentenheter lägre. Även 1977 
ligger tyngdpunkten i investcringsökningen på maskininvesteringarna. 
På byggnadssidan väntas näringslivet minska sitt byggande jämfört med 
1976, men detta uppvägs av den ökade byggaktivitetcn hos kommu

nerna. 
Lagerinvestcri11gamas utveckling under 1975 och första delen av 1976 

var till stor del beroende av den stimulans som lagerstödet gav. Lager
uppbyggnaden, som främst skett inom industrin, fortsatte under första 
halvåret 1976 efter den rekordstora lagerökningen på 9,4 miljarder kr. 
1975. En viss dämpning av lagerpåfyllnaden kunde dock registreras 
under första halvåret 1976. Avsaktningcn i lageruppbyggnaden var emel
lertid relativt liten - särskilt om man gör den ur lagersynpunkt nära
liggande jämförelsen med ULvecklingen 1970-1971 då lagerinvestering

arna föll kraftigt efter kulminationen första halvåret 1970. Främst inom 
järn- och stålverk noterades under. första hälften av 1976 osedvanligt 
massiva lagerökningar, främst för varor' i arbete och färdigvaror men 
även för insatsvaror. Inom. verkstads- och· massaindustrin blev lagerupp
byggnaden också förhållandevis stor trots produktionsmiriskningar. 

Under tredje kvartalet 1976 synes en kraftig uppbromsning av 1ager
uppbyggnadstaktcn ha ägt rum inom industrin och en fortsatt dämpning. 
beräknas ske även fjärde kvartalet. Ett undantag utgör dock verkstads
industrin där lagerinvesteringarna förefaller att :ha ökat andra halvåret 
1976. Totalt sett beräknas lagerinvesteringarna för helåret 1976 uppgå 

till drygt 5,5 miljarder kr. 
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Dia~ram 1: 2 L:igerim·esteringar 1950-1977 
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Kiillor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska central
byr5n. 

Enligt konjunkturinstitutets kalkyler för 1977 skulle de totala lager
investeringarna minska med ca 700 milj. kr. enligt mellanalternativet. 
Avmattningen i lagertillväxten andra halvåret 1976 förutses övergå till 
en lageravveckling 1977. Med hänsyn till de negativa effekter på pro
duktion och sysselsättning som en· alltför snabb lageravveckling kunde 
få, har regeringen beslutat om statligt stöd för att möjliggöra en lång
sam lageravveckling. A vsiktcn är att den lagernedskärning som i och för 
sig är nödvändig skall kunna ske i något lugnare takt. Inräknat effekten 
av det nya lagerstödet skulle· lageromslaget innebära en dämpande in
verkan på produktionen motsvarande ca l,5 % av bruttonationalpro
dukten. 

Den o.ffentliga verksamheten 

Den offentliga sektorns konsumtion beräknas öka med ca 3 % i vo
lym både 1976 och 1977. Det är en något långsammare ökning än 1975 
då den ökade med 5,5 % men snabbare än under de tidigaste åren av 
1970-talet. 

Ser man den privata och den offentliga konsumtionens utveckling 
1976 och 1977 i det längre perspektiv som· 1975 års långtidsutredning 
(LU 75) har redovisat finns det skäl att särskilt uppmärksamma två för
hållanden. Det första är att den samlade konsumtionen ökar mer 1975- · 
1977 än vad det enligt långtidsutredningen finns utrymme .för i ett längre 
perspektiv där den externa. balansen måste återställas. Det· andra är att 
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Tabell 1: 6 Jämförelse med 1975 :'lrs l:'ingtidsutrcdning 
Årlig real procentuell förändring 

.26 

1960-- 1965-- 1970-- 1975-- 1975-

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 

1965 1970 1975 1977 1980 

4.1 
5,4 

3,2 
5,7 

2,1 
3,3 

2,9 
3,2 

2,4 
2,4 

Anm. Förändringstalen 1960:--1975 är baserade på nationalräkenskaperna. 
Ökningen 1975-1977 är baserad på föreliggande prognoser enligt mellanalter
nativet för pris- och löneökningar 1977. Siffrorna för 1975--1980 avser en 
medelväg mellan alternativen I och Il i 1975 års långtidsutredning. 

avvägningen mellan ökning av privat och offentlig konsumtion 1975-
1977 ansluter sig till ,en medelväg mellan långtidsutredningens alternativ 
I och Il sådan att privat och, offentlig· konsumtion tillväxer i ungefär 

samma takt, se tabell 1: 6. 
Investeringarna beräknas öka med 5 a 5,5 % från 1976 till 1977. 

De kommunala investeringarna väntas öka kraftigt, . 8 a 9 % , medan . 
investeringarna i de statliga myndigheterna och affärsverken väntas bli 

i stort sett oförändrade. 
Statens totala budgetunderskott ökade under början av 1970-talct 

successivt från ca 2 % till ca 4 % av bruttonationalprodukten. 1975 

var underskottet nästan 12 miljarder kr. Huvudsakligen som en följd 
av särskilt kraftiga fyllnadsinbetalningar av skatt våren 1976 blev un

derskottet 1976 endast drygt 6 miljarder kr. Budgetunderskottet beräk
nas nu bli nästan 18 miljarder kr. 1977 i det lägsta av pris- och löncök
ningsaltcrnativen. Viktiga faktorer bakom den starka ökningen av un
derskottet är kraftiga ökningar av utbetalningar till kommunerna av 
kommunalskatt och statsbidrag, skatteomläggningen 1977 och statliga 
insatser för Norrbottens Järnverk AB, varven och andra sviktande delar 

av näringslivet. 
Kommmzenws finansiella underskott beräknas ha varit ungefär lika 

stort 1976 som 1975, ca 3 miljarder kr. Kommunernas inkomster be
räknas öka med 17-18 miljarder kr. 1977 medan utgifterna stiger med 
10-12 miljarder kr. Det innebär en mycket kraftig förstärkning av kom
munernas finansiella ställning. Från ett underskott på ca 3 miljarder kr. 
1976 skulle den kommunala sektorn få ett ungefär lika stort överskott 
1977. Detta omslag har ett klart samband med statens ökade underskott 
genom att bl. a. kommunalskattemedlen -- som enligt särskilda regler 
utbetalas till kommunerna via statsbudgeten - växer mycket starkt från 

1976 till 1977. 
Social/örsäkringssektoms finansiella sparande består i stort sett helt 

av fonduppbyggnaden inom Allmänna pensionsfonden. Sektorns utgif
ter - pensioner, utbetalningar från försäkringskassor etc. - beräknas 
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Tabcll 1: 7 :Finanspolitiska effekter 1974--1977 

1974 1975 1.976 1977 

Alt. I Alt. Il 

Staten 1,5 0,4 0,5 .. 2,7 2,4 
Kommunerna 1,0 1,1 0,5 . ·0,9 -0,8 
Socia!försäkringsscktorn 0,7 0,4 0,1 0,3 0,4 

Totalt 3,2 1,9 0,9 2,1 2,0 

Anm. I tabellen anges effekten av de reala förändringarna från föregående år i 
delsektorernas inkomster och utgifter. EITekten uttrycks i procent av brutto
nationalprodukten i fasta priser. 

öka med drygt 7 miljarder kr; 1977 eller- med ca 17 %. Inkomsterna be
räknas öka lika myckel varför det finansiella sparandet förblir oför
ändrat ca 14,5 miljarder kr. Bakom den kraftiga.utgiftsökningen ligger 
förbättrade folkpensionsförmåncr, sänkningen av pensionsåldcrn :till 65 

år den 1 juli 1976, den samtidigt genomförda möjligheten att få del
pcnsion mellan 60 och 65 år och det ökade antalet pensionärer med 
allmän tilläggspension. 

Den offentliga sektorns finnnspoli1iska effekter på samhällsekonomin 
har 1974 och 1975 varit expansiva, se tabell 1: 7. Detta har motverkat 
de kontraktiva tendenser som den internationella konjunkturnedgången 
har haft på den svenska ekonomin och därmed bidragit till att upp
rätthålla produktion och sysselsättning. 

Den offentliga konsumtionen och investeringarna har haft en expan
siv effekt 1976. Stödet till lageruppbyggnaden och investeringsavdraget 
och -bidraget för maskininvesteringar har också verkat kraftigt stimu
lerande. De expansiva effekterna har i viss mån motvägts av de kraf~ 
Liga skatteinbetalningarna våren 1976. 

Konsumtionen och investeringarna kommer även 1977 att ha en 
expansiv effekt. De ekonomisk-politiska åtgärderna i form av förlängt 
lagerstöd, investeringsstimulanser och näringspolitiska insatser har ock
så en stimulerande verkan. De varandra motverkande effekter som stat 
och kommun utövar 1977 beror på att de kraftiga ökningarna av ut
betalningarna från staten till kommunerna av kommunalskatt och stats
bidrag inte motsvaras av lika stora utgiftsökningar i den kommunala 
sektorn. Inte desto mindre väntas mycket kraftiga konsumtions- och 
investcringsökningar i kommunerna. Emellertid finns det restriktioner 
på arbetsmarknaden för möjligheterna att öka den kommunala sys
selsättningen. Den tillbakahållande effekten uppkommer således främst 
på grund av att inkomstökningen för kommunerna mellan 1976 och 
1977 blir så pass kraftig att det är högst sannolikt att kommunerna sna
rare kommer att förbättra sin finansiella ställning genom uppbyggnad av 
fonder och återbetalning av korta lån än att öka sina utgifter snabbare 
än vad som här förutsatts. Den samlade offentliga sektorn beräknas ha 
en stimulerande effekt på bruttonationalprodukten med ca 2 % 1977. 
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Kreditmark11ade11 
Efter de lättnader i kreditpolitiken, som successivt genomfördes un

der 1975, har utlåningen på den svenskakreditmarknadcn ökat mycket 

starkt. Kreditgivningen tog fart under senare delen av 1975 efter att 
utlåningstaket avskaffats och steg i allt snabbare takt under första halv
året 1976. Inte förrän under årets sista månader, då ett nytt utlånings
tak för affärsbankerna hade införts, kunde en dämpning i utlåningstak

ten konstateras. 
Den totala kort- och långfristiga nettoutlåningen till den privata sek

torn och kommunerna torde ha blivit 20 a 25 % större 1976 än under 
1975. Särskilt expansiv var bankernas utlåning till andra ändamål än 
bostadsbyggande, som räknat i nettoflöde torde ha stigit med omkring 
50 %. Under första halvåret ökade också kapitalmarknadsplaceringarna 
kraftigt. Industrin kunde i det närmaste fördubbla sina emissioner av 
obligationslån under denna tid jämfört med första halvåret 1975. Till 
följd av att räntorna på kortfristiga lån under andra halvåret legat över 
räntan på kapitalmarknaden mattades de långfristiga placeringarna se

nare under året. 
Företagens upplåning i utlandet blev omfattande särskilt mot slutet 

av året och tillsammans med upplåningen på den svenska kreditmarkna
den, både i bankerna och kapitalmarknaden, kunde industriföretagen 
nätt och jämnt hålla sina likvida tillgångar oförändrade. För större och 

medelstora företag, för vilka statistisk information föreligger, ökade 
dessa tillgångar under 12-mänadersperioden t. O; m. september 1976 med 
3 % i nominella termer. Handelsföretagen minskade sina likvida till
gångar med 1 % . Banktillgodohavandena ökade för de båda närings
grenarna med 8 resp. 6 % . Eftersom uppgifter för sista. kvartalet ännu 
inte föreligger är det ovisst hur företagens likvida tillgångar utvecklats. 
för 1976 som helhet. 

Kreditgivningen under 1976 gick i ökad utsträckning till närings
livet, som under de tre första kvartalen 1976 tog ca 70 % av det totala 
net!oflödet av krediter i anspråk. l fråga om bankernas utlåning torde 
även hushållen ha svarat för betydande belopp. Den offentliga sektorns 
och bostädernas andel av utlåningen sjönk från 1975 till 1976. 

Kreditutvecklingcn under den första delen av 1976 låg i linje med 

politiken att trygga kapitalförsörjningen till industrins kapacitetsutbygg
nad och stimulera produktion på lager. 

Oron på de internationella valutamarknaderna och därav föranledda 
räntehöjningar utomlands ledde till ett starkt valutautflöde under som
maren och hösten 1976. Likviditeten i banksys!cmet hade tidigare under 
året dämpats i syfte att undvika en fortsatt kraftig kreditexpansion, 
och diskontot hade höjts i juni från 5 1/2 till 6 %. Valutautflödet fr. o. m. 
augusti, som kom att uppgå till ca 5 000 milj. kr. föranledde riksbanken 
att vidtaga ytterligare åtgärder. Straffräntan på bankernas upplåning 
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i riksbanken höjdes i augusti för ätt bringa .den svenska· penningmark-. 
nadsräntan mera i nivå med ränteläget utomlands. l början" a\· "oktober 
höjdes diskontot från 6 till· 8 % och· beslut fattades om en tillfällig di
rekt utlåningsrcglering för affärspankerna fram till utgå_ngl:n ~v mars. 

1977. 
Skärpningen av kreditpolitiken skedde för att hejda det tilltagande 

valutautflödet, betingat av förväntningarna om en uppskrivning av den 

västtyska valutan. Det var nödvändigt att vända det kortfristiga kapital
flödet från en utströmning till en inströmning. 

Under 1977 kommer kreditpolitiken liksom under 1976 att i hög grad 
bestämmas av nödvändigheten att finansiera ett omfattande underskott 
i bytesbalansen och samtidigt sörja för att näringslivets finansierings

behov tillgodoses. En viss ledning för bedömningar av vad som kan 
komma att krävas av kreditpolitiken under det kommande året kan 
kalkyler över bytesbalansens underskott och olika interna sektorers fi

nansiella utveckling ge. De bedömningar. s~rn görs i_ d(!tta . avsnitt av
viker på vissa punkter från konjunkturinstitutets redovisning i kap. 9. 

Delta sammanhänger främst med de ekonomisk-politiska åtgärder som 

aviseras i finansplanen. 
Bytesbalansens underskott beräknas från 1976 till 1977 växa med ca 

2,7 miljarder kr. till drygt 11 miljarder kr. Denna tillväxt i bytesbalan

sens underskott återspeglas finansiellt i den svenska ekonomins växande 
underskott för framför allt staten. Statens finansiella sparande kan be
räknas minska med 10,5 resp. nära 12 miljarder kr. i resp. löneutveck
lingsalternaliv. Bostadsbyggandets anspråk på kreditmarknaden torde 
öka med ca 1 miljard kr. Kommunerna, vars inkomster växer kraftigt 

1977, beräknas få ett finansiellt överskott med 3 a 4 miljarder kr. jäm
fört med ett underskott på 3 miljarder kr. 1976. Prognoserna för nä
ringslivets investeringar i produktionstillgångar och lager indikerar en 
minskning av finansieringsbehovet under 1977. A andra sidan bar före
tagens möjligheter till egenfinansiering försvagats på grund av den 
nedåtgående vinstutvecklingen. Pör hushållen beräknas det finansiella 
sparandet växa med ett par miljarder kr., medan det för AP-fonden blir 
ungefär oförändrat. 

Staten får således ett starkt växande lånebehov, medan utbudet på 
den långa marknaden, främst bestämt av AP-fondens utveckling, inte 
nämnvärt förändras. Samtidigt ökar som nämnts underskottet i bytes

balansen och därmed kommer en viss del av kreditanspråken i den 
svenska ekonomin att riktas mot de internationella marknaderna. For
merna för utlandsupplåningen och dess fördelning behandlas i finans
planen. Med undantag för staten och kommunerna uppvisar de finan
siella över- och underskotten räknade i förhållande till HNP, en relativt 
stabil utveckling 1975-1977 (tabell 1: 8). 
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Tabell 1: 8 Olika sektorers finansiella sparande i procent 3\' BNP 1975-1977 

1975 1976 1977 

Alt. I Alt. Il 

I Staten -0,6 1,1 -·2,4 -2,0 
2 Socialförsäkringssektorn ·inkl. 

Allmänna pensionsfonden 4,1 4,5 4,2 4,1 

Summa 0+2) 3,5 5,6 1,8 2,l 

3 Kommunerna -1,0 -1,0 1,1 0,8 

Offentlig sektor totalt 
(1 +2+3) 2,5 4,6 2,9 2,9 

4 .Bostäder ·-2,2 -1,9 -1,8 -- 1,9 
5 Företag, finansiella ] ,] ] , 1 J ,1 I ,1 
6 Företag, icke finansiella -8,3 -10,3 -·9,S -9,7 
7 Hushåll 4,6 3,9 4,0 4,2 

Summa = underskott i bytes-
balansen -2,3 -2,7 -3,3 -3,2. 

Källa: Ekonomidepartementet. 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattande översikt 

Utvecklingen 1976 
Återhämtningen av deri ekonomiska aktiviteten i industriländerna 

efter den djupa konjunkturnedgången 1974 och 1975 skedde snabbt ·och 
i accelererande takt under kvartalen kring årsskiftet 1975176. Uppgång
en blev kraftigare än vad de flesta prognoser hade pekat på. Mot t. ex. 
OECD:s prognos i december 1975 för en ökning av medlemsländernas 
bruttonationalprodukt om 4 % i årstakt mellan andra halvåret 1975 och 
första halvåret 1976 står ett utfall på drygt 6 % . 

Den mycket snabba tillväxten i början av 1976 i flertalet av de stora 
industriländerna övergick emellertid ganska snart i ett lugnare skede. 
I Förenta staterna steg bruttonationalprodukten under första kvartalet 
1976 med ca 9 % i årstakt medan ökningstaktcn under resten av året 
legat i storleksordningen 4 % . En liknande avsaktning kan noteras bl. a. 
i Japan och Förbundsrepubliken Tyskland. Trots en successiv avsaktning 
av tillväxten under året; särskilt påtaglig i de större OECD-länderna, 
beräknas BNP-ökningen 1976 för hela OECD-området uppgå till ca 
5%. 

Det förhållande att uppgången tidigt etablerades i Förenta staterna 
innebar en betydande stimulans också för tillväxten i Västeuropa och 
Japan. Konjunkturuppgangen har skett snabbast i Förenta staterna, där 
den totala produktionen under 1976 ökade med ca 6 % . I Västeuropa 
var uppgången mest markerad i Förbundsrepubliken Tyskland med en 
ökning av bruttonationalprodukten om 5,5 %. Även i Frankrike och 
Italien var tillväxten 1976 god - i storleksordningen 5 % - medan 
den i Storbritannien endast uppgick till ca 1 % . I de mindre OECD-län
dema kom vändningen uppåt i konjunkturen förhållandevis sent och 
expansionen har varit långsam. 

Kraftiga neddragningar av företagens lagerhållning spelade en do
minerande roll för produktionsminskningarna i många länder under kon
j unkturnedgangens slutfas under första halvåret 1975. En av de viktigas
te drivkrafterna bakom den följande konjunkturuppgången har på mot
svarande sätt varit den omsvängning som ägt rum från lagerminskning 
till lagerökning. Detta fick betydande spridningseffekter på produktion, 
sysselsättning och inkomster för hushåll och företåg. 

Under första halvåret 1975 var lagerneddragningen mycket kraftig 
och beräknas ha motsvarat ett efterfrågcbortfall i bruttonationalproduk-

3 Riksdagen 1976/77.1 saml. 100. Bilaga 1. Bil. 1 
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Dia~ram 2: 1 • .Bruttonationalproduktens utveckling i olika länder och länder
områden 1968-"I 977 
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Tnbcll 2: 1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-läodcr 1974-
1977 
Årlig procentuell förändring 

Andel av 1974 1975 19762 1977' 
OECD-om-
rådets totala 
BNP (%)' 

De sju stora länderna 
38,6 .. 4,5-5,5 Förenta staterna -1;8 -1,8 6,0 

Japan 12,5 -1,3 ·2,l· 6,0 5,5-6,5 
Förbundsrep. Tyskland 10,8 0,4 -3,2 5,5 3,5-4,5 
Frankrike 8,3 3,9 -1,2 5,0 3-4 
Storbritannien 5,7 -0,1 -1;7 1,0 1-2 
Italien 4,3 3,4 -3,7 4,5 0--1 
Canada 4,0 3,2 0,6 5,0 3,5~,5 

Norden 
Norge 0,7 5,3 3,3 5,5 7-8 
Danmark 0,9 0 -0,7 5,0 2-3 
Finland 0,7 4,7 0,1 0 3,5-4,5 
Sverige 1,8 4,2 0,6 1 1,7 

Vissa a11dm OECD-fä11der 
Belgien 1,7 4,0 -1,4 3,5 2,5-3,5 
Nederländerna 2,1 3,3 -1,l 4,0 ·2,5-3,5 
Österrike 1,0 4,1 -2,0 4,0 3--4 
Schweiz 1,4 2,0 -9,0 0,5 1-2 
OECD-Europa 39,4 2,3 -'.2,2 4,5 2,5-3,5 
OECD-totalt 100,0 0,3 -1,4 5,1 3,5-4,5 

1 1975 års priser och växelkurser. 
• Ekonomidepartementets prognos. 

ten på ca 4,5 % i årstakt i de sju största OECD-länderna och svarade 
därmed för praktiskt taget hela den minskning av bruttonationalproduk
ten - uppskattad till 4,6 %·i årstakt - som ägde rum i dessa länder 
under det halvåret. När sedan takten i lagerminskningen avtog under 
resten av 1975, innebar enbart denna ändrade hastighet i lagernedgången 
ett efterfrågetillskott av stor betydelse för produktionen. Denna utveck
ling accentuerades under första halvåret 1976, då en lagerinvestering 
ägde rum i de sju stora länderna motsvarande omkring 1/3 av brutto-.. 
nationalproduktens ökning. En stabilisering inträdde under andra halv
året 1976 och tillskottet till efterfrågan och produktion från lagersidan 
var då obetydligt. 

Den andra huvudförklaringen till konjunkturomslaget var en kraftig 
ökning av den privata konsumtionen som steg mycket snabbt under kon
junkturuppgångens inlcdningsskede. I stor utsträckning vände sig kon
sumtionen mot varaktiga konsumtionsvaror, särskilt bilar, vilket speg
lade ett betydande uppdämt köpbehov efter ~en djupa konjunkturned
gången. Redan under andra kvartalet 1976 inleddes emellertid en period 
av Iängsammarc ökningstakt för den privata konsumtionen i åtskilliga 
länder - väsentligt lägre än vad· OECD räknade med i sin .rapport från 
juli 1976. Denna avsaktning torde i vissa länder reflektera en långsam-
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mare tillväxt i hushållens reala disponibla inkomster. Det är vidare san
nolikt att hushållen inte i samma omfattning som under det snabba upp
gångsskcdet var benägna att öka sin konsumtion på bekostnad av ett 
minskat sparande. 

Den lugnare utvecklingen på lagersidan och en lägre tillväxt när det 
gäller den privata konsumtionen speglas också i en avmattning i indu
striproduktionens ökningstakt sedan andra kvartalet 1976 i flertalet av 
de större länderna. Produktionsutvccklingen var fortsatt svag under hös
ten i Förenta Staterna, Japan, Italien och Storbritannien, medan produk
tionskurvan åter pekade uppåt i Förbundsrepubliken Tyskland. Allt
eftersom efterfrågan på varaktiga konsumtionsvaror avtagit under året 
har också detaljhandelsförsäljningen utvecklats svagare. 

Företagens fasta investeringar sjönk kraftigt under 1975 liksom under 
1974 i de flesta OECD-länderna. Den svaga utvecklingen av industriin
vcsteringarna har främst berott på en betydande överkapacitet och dålig 
lönsamhet. Den mycket snabba inledande uppgången i ekonomisk ak
tivitet förefaller att ha varit av för kort varaktighet för att leda till 
ett ökat kapacitetsutnyttjande i en sådan omfattning att det skulle sti
mulera till någon kraftig uppgång i investeringarna. 

I många länder inriktades den ekonomiska politiken under 1975 på 
investcringsstödjande åtgärder. I Förenta staterna liksom i Förbunds
republiken Tyskland vände investeringskonjunkturen uppåt under 1976. 
I Förenta staterna ökade näringslivets investeringar - om än måttligt 
- efter en mycket kraftig minskning 1975. Bostadsbyggandet ökade 
mycket snabbt och var den viktigaste orsaken till en uppgång av de to
tala investeringarna med 8 % . För Förbundsrepubliken Tysklands del 
ökade industrins investeringar i maskiner och byggnader kraftigt. Ma
skininvesteringarna var betydande särskilt under första halvåret som 
effekt av de tidigare beslutade investeringsstimulanscrna. Totalt steg de 
fasta investeringarna med 4. % . Också i flertalet andra länder torde in
vesteringsnedgången ha nått sin botten 1976 men uppgången därefter 
har i allmänhet varit mycket måttlig. 

Bostadsbyggandet har inte spelat samma stora roll denna gång som 
vid tidigare konjunkturuppgångar. Utvecklingen under 1976 har i fler
talet europeiska länder varit svag, medan igångsättandet av bostäder 
i Förenta staterna ökade snabbt under hösten 1976. Minskningen i bo
stadsinvcsteringarna i Förenta Staterna under konjunkturnedgången var 
emellertid mycket betydande och fortfarande i mitten av 1976 låg bo
stadsinvesteringarna 20 a 25 % under tidigare toppnivå. 

Den nu mer än ett år gamla konjunkturuppgången har hittills haft 
mycket begränsade effekter på den i utgångsläget· mycket höga arbets
lösheten. Hösten 1976 hade arbetslösheten inte minskat med mer än ca 
1/2 miljon från den rekordhöga nivån hösten 1975. Parallellt med en 
fortsatt hög arbetslöshet har emellertid sysselsättningen ökat. Sålunda 
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Diagram 2: 2. Industriproduktionen i vissa länder 1974,...-1976 

Jndcx: 1970 = 100. Säsongrensade månadsdata. 
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har antalet sysselsatta i Förenta staterna från mitten av 197 5 ökat med 
mer än 4 miljoner. Eftersom utbudet av arbetskraft stigit myckt:t kraf
tigt under samma tid har effekterna på arbetslösheten varit små - un
der sensommaren-- och hösten kunde t. o. m .. noteras en viss ökning av 
arbetslösheten. I bl. a. Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike har 
skett en minskning av det korttidsarbete som var en vanlig form av dold 
arbetslöshet under konjunkturnedgången. 

Den ekonomiska politiken i de större industriländerna hade under 
1975 en expansiv inriktning. Effekterna av denna politik kan till viss 
del beräknas ha kvarstått också under första· delen av 1976 för att där
efter successivt ha ebbat ut. I takt med den ekonomiska återhämtningen -
under förra året blev den ekonomiska politiken alltmer restriktiv. I flera 
länder är det en uttalad målsättning att åstadkomma budgetbalans ge
nom begränsning av de offentliga utgifterna i takt med att efterfrågan 
i den privata sektorn återvinner styrka. Penningpolitiken blev successivt 
mer åtstramad._Atergången till en mer restriktiv politik motiverades all
mänt av önskemål att kontrollera det pågående uppsvinget så" att till
växten skulle bli balanserad och inte så snabb att den - i likhet med -
uppsvinget 1972 och 1973 - gick över i en fas av snabb inflation. I -
många länder motiverade vidare hänsynen till utrikesbalansen och ut
vecklingen på valutamarknaden en återgång till en återhållsam politik. 

Omsvängningen i de sju största länderna från en expansiv finanspolitik 
under 1975 till en gradvis mer restriktiv sådan för 1976 har av OECD
sekretariatet beräknats. motsvara mer än 2 % av bruttonationalproduk
ten i dessa länder. Särskilt markant har omslaget varit i Förbundsrepu
bliken Tyskland oc~ i Förenta staterna. Däremot har utvecklingen varit 
den motsatta i Storbritannien, där finanspolitiken hade en restriktiv in
riktning under 1975 men kan förväntas ha verkat i expansiv riktning 
under 1976. 

Penningpolitiken som successivt lättades under 1975 stramades åt un
der loppet av 1976. Flera av de större länderna har satt upp kvantitativa 
mål för penningmängdens -ökning. Förenta staterna, Japan och- För
bundsrepubliken Ty~kland har varit inriktade på att fullfölja si~a mål 
från början av 1976 om en måttlig tillväxt av pcnriingmängden under 
loppet av året. Räntorna har i dessa länder varit förhållandevis stabila. 
I vissa andru större OECD-länder har den försämrade utrikesbalansen 
och/eller spekulationer mot landets val_uta motiverat restriktiva åtgärder, 
exempelvis i Storbritannien, -Frankrike och Italien. Valutahänsyn har 
också varit motivet för en stramare politik i flera av de_ mindre län
derna, framför allt för dem som deltar i valutasamarbetet inom den s. k. 
valutaormen. 

Trots en tilltagande restriktivitet i penningpolitiken kan krcditmark
naderna i flera länder, exempelvis Förenta staterna, ändå sägas ha varit 
relativt lätta under 1976. Detta hänger framför allt samman med att 
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företagens efterfrågan på krediter varit svag, dels till följd av att de 
förbättrat sin likviditet, dels deras investeringsbenägenhet varit svag. Inte 
minst mot den bakgrunden har de största länderna varit relativt fram
gångsrika att hålla sig inom de uppsatta ramarna för penningmängdens 
ökning. 

De farhågor för en förnyad inflation under 1976 som en följd av 
det ekonomiska uppsvinget, vilket antyddes exempelvis i. OECD:s rap
port från juli 1976, visade sig i stort sett obefogade. Råvarupriserna steg 
visserligen snabbt under första halvåret 1976 bl. a. till följd av den 
stora lagerökningen och snabba 'uppgången i produktionen. Från som
maren 1976 har råvarupriserna ·emellertid visat en obetydlig uppgång. 
Härtill har bidragit dels den lägre ekonomiska aktivitet som succes;
sivt etablerades under sommarhalvåret, dels de goda skördeutfallen 
främst i Förenta staterna och Sovjetunionen samt den mycket omfat
tande lagerhållningen av t. ex. vissa metaller. För helåret 1976 beräknas 
råvarupriserna enligt The Econcimist's dollarbaserade index ha ökat med 
ca 25 %, medan de låg i stort sett oförändrade under 1975. 

Bidragande till avsaktningen i prisstegringstakten under 1976 har fram
för allt varit en fortsatt uppbromsning av lönekostnadsutvec_klingen samt 
en ökad produktivitet. De nominella löneökningarna var för OECD
länderna under 1976 genomsnittligt något lägre än 1975. BL a. Frank
rike och Italien har dock haft fortsatt höga lönestegringstakter. Till den 
mer dämpade löneutvecklingen har bl. a. bidragit de ingripanden av 
inkomstpolitisk karaktär från regeringarnas sida i löne- och prisbild
ningen som blivit ett allt vanligare inslag i den ekonomiska politiken i 
flera länder. Sådana har förekommit bl. a. i Storbritannien, Nedcrlän'
derna, Norge och Danmark. I Storbritannien har löneöverenskommel
sen från sommaren 1975 lett till en kraftig avsaktning av löneöknings
takten. Löneuppgörelsen från 1976 beräknas medföra en ytterligare 
dämpning. 

Som normalt i början av en konjunkturuppgång: har ·vidare produk
tiviteten ökat snabbt vilket motverkat genomslaget av löneökningarna 
på den allmänna prisutvecklingen. Produktivitetsökningar i kombina~ 
tion med relativt långsamma löneökningar har bl. a. i Förenta staterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Japan lett till en mycket gynnsam 
utveckling av arbetskostnaden per producerad enhet och därmed bi
dragit till en förbättrad konkurrenskraft för dessa länder. 

Mellan oktober 1975 och oktober 1976 steg priserna i OECD-Iändcr-: .. 
na med 8 % i genomsnitt, vilket kan beräknas bli resultatet också : 
mellan. helåren 1975 och 1976. Även om inflationstakten su.ccessivt kun- · 
nat bringas ned är prisökningarna emellertid· dubbelt så höga som den 
genomsnittliga nivån från exempelvis 1960-talet. Vidare är skillnaderna , 
i inflationstakt mellan länderna fortfarande mycket stora. I Schwci7-
J igger prisstegringstakten .på ca 1 %, i Förbundsrepubliken Tyskland;,_ 
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Tuhell 2: 2 Konsumentprisernas utn~ckling 1962-1976 
Årlig procentuell förändring 

1962-- 1974 1975 Okt. 1975-
1972 Okt. 1976 

Förenta staterna 3,3 11,0 9,1 5,3 
Japan 5,7 24,5 11,8 8,6 
Frankrike 4,4 l3,7 11,7 9,9 
Förbundsrep. Tysklam.l 3,2 7,0 6,0 3,8 
Italien 4,3 19,l 17,0 20,1 
Storbritannien 4,9 16,0 24,2 14,7 
Canada 3,3 10,8 10,8 6,2 
Belgien 3,8 12,7 12,8 8,3 
Danmark 6,0 15,3 9,6 13,4 
Finland 5,7 16,9 17,9 13,0 
Island 11,9 42,9 49,l 31,8' 
Irland 5,8 17,0 20,9 18,9' 
Luxemburg 3,4 9,5 10,7 8,5 
Nederländerna 5,2 9,6 10,2 8,7 
Norge 5,1 9,4 ll,7 8,0 
Sverige 4,7 9,9 9,8 9,8 
Schweiz 4,0 9,8 6,7 1,0 
Österrike 3,9 9,5 8,4 7,2 

OECD Totalt 3,9 13,4 11,2 8,1 
OECD Europa 4,5 13,l 13,I 10,8 

' Senaste tillgängliga period. 
Källa: OECD. 

Förenta staterna och Canada i intervallet 4-7 %, medan den i många 
OECD-länder fortfarande är avsevärt högre än 10 % . Dessa skillnader 
har sannolikt varit en bidragande orsak till den oro som förekommit på 
valutamarknaderna under året. 

Konjunkturuppgången i OECD-ländcrna under 1976 medförde också 
en snabb ökning av världshandeln. Som väntat steg OECD-ländernas 
bytesbalansunderskott kraftigt jämfört med det låga underskottet från 
lågkonjunkturåret 1975 eller från ca 6 miljarder dollar till drygt 20 mil
jarder dollar. Underskottet är ojämnt fördelat länderna emellan: Ja
pan, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz och Nederländerna har 
överskotl på sammanlagt ca 14 miljarder dollar. 

Utsikter för 1977 

En avsaktning i OECD-ländcrnas ekonomiska tillväxt efter den myc
ket snabba starten i konjunkturuppgången var inte bara väntad utan 
kan också ses som ett resultat av att den ekonomiska politiken allmänt 
varit inriktad på att kontrollera uppsvingets förlopp, att åstadkomma 
en balanserad tillväxt och kanske framför allt att förhindra en ny infla

tionsvåg. 
Det som från början betraktades som en önskad andningspaus i upp-
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Diagram 2: 3. Arbetslöshet i olika liindcr 1973---1976 
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gången har emellertid blivit en avsaktning som nu· i många länd.er )nte · 

bara blivit längre utan också mera markerad än vad man hade anled
ning att tro vid mitten av förra året. Fortfarande framemot årsskiftet 
saknades klara och entydiga tecken på ·en förnyad expansion· -under 

1977. Uppgången i industriproduktionen försvagades i flera länder un

der hösten 1976 och arbetslösheten som--minskat tidigare under året, 
ökade äter i vissa länder. De viktigaste faktorerna bakom den successiva 

avmattningen i konjunkliiruppgången har varit avsaktnirigen i den pri
vata konsumtionen parallellt_ med att efterfrågetillskottet från lager 
sidan blivit allt mindre. Eftersom kapac~tetsutnyttjandet inom industrin i 
de flesta länder fortfarande - trots den snabba produktionsökniögen i 
konjunkturuppgångens inledning - ligger på en historiskt sett låg nivå, 
har inte konjunkturuppgångch fått __ ~töd av den investeringsuppgång som 
normalt borde inträda som:- bärande element i denna fas av uppsvinget. 

Den senaste konjunk_~ui:1_1cdgå~_gen var_ ~~n djupa~tc under efterkrigs
tiden. Utvecklingen hittills och utsikterna för det närmaste året tyder 
på att den också skulle följas av den långsammaste återhämtningen. 
Detta är en avvikelse från tidigare mönster då de kraftigaste ncdgång-
arna också åtföljts av de snabbaste uppgångarna. 

Med nuvarande inriktning av den ekonomiska politiken i OECD-11.!n
dcrna - utan några nämnvärda stimulanser för produktionen - och i 
avsaknad av en verklig styrka_ i· investcringsutvecklingen är det sanno
likt att den ekonomiska tillväxten i OECD-länderna för _1977 blir något 
långsammare än förra året eller äger- rum -i en takt om ca 4 % jämfört 

med en ökning för 197<:i om 5 %. 
Prognosen för utvecklingen påverkas i mycket hög grad av- utveck

lingen i de tre största länderna, Förenta staterna, Japan ocl:i Förbunds
republiken Tyskland, vilka sammanlagt svarar för drygt 60 % av den ' 
totala produktionen i OECD-området. 

Uppgången har hittills varit starkast i Förenta staterna, där brutto
nationalprodukten under -1976 ökade -med ca 6 % att jämföra med 
genomsnittet för OECD-l_är.dcrna vilket_ låg på 5 % . Olika da-ta för deO. 

ekonomiska utvecklingen i Förenta staterna visade under. hösten 1976 
motstridiga tendenser: orderingången fÖr investeringsvai:or--var hävdad 

och igångsättningen av bostäder ökade kraftigt. A andra sidan kunde 

noteras att industriproduktionen sjönk två månader i följd och att han

dclsdepartemenlets index för ledande konjunkturindikatorer snarast pc" ---~--~~ _ 
kadc på en ytterligare försvagning av uppgången. En samm.imvägning 

av dessa olika tendenser ger . dock till resultat- att utsikterna förefaller 
goda för en uppsnabbn_ing av den låga -tillväxttakten un~er de tre sista 
kvartalen 1976 (ca 4 % i årstakt): Flera väseiitligä efterfrågekompöneit-

ter kan förväntas bära upp tillväxttakten: den privata konsumtionen be
räknas ta fart på nytt till följd bl. a. av ökade reala disponibla inkoms7: _ 

ter, bostadsbyggandet förväntas bl. a. på grund av riklig: kredittillgång -
. I • • . ' ' 
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öka snabbt, företagens investeringsplaner pekar på att investeringarna _ 

kommer att öka snabbare i år än i fjol och slutligen beräknas delstater-. 

nas och de lokala myndigheternas utgifter stiga kraftigt. 
Även i Japan kan tillväxlen väntas fortsätta i god takt. ·Den privata 

konsumtionen, bostadsinvesteringarna och företagens investeringar kan 

förväntas bära upp en relativt snabb tillväxt:_ I november presenterade 
den japanska regeringen ett stimulanspaket för- att .främja framför allt 
investeringarna. Även för Förbundsrepubliken Tysklands del pekar vik
tiga konjunkturdata i riktning mot en viss ökning av tillväxttakten för 
1977 jämfört med andra halvåret 1976. Orderingången för invcsterings

varor har varit hävdad under det tredje kvartalet både från utlandet och 

frän hemmamarknaden och industriproduktionen steg åter under hösten. 
De reala disponibla inkomslcrna -beräknas .öka snabbare i år än under 

1976. A andra sidan har företagsenkäter ·under hösten pekat på mer 
pessimistiska framtidsförväntningar och förSämrade _exportutsikter. De 

officiella västtyska prognoserna förutser en tillväXttakt 1977 om 5 % , 

medan OECD-sekretariatet har,en mer pessimistisk prognos och räknar 

med en ökning om endast 3,5 .%. Skillnaderna mellan prognoserna lig
ger framför allt i att man från västtysk sida har en rri.er optimistisk- syn 
på export- och invcsteringsutvecklingen. OECD-sckrctariatet. an~cr att 

den väsltyska utvecklingen knappast kan undgå att påverkas· av den 
något långsammare utvecklingen i Västeuropa i övrigt En produktions

tillväxt om ca 4 % förefaller realistisk. 
I övriga Västeuropa är bilden mera splittrad och tendensen i allmän

het svag: alla de stora länderna - Storbritannien, Frankrike, Italien 
- har externa balansproblem. Tillväxten under 1977 kan förväntas bli 
låg - i Italiens fall väntas den utebli -- vilket betyder att det samhälls~ 
ekonomiska utrymmet för stimulansåtgärder är begränsat. För de sju 
stora OECD-länderna som heJhet beräknas tillväxten av bruttonational
produkten för 1977 bli drygt 4 %. 

I de små länderna har·uppgångcn - som inleddes i slutet :av 1975 -
under 1976 skett i mycket måttlig takt. För denna ländcrgrupp ökade 
bruttonationalprodukten totalt med knappt 3 % och tillväxttakten kan 
förväntas bli i den storleksordningen också i år. Penningpolitiken. har 
stramats åt i flera länder, framför allt av betalningsbalansskäl och ut
rymrnet för ekonomiska stimulansåtgärder är klart begränsat. Därmed 
är den fortsatta uppgången i flertalet länder till avgörande del beroende 
av cxportutvecklingen. För den händelse tillväx.ten .i de större länderna 
successivt kommer att avta tinder året skulle detta få betydande kon

sekvenser för utvecklingen i de små länderna. · 

En analys av prognosen för utvecklingen av försörjningsbalanscns 
komponenter i OECD-länderna visar att den privata konsumtionen och 
lagerinvesteringarna kommer att öka ·i långsammare _takt än under 

1976 samtidigt som de fasta investeringarna inte -beräknas kunna fylla 
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ut detta eftcrfrågcbortfall. 
I flertalet OECD-länder kan den privata konsumtionen förväntas öka 

långsammare i år än förra året. En fortsatt nedgång i konsumentpriser
nas ökningstakt kan visserligen väntas verka i konsumtionsstimulerande 
riktning. A andra sidan beräknas de reala disponibla inkomsterna -
åtminstone i Västeuropa - komma att öka långsammare än förra året. 
Hushållens sparande som steg mycket kraftigt under nedgången 1974-

1975 har sjunkit under den följande uppgången och ligger nu i vissa 
länder under de långsiktiga trendvärdena. Mot den bakgrunden är det 
knappast sannolikt att sparandet skulle sjunka ytterligare i någon större 
omfattning, särskilt som syssclsättningsläget kan förutsättas undergå 
endast måttliga förbättringar under. året. 

Den förutsedda efterfrågeutvecklingen ger små incitament för före
tagen till kraftiga satsningar på investeringar trots att deras likviditet 
.liksom tillgången på extern finansiering i allmänhet är god. Endast i 
Förenta staterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Japan tyder utveck
lingen på en tillfredsställande investeringskonjunktur under året. Med 
undantag framför allt för Förenta staterna och Japan väntas bostads
byggandet utvecklas svagt och i flera länder fortsätta att minska under 
året bl. a. till följd av det höga ränteläget. 

Lageruppbyggnaden, som för 1976 som helhet - men med effekt 
framför allt under första halvåret - svarade för bortåt 1/3 av BNP
tillväxtcn i de sju största länderna, kan för 1977 beräknas bli av mar
ginell betydelse. 

I flertalet länder är det en uttalad målsättning att gradvis åstadkom
ma budgetbalans genom nedskärning - eller i varje fall återhållsamma 
ökningar -- av de offentliga utgifterna. Den offentliga efterfrågan be
räknas mot den bakgrunden, möjligen med undantag för Förenta sta
terna, växa långsamt. 

Som följd av den ekonomiska återhämtningen i OECD-Iänderna ökade 
handeln mellan länderna snabbt förra året. Därmed blev också ök
ningen i världshandeln - som sjönk 1975 - betydande eller ca 10 % . 

l takt med en långsammare tillväxt i OECD-länderna i år kan också 
världshandeln väntas öka mindre snabbt eller i storleksordningen 
7-8%. 

Traditionellt har OECD-ländernas utrikeshandel med icke medlems
länder haft liten betydelse för ländernas tillväxt. Detta mönster änd
rades i och med oljekrisen. Under 1975 då recessionen nådde sin bot
ten i OECD-ländcrna kunde exporten till OPEC-länderna och andra 
u-länder fortsätta att öka medan handeln OECD-länderna emellan föll 
kraftigt. Även i år förefaller det sannolikt att OECD~ländcrnas export 
till tredje länder ökar snabbare än internhandeln. 

OECD-ländernas sammanlagda bytesbalansunderskott beräknas ha 
stigit från ca 6 miljarder dollar 1975 till drygt 20 miljarder under 1976. 
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Underskottet väntas bli i det närmaste lika stort 1977. De stora skillna
derna i bytesbalansutfall beräknas kvarstå. De tre ·största länderna kan 
beräknas vara i stort sett i balans, medan flertalet övriga kommer att ha 

fortsatt stora underskott. 

Tabell 2: 3 Bytesbalansutvccklingen i vissa länder 1974-1977 
Miljarder dollar 

1974 1975 OF.CD:s prognoser 

Canada '-1,5 -5 
Förenta staterna -0,5 11,5 
Japan ,- 4,5 --1 
Frankrike -6 0 
Förbundsrep. Tyskland 9,5 4 
Italien --8 -0,5 
Storbritannien -9 -3,5 
Belgien-Luxern burg 0,5 0,5 
Nederländerna 1,5 1,5 
Sverige• -1 -1,5 
Schweiz 0,5 2,5 
Övriga OECD -15,5 -14 
OECD Totalt -33 -6,5 

OPEC-länderna 65,5 34,5 

Icke oljeproducerande 
u-länder -21,5 -32,5 

Övriga länder utanför 
OECD -6,5 -14 

1 Ekonomidepartementets beräkningar 
Källa: OECD, december 1976. 

1976 1977 

-4 -3,5 
-1 1/4 --3 

3 3/4 0 
-6 -3 3/4 

4 5 
-2 3/4 0,5 
-3 1/4 -1 1/4 

-1/4 -1/4 
2 2 3/4 

-2 -2,7 
4 4 J/4 

-17 1/4 -16 1/4 
-23 -18,5 

42 36,5 

-24 -26,5 

-12,5 -14;5 

Utsikterna för att inflationstakten allmänt skall fortsätta att sjunka 
något även under 1977 förefaller att vara tämligen goda: råvarupriserna 
liksom priserna på industrins insatsvaror kan förväntas utveckJas i rela
tivt lugn takt som följd av en något lugnare efterfrågebild. Även från 
lönekostnadssidan torde prispåverkan bli svag mot bakgrund av sanno
likt endast små förbättringar i sysselsättningsläget under året och fort
satta inkomstpolitiska åtgärder i många länder. 

Utgångspunkten för den här skisserade utvecklingen för 1977 har 
varit att OECD-ländernas ekonomiska politik inte undergår nagon 
nämnvärd förändring under den närmaste tiden. Den beräknade ök
ningen i bruttonationalprodukten om ca 4 % för 1977 är låg jämfört 

med tidigare konjunkturuppgångar. En tillväxt av den storleksordningen 

är sannolikt inte tillräcklig för att i nämnvärd utsträckning förbättra 

sysselsättningslägct. Möjligen kan tillväxten komma att ske i snabbare· 
takt från slutet av 1977. 

Prognosen rymmer självfallet osäkerhetsmoment. Investcringsupp
gången har hittills i stort sett uteblivit till följd bl. a. av att kapaci-
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tetsutnyttjandet efter den kraftiga prodtiktionsnedgårigen i lågkonjunk
turen fortfarande är lågt. Samtidigt har styrkan.i konsumtionsökningar
na avtagit. Följden har blivit en paus ·i konjunkturförloppet med en 
osäkerhet om utvecklingens fortsatta riktning; Det mest sannolika för
loppet är att uppgången går vidare, men i ett relativt långsamt tempo. 
Utvecklingen rymmer emellertid stora olikheter-mellan länderna: några 
av de stora länderna befinner sig i en situation av stabil tillväxt, kon
trollerad prisutveckling och extern balans. Andra - bl. a. flertalet av 
de små länderna - har en relativt hög inflationstakt parallellt med 
kvardröjande stora underskott i utrikesbetalningarna. Möjligheterna för 
dessa länder att föra en framgångsrik stabiliseringspolitik under ekono
misk tillväxt är i stor utsträckning beroende av tillväxten och därmed 
import~fterfrågan i de större länderna. Om det långsammare förloppet i 
konjunkturen skulle bestå behövs utan tvekan ekonomisk-politiska sti
mulanser i de stora industriländerna - som har god utrikesbalans och 
prisutvecklingen under kontroll - för att. åter få upp tillväxten i en 
sådan takt att arbetslösheten kan fortsätta att minska. 

Vid OPEC-ministrarnas möte i mitten av december beslutades om 
höjningar av oljepriserna. Beslutet innebär att flertalet oljeproducerande 
länder höjde oljepriserna från årsskiftet med 10 % och dessutom avise
rade en ytterligare böjning med ca 5 % från halvårssk.iftet, medan fram
för allt Saudiarabien, som är den största enskilda producenten, höjt pri
serna med endast 5 %. Oljeprishöjningama påverkar dels den allmänna 
prisnivån men innebär även ett bortfall i.efterfrågan för OECD-ländcrna 
genom en fördyrad import. Den allmänna prisnivån påverkas sannolikt 
endast i begränsad utsträckning. 

Beräkningar av eftcrfrågebortfallet pekar på att varje procentenhets 
höjning av oljepriset skulle ge ett efterfrågebortfall för OECD-Iänderna 
i storleksordningen l miljard dollar. Detta efterfrågebortfall kompense
ras självfallet inte aufomatiskt. Tvärtom finns det risk för att man i 
många länder, just med hänsyn till oljcprishöjningens effekter på ut
rikesbalans och priser, inte ~ommer att kompensera eftcrfrågebm·tfa\let. 
Detta skulle utgöra en real minuspost i den totala efterfrågan i OECD
Iänderna och därmed också en svaghetsfaktor i konjunkturuppgången. 

Försvagningen i importländernas bytesbalanser kommer sannolikt att 
bli mest kännbar för de länder som redan tidigare har stora underskott 
i sina utrikesbetalningar -. bl. a. just till följd av stort beroende av· 
importerad olja. De stora skillnaderna i detta avseende mellan olika 
OECD-Jändcr accentueras därmed. För många länder betyder en sådan 
försämring av utrikesbalansen en ytterligare begränsning av den ekono~ 
misk-politiska rörelsefriheten. 
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2.2 Länderöversiktcr 

Förenta staterna 
. . . ' 

Vid halvårsskiftet 1976---: efter ca 15 n:iånaders stark konjunkturupp-
gång - hade den amerikanska ekonomin återvunnit den sto'ra produk- .. 
tions- och sysselsättningsförlustcn från de två föregående åren. _Den pri-

. . l . 

vata konsumtionen, som i Förenta staterna utgör hela 65 % , av brutto-
nationalprodukten, hade stimulerats 1975 av betydiinde skattesänkn~ngar 
och varit den främsta .drivkraften i. konjunkturuppgången. Lagerut-~ 
vecklingen hade varit den andra betydande drivkraften; den bidrog un

der ett års tid fram till halvårsskiftet 1976. i grova tal för 35-10 % av 
tillväxten i den totala produktionen. InflatiÖnst.akten hade 111inskat och 
stabiliserats kring 6 % . 

Under 1976 fick konjunkt~råterhämtningen gradvis ett lugna~e för
lopp. Sysselsättningen fortsatte att öka men inte lika ~nabbt som utbudet. 
av arbetskraft. Arbetslösheten steg därmed och nådde under hösten åt.er 
8 % . Utvecklingen under tredje kvartalet blev svagare än förväntat~ A~
saktningen berodde främst på att lageruppbyggnaden hade spelat ut . 

mycket av sin roll. En betydligt -långsammare tillväxt. av hushållens in
komster bidrog vidare till en matt privat konsumtion. Den statliga .bud

getpolitiken visade sig vara mindr~ expansiv än väntat, då utgifterna un
der en längre period inte ökat enligt planerna. Flera ekonomiska indika
torer pekade i riktning m~t· att den fo~tsatta återhämtningen skulle 

. . . . . . . . - . . 
komma att bli svagare än. vad -~~m tidigare haft anledning att räkna • 
med. 

Den mindre livliga ekonomiska,_akt~viteten under andra halvåret.med~ 
förde att BNP-tillväxtcn 1976Nev ,ca?%, vilket är inemot en procent
enhet lägre än administrationens prognos från förra våren. Såväl den .. · 

• J ; • ' 

privata konsumtionen som lagerpåfyllnaden och de fasta.investeringarna 
bidrog till den betydande tillv~xten .i den inhemska efterfrågan. Bostads
investeringarna, som minskat kraftigt 1975, ökade med mer än 2ff%. 

och bar därmed upp en ökning i de fasta investeringarna med 8 % . 

Det sedan länge förebådade uppsvinget i industriinvesteringarna uteblev 
emellertid. Starka produktivitetsvinster i den privata sektorn neutralise
rade stora delar av löneökningarna. Arbetskostnaden per producerad 

. ···I., . . . .. 

enhet steg därigenom i;nyc~et)~Jl~samt. och b.idrog till at~ h~lla ned in-
flationstaktcn. Så var även fallet för de under stora delar. av året sjun-

.• . !· ... : . . .. ':.:. ·,,.· . 

kande priserna för jordbruk,svarpr. •. <.. , . . . . .. 
Finanspolitiken bedöms, bl~ ~~s~rik~:~re, 1_977_ än .föregående år på 

grund av en åtstramning. i bud~eten (bu~getåret 1977 .löp.er från ~. okt~
ber 1976). Skatteskalorna från 1975, vilka inkluderar. den då gjorda 
skattesänkningen, kommer dock att .fort~ätta at~ gälla under. 1977. Den 

. . • ·. , ' . . J -· . . . . . ._. 

förhållandevis låga räntcniy~n som bLa. ä~. e_n;~onsckvcns av företagens 
goda likviditet och låga efterfrågan på krediter, väntas bestå. en god bit 

J •'. I • • . . '.· 

in på 1977. · 
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Konjunkturuppgången förutses få förnyad kraft 1977. Orderingången 
för investeringsvaror har t. ex. inte påverkats av den svagare utveck
lingen inom andra sektorer av den amcrikansk_a ekonomin. Barometer
data pekar på att de p~ivata in~esteringarna (exki. bostadsbyggande) 
kommer att öka med ca 5 % 1977. Bos~adskon j unkturen pekar klart 
uppåt och man kan förvänta en tillväxt på mer än 10 % . De fasta in
vesteringarnas tillväxt är därmed långsammare än för andra återhämt
ningsfaser under efterkrigstiden. Det fortsatta låga kapacitetsutnyttjan
det kommer av allt att döma att hålla tillbaka en brett förankrad in-

vesteringsboom. . 
Den privata konsumtionen beräknas visa betydande cxpansion~kraft. 

Med en förutsedd oförändrad sparkvot och en foflationstakt på drygt 
5 % kan den privata konsumtionen beräknas öka med ungefär lika myc
ket som den reala disponibla inkomsten, dvs. med drygt 4 %. Upp
dämningen av medel i den federala budgeten torde i viss niån verka på-. 
drivande på den offentliga konsumtionen under första halvåret 1977. 
Lagerutvccklingen beräknas däremot inte ge något betydande bidrag till. 
den ekonomiska tillväxten. 

Tillväxten i importen, som var mycket kraftig i början av 1976; kom
mer att bli lägre 1977 mot bakgrund av en inte fullt så stark hemmakon
junktur. Den svagare utvecklingen för världshandeln kommer förmodli
gen att hålla exporttillväxten oförändrad från 1976. Med hänsyn till ett 
något sämre bytesförhållande skulle handels- och bytesbalanserna för
sämras med ca 4 miljarder dollar vardera 1977 till ett underskott på ca 
10 resp. 3-4 miljarder dollar. 

Om den amerikanska konjunkturen kommer att följa dessa prognoser 
1977 skulle tillväxttakten i ~rnttonationalprodukten bli ca 5 % . Detta är · 
ändå inte tillrlickligt för att under loppet av 1977 väsentligt kunna redu
cera den höga arbetslösheten. Det är ännu oklart om den nya admini
strationen kommer att ge ekonomin ytterligare generella stimulanser 
eller om selektiva åtgärder kommer att vidtas för att bringa ned arbets
lösheten. 

Japan 

Den japanska ekonomin har det senaste året präglats av ett ojämnt 
konjunkturförlopp. Lågkonjunk-turen nådde sin botten under våren 
1975, varefter en långsam återhämtning inleddes. Under vinterhalvåret 
1975/1976 accelererade uppgången mycket kraftigt till följd framför allt 
av en utomordentligt snabb ökning av exporten. _Under första halvåret. 
1976 beräknas volymtillväxten i varuexporten i årstakt ha uppgått till 
nlirmare 50 % jämfört med andra halvåret 1975. 

Redan fr. o. m. andra kvartalet 1976 inträdde emellertid en markant 
avmattning i uppgången. Den privata konsumtionen som i början av 
året visat betydande expansionskraft förlorade successivt i styrka till 
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följd bl. a. av de förhållandevis blygsamma löneökningar - ca 8_ % -
som blev resultatet av vårens. avtalsförhandlingar. Exportuppgången 
bromsades in under sommarmånaderna och exporten har· under andra 
halvåret visat en i förhållande till första halvåret betydligt lugnare ut
veckling. Avmattningen i konjunkturuppgången har resulterat i en viss 
ökning av arbetslösheten samtidigt som konsumentprisökningarna tycks 
ha stabiliserats kring en årstakt på ca 9 %. Bruttonationalprodukten har 
trots avmattningen visat en relativt stark tillväxt - ca 6 % för året i sin 
helhet - främst till följd av den mycket snabba tillväxten under årets 
första kvartal (13,4 % i årstakt) .. 

Den ekonomiska politiken som under 1975 gavs en· expansiv inrikt
ning har under 1976 präglats av stor försiktighet med 'inflationsbekämp
ning som främsta mål. Penningpolitiken har varit i det närmaste neutral 
eller försiktigt understödjande. Finanspolitiken innehöll ännu under 
första hälften av 1976 expansiva inslag, vilka successivt. blivit mindre. 
I november presenterade dock regeringen ett, stimulanspaket om 1 000 
miljarder yen - ca 15 miljarder kronor - i syfte att stödja. invcste-
ringsutvecklingen. 

Mycket talar för att den avmattning i konjunkturuppgången som in
trätt under andra hälften av 1976 endast är av tillfällig karaktär. En för-. 
bättrad vinstutveckling oc_h ett högre _kapacit~tsutnyttjande talar för 
att företagens fasta investeringar,, vars -utveckling: under 1976 fortsatt 
att släpa efter i konjunkturförloppet, ·kommer igång._ under 1977. 
Reservationer bör å andra sidan göras för-: svagare prognoser. för 
världshandelns utveckling och ett. hos näringslivet ännu inte helt åter
ställt förtroende för den fortsatta uppgången: Bostadsbyggandet som un
der 1976 bidragit till att hålla den samlade:investcringsefterfrågan uppe 
torde även under 1977 lämna ett betydande bidrag till den totala efter
frågan. Tillväxten i de . .totala fasta investeringarna bedöms komma att 
uppgå till omkring 6 % under 1977. Lagerin:vesteringarna som var obe
tydliga under 1976 kan väntas lämna ett visst bidrag till bruttonational- . ' 
produktens tillväxt under 1977. . . 

ökad sysselsättning, i~omstökningar om minst 10 % i 1977 års av
talsförhandlingar, kraftig ökade- bonusbetalningar samt en oförändrad 
- om än fortsatt hög :--. p_risstegringstakt torde .bidra till en relativt. 
stark utveckling av dt:n privata konsumtionen under .1977. En öknings-. 
takt om minst 5 % kan förutses:· 

Exportnedgången under andra hälften av 1976 förutses vändas i för
nyad expansion under 1977, dock). be~yd_ligt blygsam~are takt än den 
kraftiga uppgången i början av J976. _För året i sin helhet beräknas 
varuexportens volymtillväxt bli ca 5 % jämfört: ~ed 22 % . för 1976. 
Den relativt kraftiga ökning av importen som Jnlctts_ und~r- _andra hälf
ten av 1976 väntas fortsätta under )?77. Bytesbalan~en, :;vars överskott 
successivt blivit lägre under 19.76 förutses nå jämvikt undei: 1977. 

4 Riksdagen 1976177. 1 sam!. 100. Bilaga 1. Bil. 1 
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Under 1977 kan således en återgång förutses till en snabbare expan
sionstakt för den japanska ekonomin vilket för året i sin hclhel torde 
resultera i en tillväxt av bruttonationalprodukten om ca 6 % . En dylik 
utveckling vilar dock på förutsättningen om en· förnyad expansion av· 
exporten och en förbättring ·av investeringskonjunkturcn. 

Storbritannien 

Konjunkturåterhämtningen sedan 1975 har skett i ett mycket lugnare 
tempo i Storbritannien än i de andra stora OECD-länderna. Det är den 

höga inflationstaklen och stora bytesbalansunderskott som tvingat den 
brittiska regeringen att föra en ekonomisk politik som endast kan ge ett 
mycket litet spelrum för inhemsk efterfrågan. På så sätt skall beredas 

utrymme för den exterria sektorn, dvs. för en ökning av exporten och 
en förstärkning av den importkonkurrerande industrin. En svagare in

ternationell återhämtning än beräknat och en högre grad av restriktivi
tet i politiken på hemmaplan urider hösten - för att försvara pundkur

sen mot alltför stora deprecieringar - fördunklar den tidigare optimis

men inför 1977. 

Den avstannande takten i lagerneddragriing:och exporten har varit de 
viktigaste drivkrafterna vid konjunkturomslaget. För att begränsa den · 
inhemska efterfrågan har regeringen drivit· igenom pris- och lönepoli
tiska uppgörelser. Det första steget togs 1975·. Bl..a. tack vare de begrän
sade löneökningarna kunde ·snabba vinster inhämtas på inflationsbe
kämpningens område. Under foppet av ett år från sommaren 1975 hal
verades 12-månaderstalet för. konsumcntprisökriingarna. 

Prisstegringstaklen hade därmed komrriit·ned till 13-14 %. Genom 
en sänkning av inkomstskatten med närmare: l i:niljard pund i april-bud~ 
geten kunde regeringen ·ro, i: hamn· ett andra' år• av än mer begränsade 
avtalsmässiga löneökningar. Från augusti förra året. t.-'o. n1.· juli i år in
skränks dessa till i medeltal 4,5 % . · Genomsnhtsförtjänsten, inkl.' skift~ 
tillägg, övertidsersättning etc., beräknas därmed stiga med 8 o/d, vilket 
är 5 procentenheter lägre än under Iönepolitikens första år: Om inte det 
bristande förtroendet för 'den ·brittiska valutan förorsakat ·ett · så stort 
kursfall för pundet hådc de lägre löneökningarna j· större· utsträckning 
kunnat slå igenom i en lägre inflatiOhstakt under loppet av 1977. I och 

med att den brittiska valutan 1976 deprecierades med över 20 % kan 
konsumentprisökningen .1977 nu 'beräknas till' ca 14 %, v'ilket 'är unge

fär lika mycket som förra året.· Detta medför sänkningar 'av <le.'realt 

disponibla inkomsterna även i år. Den privata konsumtionen torde där- · 

för minska i volym 1977 liksom den gjorde 1976; · 

Den offentliga sektorns utgiftewsoin '1976: ökade 1ned · 2~2,5 %', 
kommer att begränsas fr.. 0,·m. 'budgetåret 1977/78· (april 1977-Lmars 

1978). Sådana nedskärningar· besli.ttades bl. a: i regerin'gens s~ k.: mini~ 

~: .. 
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budget i december. Dessutom kommer företagens soeialförsäkringsav· 
gifter att höjas med 2 % fr. o. m. april 1977. Därmed skulle bl. a. den 

offentliga sektorns budgetunderskott minska från. 9 % . av BNP 1976/ 
1977 till ca 6 % 1977/1978. 

Investeringarna utvecklades svagt 1976. Efter stora minskningar un
der början av året började tillverkningsindustrins investeringar emeller
tid att öka under andra halvåret. Investeringsenkäter som gjordes un

der hösten pekade mot en kraftig ökning 1977. Den skärpning av pen

ningpolitiken som ägde rum under hösten - bl. a. höjdes den minsta ut
låningsräntan från 11,5 % till 14 3/4 % - torde av allt att döma lägga 

en hämsko på den förväntat s!arka ökningen av investeringarna i till
verkningsindustrin. En tillväxt för dessa investeringar på 10-15 % be
döms dock som möjlig. Det skulle därmed nå upp till 1973 års .nivå. 

De offentliga investeringarna kommer att utvecklas mycket svagt inne
varande år och minska kraftigt mot bakgrund av regeringens bespa

ringslinj e. Därmed skulle de fasta investeringarna minska med ca 
2 %, vilket är en något mindre minskning än 1976. 

Omslaget från lagerminskning till lageruppbyggnad inträffade under 
andra halvåret 1976. Den lagerpåfyllning som väntas äga rum under 

1977 bedöms bli något lägre än under tidigare konjunkturuppgångar. 
Lagerinvcsteringarna torde därmed svara för mer än 40 % av BNP
tillväxten i år, vilket är en väsentligt lägre andel än förra året. 

Den brittiska varuexporten började stiga kraftigt under vintern 
1975176. Även om ökningstakten avtog under loppet av 1976 säker
ställdes en drygt 5-proccntig ökning. 

Storbritanniens export. har under ett stort antal år i medeltal förlorat 

ca 4,5 % i marknadsandel per år. Det finns goda utsikter att denna för
lust kan utebli i år mot bakgrund av den betydande deprecieringen av 
pundet under förra året. Därmed skulle varuexporten kunna växa med 
ca 7 % . Den svaga inhemska efterfrågan beräknas begränsa ökningen 
av varuimporten till 5 % , vilket är ett par. procentenheter mindre än 
förra året. Den reala förbättringen av utrikesbalansen väntas därför ge 
ett tillskott till BNP på mer än 1 procentenhet. Med en viss försämring 
av bytesförhållandet skulle bytesbalansunderskottet 1976 på drygt 1,8 
miljarder pund - mycket större.än förväntat - därmed minska med 
mer än 1/2 miljard pund. 

Den långsamma exportledda konjunkturåterhämtningen fortsätter så
ledes 1977. Totalproduktionen kan beräknas stiga i ungefär samma takt 
som 1976, dvs. med ca 1,5 %. Efterfråge- och produktionstillväxten är 

alltför svag för att minska arbetslösheten. Den relativa arbetslösheten 
beräknas således ligga kvar. på över 5 % .. Även 1977 kommer över 

1 miljon personer att gå arbetslösa. 
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Förbundsrepubliken Tyskland 
Under sommaren 1975 kom konjunkturonislaget i Förbundsrepubli

ken Tyskland. Som i så många andra stora OECD-länder var drivfjäd-' 
rama för återhämtningen den privata konsumtionen och omslaget i la
gcrinvcstcringarna. Tillväxten i fagren spelade speciellt" stor roll urider 
första halvåret 1976 och den totala produktionen steg då ·med hela 7 % i 
årstakt. Konjunkturuppgången tappade emellertid· successivt fart under 
1976. 

Produktionsökningen under konjunktimippgå:itgens första år möjlig
gjorde att den partiella arbetslösheten, det ofrivilliga koittidsäi·betet, 
kunde minskas med ca 800 000. Sysselsättningen steg med en dryg pro
cent. Därmed återvann man ca 250 000 av de under två år närmare 1,5 
miljoner förlorade arbetena. Arbetslösheten låg kvar på en hög nivå un
der 1976 och började t. o. m. att stiga under hösten. Tack vare måttliga 
löneökningar och mycket kraftiga produktivitetsvinster'kunde Förbunds" 
republiken Tyskland - som enda OECD-land _, uppvisa sjunkande 
arbetskostnader per producerad enhet. I kombination med· en under året 
15-procentig effektiv appreciering. av D-marken har detta medfört en 
fortsatt avsaktning av den blygsamma inflationstaktcn · till en nivå av 
ca4 %. 

Den privata konsumtionen ökade· speciellt starkt under början . av 
förra året. Konsumenterna drog ned sitt sparande för att kunna göra . 
länge uppskjutna inköp av .kapitalvaror. Sålunda steg bl. a. bilförsälj
ningen kraftigt. Sparkvoteri sjönk kraf!igt från slutet av 1975 men stabi
liserades vid drygt 14 % . De måttliga ökningarna i hushållens reala dis
ponibla inkomster förmådde inte ge konsumtionen samma skjuts under 
andra halvåret. De privata investeringarna påverkades 1976 av de sti
mulanser som beslutats under tidigare år. Stödet för maskininvesteringar 
föll bort fr. o. m. halvårsskiftet vilket förstärkte avsaktningen i konjunk
turuppgången. Tack var('. ett gott första halvår kunde emellertid indu
striinvcsteringama hålla uppe ökningen i de totala fasta investeringarna 
till drygt 4 %. Med ett visst tillskott .från den externa .balansen kunde 
totalproduktionen växa. med 5,5 % förra året. 

Kraften i den västtyska konjunkturuppgången 1977 är svår att förut
säga. De ledande indikatorerna ger i vissa avseenden en motstridig bild. 
Orderingången till tillverkningsindustrin var hävdad under tredje kvarta
let 1976 och gav anledning till optimism. Statistiken för utlandsorder är 
emellertid svårtolkad då ett antal mycket stora projekt förorsakade stora 
svängningar från månad till månad. Även beställningarna från hemma-. 
marknaden visade en tillfredsställande utveckling. Bl. a. pekade order
ingången för investeringsvaror. uppåt.1 Barometerundersökningar avsp.eg-

1 Stora order från utlandet pi kompletta anläggningar kan dock i vissa fall 
även dubbelräknas i statistiken för inhemsk orderingång då de ger upphov till 
underleveranser. 
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1adc emellertid en ökad pessimism i företagar1eden vilket inte helt stäm
de överens med utvecklingen av orderstatistiken. Det var en stark ökning 
av industrins byggnads- . och maskininvesteringar som bar upp 

en ökning av de fasta investeringarna 1976. Efter juli 1977 kom
mer stimulanserna för avslutade byggnads- och anläggningsinvestcringar · 
(som utgör mer än 50 % av de fasta investeringarna) inte längre att 

gälla. Detta kommer att innebära att första halvårets höga aktivitet 

kommer att sakta av betydligt. Byggnads- och anläggningsinvesteringar

na skulle därmed visa en mycket liten ökning för året i dess helhet. 
Med en klart hävdad ökning i början av året kan maskininvesteringarna 
sannolikt öka 1977 med 5-6 %. Därmed skulle de totala fasta investe

ringarna 1977 öka med 2,5-3 % vilket är mindre än för 1976. 

Exporten, som varit ·livlig sedan andra halvåret 1975, väntas bli på
verkad av konjunkturavsaktningen på exportmarknaderna. Denna kan 
bli speciellt kännbar för Förbundsrepubliken Tyskland, vars export till 
stor del går till länder vilka väntas få en svag inhemsk efterfrågan (Stor
britannien, Italien och Frankrike). Exporten torde 1977 växa i takt med 
marknadernas tillväxt, dvs. med 6-7 %. 

Den privata konsumtionen beräknas öka med 3,5-4 % 1977. Fort
satta väsentliga transfereringar och högre lönepåslag än för 197.6 beräk
nas bidra till en ökning av de reala disponibla inkomsterna med knappt 
3 %. Den låga, stabila inflationstakten talar för en minskning av spar
kvotcn även 1977. Med en mindre del i början av januari och huvudde
len vid halvårsskiftet utbetalas 20-25 miljarder D-mark i fonderade 
medel som utgör arbetstagarnas del i företagens förmögenhetstillväxt. 
Dessa fondfrisläpp kommer att verka i konsumtionsstimulerande rikt
ning. Det kan emellertid inte. uteslutas att konsumenternas försiktighet 
tilltar då arbetslösheten förväntas stiga. Små lagerökningar och ett sva
gare inhemskt efterfrågeläge än 1976 väntas dra ned importens öknings
takt med inemot hälften från 1976. Bytesbalansöverskottet skulle där
med visa fortsatt ökning till 12 miljarder D-mark 1977. 

Ovanstående utveckling, som är baserad på antagandet om oföränd
rad ekonomisk politik, skulle innebära en BNP-tillväxt på 3,5-4,5 % 
1977 - en inte obetydlig avsaktning jämfört med 1976 således. 

Frankrike 

Den ekonomiska nedgången i Frankrike nådde sin botten under mit

ten av 1975. Efter att under första halvåret ha sjunkit i en årstakt om ca 
6 % steg den totala produktionen snabbt under andra halvåret. Totalt · · 
för året minskade bruttonationalprodukten med drygt 1 % . Den ekono
miska politiken lades under 1975 successivt om i expansiv riktning med 

ett stimulanspaket om ca 30 miljarder francs (ca 112 % av bruttonatio
nalprodukten) sä sent soin i-september 1975. 

Under andra halvåret 1975 och de första rriåriaderna i fjol steg den 
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inhemska efterfrågan - särskilt den privata konsumtionen och de of• 
fentliga investeringarna -·- snabbt. Industriproduktionen ökade under 
det första kvartalet 1976 med incr än 20 % i· årstakt. Därefter blev till

växten i produktionen och efterfrågan långsammare. Till stor del beror 
denna avflackning av tillväxten på att effekterna av stimulanspolitiken 
från 1975 successivt ebbat ut samtidigt som återuppbyggnaden av lagren 
inte skedde lika snabbt som under uppgångens. första fas. Trots den 
successiva avflackningcn av tillväxten ökade totalproduktionen 1976 

med 5 % . Den ekonomiska återhämtningen har ej medfört någon för
bättring i arbetslöshetsläget jämfört med 1975. 

Inflationstakten har inte kunnat nedbringas i den takt som regeringen 
förutsett, bl. a. beroende på francens sjunkande värde, och konsument
priserna fortsatte att öka i snabb takt under 1976. Priserna var 1976 ca 
10 % högre än 1975 då de i sin tur_ var närmare 12 % högre än före
gående år. 

Den snabba ekonomiska tillväxten har medfört en likaledes snabb ök
ning av importvolymen. Exportvolymen har ökat klart långsammare vil
ket - i kombination med en försämring av bytesförhållandet med ut
landet till följd av francens sjunkande värde - lett till en kontinuerlig 
försämring av handelsbalanscn. 

Bidragande orsak till det växande haudelsbalarisundcrskottet har varit 
den svåra torkan under 1976, vilket betytt lägre spanomålsexport och 

ökad oljeimport. Underskottet'i bytesbalansen beräknas för 1976 uppgå 
till åtminstone 20 miljarder francs jämfört med i stort sett balans 1975. 

Den ekonomiska politiken har under 1976 successivt fagts om i- re
striktiv riktning. Kampen mot inflationen och värnandet om den externa 
balansen har prioritet. Budgeten för 1977 föreslås bli i stort sett balan
serad och bör medföra endast måttliga utgiftsökningar, vilket innebär 
en åtstrnmning jämfört med 1976 då budgetunderskottet var ca 20 
miljarder francs. 

Det åtstramningsprogram - den s. k. Ilarre~planen - som preseutc" 
rades i september samtidigt ined budgetförslaget för 1977 hade som pri

märt syfte att hålla tillbaka pris- och kostnadsökningarna och att samti
digt ge viss stimulans till industriinvcsteringarna. Prisstopp gällde för 
flertalet varor och tjänster fram till årsskiftet 1976/1977, offentliga taxor 

och avgifter har frysts fram till april månad i år, mervärdeskatten sänk
tes den 1 januari med knappt 3 procei1tenheter. Målet för 1977 är att 

kunna begränsa prisökningarna till 6,5 % . Några särskilda inkomstpoli
tiska åtgärder har inte föreslagits· nien regeringen rekommenderar att 
löneökningarna ej överskrider ökningen i konsumentpriserna. 

Penningpolitiken liar gradvis blivit stramare: räntorna har successivt 
höjts, depositionsskyldigheten hos ccritralhankerna har återinförts för
hankerna och penningmängdens ökningstakt har nedbringats under 
1976. Penningpolitiken kan förväntas bibehålla en restriktiv karaktär 
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under större delen av 1977. 
Mot bakgrund av den alltmer restriktiva inriktningen av den ekono

miska politiken är det sannolikt att BNP-tillväxtcn för· 1977 blir lägre än 
under J 976. De reala disponibla inkomsterna kan förväntas stiga lång
sammare. T ett läge med en viss försvagning av den ekonomiska aktivite
ten, med kvarvarande förhållandevis hög arbetslöshet, är det vidare inte 
så säkert att hushållens sparande kommer att sjunka~ Den privata kon
sumtionen kan hl. a. förväntas utvecklas svagare än förra året. 

Trots en planerad ganska kraftig uppgång av de offentliga investe
ringarna för i år beräknas de totala fasta investeringarna komma att öka 

endast långsamt. 
Industrin har fortfarande stor outnyttjad kapacitet och avsaktningen i 

den ekonomiska uppgången kan förväntas öka företagens försiktighet: 
Ingenting tyder därför f. n. på att industriinvesteringarna. - trots vissa 
investcringsstimulanscr - skulle skjuta verklig fart under året Bostads
byggandet beräknas - framför allt till följd av den strama kreditpoliti" 
ken - få en fortsatt svag utveckling. 

Till följd av en långsammare tillväxt av den inhemska efterfrågan .kan 
importen väntas stiga mindre snabbt under året. En successiv förbätt
ring i lönekostnadsläget jämfört med 1976 och en återhämtning av ex
porten av jordbruksprodukter kan beräknas medföra att exporten hålls 
väl uppe med en förbättring i handelsbalansen och bytesbalansen som . 
följd. 

En svagare utveckling av den inhemska efterfrågan men - till skill
nad från 1976 - ett realt efterfrågetillskott från utrikeshandeln kan an
tas resultera i en något lägre tillväxt för 1977, eller en ökning med 3-
4 %. 

Danmark 
De stora kursomläggningar som kännetecknat den danska ekonomiska 

politiken under senare år satte sin prägel på utvec~lingen även under 
1976. Under 1975 och början av 1976 gavs den ekonomiska-politiken en 
starkt expansiv inriktning i syfte att hålla den interna efterfrågan. uppe i 

avvaktan på den internationella konjunkturuppgången. För att avvärja 
en akut sysselsättningskris under vinterhalvåret genomfördes i .septem
ber 1975 ett brett upplagt stimulansprogram med en fem månaders 
momssänkning som främsta inslag. Politiken .nådde önskvärd effekt i så 
måtto att den skar av. toppen på den höga arbetslösheten .under vinter
halvåret 1975/1976. 

Stimulansåtgärderna medförde emellertid en oväntat stark ök!ling av 
den privata konsumtionen med en åtföljande drastisk importökning. En
dast under första halvåret 1976 blev bytesbalansunderskottet dubbelt så 
stort som under hela 1975 eller närmare 6 miljarder danska kr. Med 
hänsyn till den redan mycket stora slmldsättningen och inför utsikten av 
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en fortsatt försämring av bytesbalansen enades i augusti en folkctings
majoritet om ett omfattande åtstramningsprogram. 

Programmets syfte är att genom finans- och inkomstpolitisk åtstram
ning begränsa tillväxten av den privafa konsumtionen och importen för 
att frigöra resurser till exportsektorn och på så vis nedbringa bytesba
lansunderskottet. I programmet ingår skatte- och avgiftshöjningar om 
sammanlagt ca 4,5 miljarder danska kr. på årsbasis. Inkomstpolitiska 
ramangivelser syftar till att begränsa utrymmet för de totala inkomst
höjningarna till 6 % under vart och ett av åren 1977 och 1978. Efter 
oroligheter på arbetsmarknaden under hösten införde regeringen fr. o. m. 
1 december ett tre månaders allmänt pris-, löne- och hyresstopp. 

Det ekonomiska krisprogrammet kan väntas få en starkt dämpande 
effekt på den ekonomiska aktiviteten under 1977. Arbetslösheten, som 
under 1976 sjönk något, uppgår f. n. till drygt 10 % av de arbetslöshets
försäkrade och kommer sannolikt att stiga igen under 1977. Inflations
takten kommer sannolikt- att bli lika hög under 1977 som under 197 6, 
dvs. omkring 9 % . 

Bruttonationalproduktens relativt starka tillväxt under 1976 - drygt 
5 % - bars i huvudsak upp av den utomordentligt kraftiga privata kon
sumtionen, uppgången i bostadsbyggandet och företagens investeringar 
samt en viss lageruppbyggnad. Dessa komponenter kommer under 1977 
att lämna endast obetydliga bidrag till den samlade efterfrågan. En viss 
svag ökning av den privata konsumtionen kan komma att ske till följd 
av en sjunkande sparbenägenhet. · · · 

Den kraftiga konsurntionstillväxten ·i· förening med· de investeririgssti
mulanser som infördes under 1975 har· bidragit till en relativt stark ut
veckling av företagens fasta investeringar under 1976. Den uppåtgående 
trenden kan väntas bestå under 1977 men investeringsklimatet förblir 
likväl svagt på grund av den förväntade låga konsumtionstillväxten och 
en stram kreditmarknad. Bostadsbyggandct som under t976 visat en 
stark återhämtning kommer av samma skäl att utvecklas negativt under 
1977. De totala fasta investeringarna kommer därmed knäppast att visa 
någon ökning det närmaste året. 

Den inhemska efterfrågan under 1977 kommer således att vara svag 
och bruttonationalprodukfens tillväxt förhållandevis blygsam, drygt 
2 %. Ett stort bidrag kornmer att ·lämnas av en exportökning som be
döms kunna bli ca 6 %, då man räknar med en viss -tillväxt av mark

nadsandelarna för exporten av industrivarcir. Importen kommer samti
digt att plana ut på 1976 års nivå. Förbättringen av bytesbalansunder
skottet beräknas bli ca· 3 ·.miljarder danska kr. i jämförelse ri1ed under-
skottet 1976 på drygt 12 miljarder danska kr. . ' .. 

Finland 

De huvudsakliga måleri f6r den finska ekonomish politiken har se-
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dan 1975 varit att nedbringa den utländska skuldsättningen och det an
senliga underskottet i bytesbalansen samt att. begränsa pris- och kost
nadsstegringarna till konkurrerttiändcrnas takt. En sådan politik förut
sätter alt den inhemska efterfrågan får en långsammare tillväxt än den 

totala produktionen. Den ekonomiska politiken har därför sedan våren 
1975 gradvis blivit mer restriktiv. Penningpolitiken har fått dra det 

tyngsta lasset. Den inhemska efterfrågan kan ännu på ett par års sikt en
dast tillåtas växa inom det utrymme som en förbättrad extern balans 
kan ge. 

Det stora underskottet i den externa balansen 1975 - förorsakat av 
en svag export och en fortsatt kraftig import - fick regeringen att vidta 
åtgärder för att få ned den inhemska efterfrågan. Som ett resultat av 

den restriktiva ekonomiska politiken minskade den inhemska efterfrågan 
för konsumtion och investeringar kraftigt 1976 (med mer än 4 % från 
1975) och därmed också importen. Exporten sköt fart från det dåliga 
året 1975 och den förbättrade utrikesbalansen vägde upp den svaga 
hemmakonjunkturen. För andra året i rad låg bruttonationalprodukten 
kvar på 1974 års nivå. 

I början av 1976 kom en inkomstpolitisk belhetsuppgörclse till stånd. 

Denna omfattade bl. a. ett ettårigt löneavtal som kombinerats med åt- . 
gärder på prissidan för att hålla tillbaka inflationen. De avtalsmässiga 
löneökningarna begränsades därmed i genomsnitt till 7-8 %. Hushål
lens reala disponibla inkomster mii:iskade kraftigt 1976 främst på grund 
av ett ökat skatteuttag. Trots att sparkvotcn sjönk minskade den privata 
konsumtionen med ca 3 % . Den offentliga konsumtionen överskred de 

ramar som regeringen fastställt. 
Efter en obruten stark utveckling under hela 1970-talet minskade de 

fasta investeringarna 1976 med mer än 10 %. Den än kraftigare ned
gången för de privata investeringarna och bostadsbyggandet kan tillskri
vas det svaga efterfrågeläget, den låga självfinansieringen och inte minst 
det strypta tillflödet av krediter. Det är främst med hjälp av strama tyg
lar på kreditpolitikens område som regeringen försöker begränsa de · 
investeringar som anses vara mindre produktiva. 

Den konjunkturkänsliga exporten, som till 50 % består av skogspro
dukter, sköt fart första halvåret 1976 i takt med påfyllningen av lagren i 
Västeuropa. Den tunga verkstadsindustrin har ·funnit god avsättning i. 
Sovjetunionen. Den tynande. inhemska efterfrågan fick omedelbara ef
fekter i en minskad varuimport.· Handels- och bytesbalanserna förbättra
des därmed väsentligt och underskotten reducerades till 3 resp. 4 miljar

der finska mark. Arbetslösheten, som steg snabbt 1975, planade ut på en 
nivå motsvarande ca 3,5 % av arbetskraften. Den: svaga inhemska efter
frågan dämpade inflationstaktcn som -..,. mätt med konsumentprisindex 
- ändå ökade med ca 14 % . 

Den ekonomiska återhämtningen. torde vinna i Styrka .1977. Exporten 
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beräknas öka med ca 12 %: Tillsammans_ med _en konsumtiO!}Sledd in
hemsk efterfrågeökning väntas brutton;itionalproduktcn öka med ca_ 
4 %. En påspädning av hushållens reala disponibla inkomster möjlig

görs bl a. av en betydande just_cring av inkomstskatten. Däremot torde det 
även 1977 endast finnas utrymme för begränsade löncJ?aslag. En ökning 

av den privata konsumtionen med knappt 3 % bedöms därför som_ san
nolik. De senaste månadernas hårda kreditrestriktioner har fått kännbar 

effekt på investeringarna i allmänhet och industrins investeringar i syn

nerhet. De fasta investeringarna kan därför väntas öka obetydligt 1977 
jämfört med föregående år. Den -här skisserade cfterfrågeutvecklingen 

torde medföra en ökning av importen (i volym) med ca 7 % . Med hän

syn till den kraftigare exportökningen skulle handels- pch bytesbalans
underskotten krympa med ytterligare någon miljard. BL a. under -förut

sättning av begränsade löneökningar 1977 beräknas inflationslakten 
fortsätta att avta. Konsumentpriserna antas stiga med 10 % . Arbetslös

heten kommer med den ovan skisserade utvecklingen _knappast att sjun

ka under 3 % 1977. 

Norge 

Norge drabbades av den internationella konjunkturnedgangen under 
första halvåret 1975. Med en produktions- och syssclsättningsstödjandc 

politik lyckades man emellertid bibehålla en "relativt hög aktivitet. Den 
norska ekonomin uppvisade 1975 den_högsta·tillväxttakten i OECD-om
rådet, eller 3,3 % . En fortsatt hög inhemsk efterfrågan och_ en _växande 
export 1976 medförde en ännu -högre tillväxttakt, 5,5 % . Effekterna på _ 
prcduktioncn av den ökade efterfrågan från utlandet har emellertid 
fördröjts på grund av de ovanligt stora lagren i exportindustrin. De av
sevärda underskotten i betalningarna nied omvärlden är en konsekvens 
av regeringens motkonjunkti.Irella politik. Det är vetskapen om de fram
ticla oljeinkomsterna som möjliggjort en sådan expansiv politik. 

Den ekonomiska politiken vägleds av två mål: att slå vakt om syssel
sättningen och att dämpa pris- och kostnadsstegringarna. Såväl inom fi. 
nans- och penningpolitiken har betydande inslag av selektiva medel 
förekommit. Sysselsättningspolitiken uppvisar stora lik.heter med den 
som förts i Sverige. Den norska arbetslösheten nådde en topp vid års

skiftet 1975/1976 men har därefter gradvis minskat: Den långsammare 

internationella konjunkturåterhämtningen föranledde regeringen att i 
slutet av aret föreslå ytterligare expansiva åtgärder för att hålla syssel-. 
sättningen uppe. Penningpolitiken lättades -bl.·a. och lagerstödet för

längdes. 
Inkomstuppgörelsen från våren 1976 mellan regeringen, -arbetsmark

nadens parter och jordbrukarna var ett viktigt led -i den ekonomiska po~ 

litiken. I utbyte mot begränsade nominella löneökningar 1976 åtog sig 
regeringen att garantera Jöntagarn·a ·en· tiUväxt i real ·disponibel inkomst 
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på 3 ·%. I enlighet med stortingets beslut försäkrades pensionärer och 

jordbrukare i synnerhet väsentligt högre inkomstökningar. För att åstad

komma detta har regeringen använt sig av ett stort antal medel i den 

ekonomisk-politiska arsenalen. Inkomstskatterna och arbetsgivaravgiften 

sänktes, de direkta transfereringarna ökades. :För att hålla konsument

prisutvecklingen inom de ramar som fastställts i uppgörelsen ( +9,2 % 

för 1976) infördes prisstopp pa ett stort antal varor under hösten. Rege

ringen fick även tillgripa subventioner av vissa baslivsmedel. 

Den inkomstpolitiska uppgörelsen bäddade för en kraftig ökning av 

den privata konsumtionen som för året i dess helhet steg med 5,8 % . En 

stark utveckling av den offentliga konsumtionen tillsammans med en ök

ning av de fasta investeringarna (som svarar för hela 36 % av bruttona

tionalprodukten) på 7 % möjliggjorde en lika kraftig inhemsk efterfrå

gestegring som 1975. Neddragningen av lagren i exportindustrin med

förde dock e\t visst bortfall i efterfrågan. Exportvolymen ökade kraftigt 

1976 och förbättringen av den reala externa balanst:n gav ett svagt po

sitivt bidrag till tillväxten i bruttonationalprodukten. Bytesförhållandet 

försämrades emellertid rätt kraftigt och bytesbalansens underskott växte 

med ca 50 % till inemot 20 miljarder norska kr. 

Den ekonomiska politiken siktar till att få tiJl stånd en viss dämpning 

av den inhemska efterfrågan 1977. Regeringen anser, att en genomsnitt

lig ökning av den reala disponibla inkomsten med 2,5 % är rimlig. Ett 

mycket stort bidrag till BNP-tillväxten beräknas komma från den avse

värt förbättrade utrikesbalansen. Varuexporten väntas få en fortsatt 

stark tillväxt. Exporten av råolja och gas kommer med en kalkylerad 

fördubbling att utgöra mer än 15 % av totalexporten. Importökningen 

hå!Js tillbaka på grund av kraftigt minskad import av fartyg samt av 

varor och tjänster till oljesektorn. Den inhemska efterfrågan bärs upp 

av en konsumtionsökning på inemot 5 %. Oförändrade industriinvcste

ringar, väsentligt lägre investeringar inom sjöfartssektorn och i oljeborr

ning kompenseras av en stark tillväxt i de offentliga investeringarna och 

andra företagsinvesteringar. Man kan därför förutse att de totala fasta 
investeringarna kommer att minska med någon procentenhet jämfört 

med 1976. Därmed skulle bruttonationalprodukten komma att öka med 

7-8%. 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 ExportenI 

Från den starkt nedpressade nivån under 1975 ägde en återhämtning 
av exportvolymen rum under 1976. Tredje kvartalet 1976 låg sålunda 
exporten mer än 12 % över bottennivån ett år tidigare. Såvitt nu kan be

dömas blev ökningen för helåret 1976 likafuUt svagare än vad som tidi
gare förutsetts. För 1976 beräknas nu att exportvolymen blev ca 4 % 

högre än 1975. En stor del av denna ökning svarade fartygscxportcn för. 
Frånräknas denna stannade exportökningen 1975-1976 uppskattnings
vis vid knappt 2 %. Som jämförelse kan nämnas att världshandeln sam

tidigt torde ha vuxit med åtminstone 10 %. Den svenska exporten har 

därmed i betydande mån förlorat marknadsandelar både 1975 och 1976. 
De delar av exporten som utvecklades expansivt 1976 var - vid sidan 

av fartygsexporten - de stapclvarubetonade inslagen: skogsindustrins 
produkter samt järnmalmen. Även för dessa varor blev dock ökningstalen 

lägre än väntat. Den tungt vägande exporten av verkstadsproduktcr (exkl. 
fartyg) fortsatte att sjunka 1976 och nedgå.ngen tycks rentav ha blivit 

något större än 1975. 
Den tillväxt i exportvolymen som nu emotses för 1977 är märkbart 

lägre än vad som tidigare brukat vara normalt i motsvarande fas av 
den internationella konjunkturcykeln. För det första bedöms OECD
ländernas ekonomiska tillväxt bli jämförelsevis dämpad med bl. a. gans
ka svag ökning i de fasta investeringarna, åtminstone i början av året. 
För det andra antas en viss fortsatt nedgång i den svenska exportens 
marknadsandelar komma att äga rum, en eftersläpande effekt av de 
senaste två årens kraftiga höjning av de svenska exportpriserna i rela
tion till världsmarknadspriserna. Vad som likväl förmodas motverka 

ett än kraftigare fall i marknadsandelarna är framförallt att utbuds
trycket från konkurrentländernas sida torde avta något i och med att 
ländernas inhemska efterfrågan expanderat. Exporttillväxten 1976-
1977 har beräknats bli så pass låg som drygt 4 % . Det bör dock starkt 
framhållas att tillväxttalet dras ned av att fartygsleveranserna väntas 
bli avsevärt mindre 1977 jämfört med 1976; för exporten exk!. fartyg 

beräknas ökningen bli ca 7 %. Ifrågavarande kalkyl har som för
utsättning det mellanalternativ för Iönckostnadsökningen 1976-1977 
som presenteras i kapitel 6. Vid det lägre kostnadsaltemativct -kan ex-

I En systematisk genomgång av exportutvecklingen för olika varugrupper 
crhälls genom branschredogörelserna i kapitel 4. 
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portvolymens tillväxt bli något. högre om ~ som här förutses - en 
något gynnsammare relativ cxportprisutveckling. kommer till stånd; vid 
det högre kostnadsalternativet har räknats med .att .relativpriset stiger 
och oförmånligt påverkar exportvolymen. De kalkylr,nässiga resultaten 
tör totalexporten vid de olika alternativen.framgår av följande tablå: 

Milj. kr~ 1977 Procentuell förändring I 976-1977 

Volym ·Pris 

Alt. I· Alt. Il Alt. Ill Alt. I Alt. Il Alt. lll Alt. I Alt. Il 

Total export 88 660 .. ~8 870 89 060 4,9 4,2 3,4 4,6 5,6 

Total export en-
!igt national-
räkenskapernas 
beräknings-
metoder' 88 660 88 870 89 060 7.4 6,6 5,8 2,2 . 3,2 

Alt. Ill 

6,6 

. 4,2 

'För en teknisk kommentar, se inledningen till kap. 3 i reviderad nationalbudget 1976; 

Volymeffekterna på exporten av de ol.ika prisutvecklingsalternativen 
väntas som synes inte pli alltför stora 1976--1977. På kort sikt antas 
nämligen efterfrågans priskänslighet vara ganska låg. Såsom ofta fram

hållits har förändringar i_ reliitivpriserna troligen betyd~nde effekter på 
exportvolymen som gör sig gällande med mer eller mi,ndre lång efter~ 
släpning. Detta skulle innebära att det faktiska utfallet för lönekostnads- . 
ökningen 1976-1977 kan få ytterligare inverkan på .marknadsandelarna 

och exportvolymerna under 1978 .och rentav 1979 ... 

Exportens marknadsandelar 1975 och 1976 

Under 1975 och 1976 har den svenska exportutvecklingen starkt 
präglats av sjunkande volymandelar i världshandeln, vilket framgår av 

följande tablå: 

1974 1975 1976 

Volymindex, 1974=100 för: 

Världshandcln 100 94 . 104 

Sveriges export 100 88 92 

Sveriges export cxkl. 
fartyg 100 87 89 

Under en tvåårsperiod har Sverige således förlorat andelar i världs
handeln som motsvarar en exportminskning på i ru.nt tal 12 % . När man 
bedömer och värderar denna andelsförlust kan· det vara behövligt att 
göra en del modifikation,er och reservationer. En reservation - när
mast av beräkningsteknisk natur - anknyter till den svenska· exportens 
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struktur med avseende på länderfördclning och varusammansättning. 

Vore del exempelvis så att exporten -i hög grad är inriktad på länder 

där efterfrågeutvccklingen de båda åren varit särskilt svag, skulle det 

naturligtvis vara orimligt att betrakta hela andelsförlusten som ett ut~ 
slag av försvagad konkurrenskraft; Detsamma skulle gälla i den mån 
det skulle ha varit särskilt dålig efterfrågan på typiskt svenska exporl

varor och exportvarugruppcr. Man skulle därför vilja rensa bort sådana 

"länder - -och värueffekter'.' från andelsförhisten -och få en "ren" andels

förändring som direkt skulle kunna ses sorri 'ett utslag av förändringen i 

den svenska exportens konkurrenskraft, givet dess traditionella struktur. 

En fullständig sådan analys skulle kräva uppgifter om de enskilda avnä~ 

marländernas importvolymförändringar med långt driven varufördelning, 

data som tyvärr är mycket svåra alt få fram, i synnerhet för en aktuell 

tidsperiod. Vissa iakttagelser kan dock ändå göras. 
Man torde inlednin-gsvis kunna konstatera att det jämförelsevis starka 

inslaget av fartyg i vår export utgjort en klart gynnsam faktor såväl 

1975 som 1976; detta antyds av tablån ovan och framgår tydligt av 

tabell 3: 4. Räknat exkl. fartyg (eller standardiserat för de olika an

delarna för fartyg i Sveriges export och i världshandeln) -framstår så

lunda marknadsandelsförlusterna som än större. 

I tabell 3: 1 återfinns en analys av Sveriges export av bearbetade 

varor (exkl. fartyg)1 till OECD-områdä Utvecklingen av marknads

andelarna för denna export definieras där som skillnaden mellan export

tillväxten och vad som kallats marknadstillväxtcn. Den senare storheten 
framkommer genom att de olika OECD-ländernas importtillväxt sam

manvägs med deras andelar av Sveriges export av bearbetade varor, 

Tabell 3: 1 Sveriges export av bearbetade \'aror (cxkl. fartyg)t till OECD-om
rådet2 1972-1977 
Procentuell volymförändring 

1972- 1973- 1974- 1975- 1976-
1973 1974 1975 1976 1977 

prel. prognos 

Marknad 16,0 3,8 ~4,9 12-t/, 9 
Export 16,9 4,6 -13,3 2 '/, 5 '/2 
Marknadsandel 0,8 0,8 -8,8 ·-8 '/, -3 

1 SITC 5-8, exkl. 68 och 793. 
'Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, Spanien 

och Turkiet. 
Anm. Beräkningarna för_ 19TI avser mella1~a_lte1:nativet för lönckostnadsök

ningcn - se kapitel 6. 

1 Exporten av bearbetade varor innefattar av varugrupperna i tabell 3: 4 
papper och papp, järn och stål, vcrks~adsproduktcr -exkl. fartyg samt övriga 
industriprodukter (dvs. textilvaror, kemiska produkter, möbler, snickerier, 
leksaker etc.) och utgör·därmed ca-75 % ·av den totala exporten, Närmare 
60 % av den totala exporten .utgörs av .export av bearbetade varor till 
OECD-länderna. · - -
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varigenom effekten av en eventuellt gynnsam eller ogynnsam struk" 
turell ländersammansättning hos vår· export elimineras. Den bild av 
marknadsandelarna som sålunda framkommer ger snarast' ett intryck 
av än större andelsföi:lusfor, jämfört med vad som kan utläsas av den 
ovanstående tablån. Med hjälp av uppgifterna i· tabell 3: 1 kan nedan
stående uppställning göras: 

Volymindex, I 974 ~I 00 för: 

OECD-ländernas import 
av bearbetade varor (vägt 

1974 

med Sveriges export) I 00 
Sveriges export av bear-
betade varor till OECD-
området 100 

1975 1976 

95 107 

87 89 

Medan alltså importen till OECD-ländcrna (vägt på angivet sätt) 1976 
beräknas ha legat 7 % över 1974 års nivå befann sig den svenska 
exporten till dessa länder fortfarande 11 % därunder, vilket innebär 
att andelsförlusterna under 1975 och 1976 skulle ha motsvarat en sam
manlagd exportminskning på i runt tal 17 % . 

. -

Ovannämnda beräkningar av marknadsandelarna tar fogen hä~syn iill 
att varusammansättniilgen inom gruppen bearbetade varor är något 
olika i Sveriges export och OECD"läridernas import. Papper upptar 
sålunda en större andel i vår export .än i avnämarländernas import. 
Detsamma gäller verkstadsprodukter (i synnerhet maskinutrustning) 
och i någon mån järn och stål. Gruppen övr!ga industriprodukter .upp
tar däremot en jämförelsevi~ mindre andel av vår export. Nedgången 
1974-1975 i OECD-länd~rnas import av papper och stål var utan 
tvivel kraftigare än i deras totala import av bearbetade varor. För verk
stadsproduktcr var efterfrågeförsvagningen klart mindre markerad och 
importen till OECD-länderna uppvisade möjligen en: obetydlig volym
ökning. En del av andclsförlusten 1974-1975 skuHc därmed. kunn~ 
utgöra en "varueffekt" på. grund av den extremt svaga marknaden 
för papper och stål. -ben jämförelsevis ·gynrysarmriare .· efterfrågan på 
vcrkstadsprodukter ger en "varueffekt" i motsatt· riktning: Nettoresul
tatet blir dock sannolikt att uppskattningsvis någon procentenhet av an
delsförlustcn 1974-1975 kan förklaras av. en ·oförmånlig strukturell 
varusammansättning i den svenska exporten. För 1975-1976 gällde 
att importefterfrågan på papper och gruppen övriga industriprodukter 
växte snabbare än på stål _och verkstadsprodukter. A.ven här går netto-· 
resultatet troligen i den riktningen att en eller·annari procentenhet av 
andelsförlusten kan förklaras av vår exports 'speciella varusammansätt
ning. 

Vad beträffar den rent råvarubetonacie delen av exporten ·gäller att 
den strukturella olikheten j' varusammansätt'nirigen. jämfört med den 
övriga internationella handeln är :nära nog total:· d'en svenska råvaru- . 
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exporten består till sin huvuddel av trävaror, pappersmassa och järn-. 
malm, medan dessa varor ti!lsammans svar~r för mindre än 10 % av 
världshandcln med råvaror. Detta förhållande .nö".lvändiggör en _varuvis 
disaggregerad analys och bedömning. För en så~an uppläggning t_alar 
också att råvaruexporten kan delas upp i ett tämligen b~gränsat antal 
homogena varnslag. 

Genomgående även för råvarorna har varil att andelarna i avnämar
ländernas import fallit eller visat en· stagnerande tendens under 1975 
och 1976. Trävaruexportens andelar sjönk redan 1974 kraftigt och låg 
därefter still under 1975 för att sedan ytterligare falla en del under 1976. 
Massa- och järnmalmscxporten förlorade marknadsandelar i rätt bety
dande grad 1975 och har sannolikt förlorat ytterligare en del 1976. 

När det gäller att identifiera de faktorer som legat bakom de kraf
tiga marknadsandelsförluster som exporten åsamkats de senaste två 
åren, kan det först finnas anledning att framhålla att omväxlande vinster 
och förluster av marknadsandelar kan betraktas som rimliga· och nor
mala inslag i själva konjunkturförloppet Anledningen till delta är 
främst fasförskjutningarna mellan den svenska konjunkturcykeln och 
övriga länders konjunkturcykler. I lägen då efterfrågan är dämpad i· 
andra länder men hög i Sverige blir rimligtvis· utbudstrycket på export
marknaderna högre från konkurrentländerna än från Sverige .. Detta kan 
ta sig dels det uttrycket att konkurrenterna för en mer försih."tig pris
politik än den svenska exportindustriri anser sig ha anlednin·g till,· dels 
att marknadsföringsintensitelen i övriga avseenden biir starkare från ko~- . 
kurrenternas sida. Resultatet blir i båda dessa avseenden att Sverige för
lorar marknadsandelar. Dessa kan sedan tas igen i ett läge då. efterfråge
trycket i stället är h'ögt utomlands men lågt i Sverige. ' 

Illustrationer till detta kan kanske lättast hämtas från råvarumark
naderna. När exempelvis den nordamerikanska_ efterfrågan på trävaror 
sjönk drastiskt J.973 och 1974 kom ett kraftigt ökat utbud att därifrån 
riktas mot Sveriges avsättningsmarknadcr i Västeuropa ·.:....:_ främst Stor~ 
britannien - och de svenska marknadsandelarna sjönk. På samma sätt. 
sjönk Sveriges andelar av Västeuropas import av pappersmassa 1974-
1975 beroende på·ett starkt ökat nordamerikanskt utbud. 

Om man studerar ett stort aggregat av varor blir det svårare att kon~ 
kret påvisa effekter av ovannämnda slag. När efterfrågetrycket i världs_. 
ekonomin sjönk så utomordentligt kraftigt såväl 1974 som framför allt 

1975, medan efterfrågan i den svenska ekonomin var jämförelsevi~ god,' 
är det emellertid högst troligt att liknande effekt_er, gjorde sig .gäll~nde. 
även för olika typer av bearbetade varor. Utbudstrycket från de utländc 
ska producenterna blev starkare än från de svenska, med resultat att våra 
marknadsandelar sjönk. Till sannolikt en betydande ~el skedde detta via 
effekter av prisbildningen. Särskilt 1974--:-1975 men även 1975-'-1976 
steg världsmarknadspriserna för bearbetade varor väsentligt.långsammare 
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än de svenska exportpriserna (se tabell 3: 3). I viss mån kan detta atcr
föras på att kostnadshöjningarna varit lägre utomlands än i Sverige. 
Exporten från en del andra länder med hög inflationstakt, främst Stor
britannien och Italien, har kompenserats för detta genom effektiva va
lutadeprecieringar. Sverige har däremot hållit fast vid den starka D

markcn i den västeuropeiska "valutaormen". Kronan har på delta sätt 
undergått en successiv appreciering effektivt sett, vilket för de svenska 

exportföretagens del accentuerat problemet med de jämförelsevis stora 
kostnadshöjningarna . 

. Man kan därutöver, vad beträffar utvecklingen 1974-1975, konsta
tera att den svenska exportindustrin i högre grad än andra länders torde 

ha ragit ut de starkt ökade lönekostnaderna i form av prishöjningar. 
Detta kan utläsas av nedanstående uppställning över lönekostnaden per 

producerad enhet i tillverkningsindustrin resp. exportpriserna för bear

betade varor i Sverige och andra OECD-Iänder. 

Procentuell förändring 

De sju största OECD-lä11dema1 

Lönckostn. per prod. enhet 
Exportpris för bearbetade varor 
Sverige 
Lönekostn. per prod. enhet 
Exportpris för bearbetade varor 

1974-1975 

J7 
10 '/, 

21 
.18 'i2 

1975-1976 

4 '/, 
5 '/2 

14 1
/" 

9 '/2 

l Sammanvägningar med deras export av bearbetade varor. De sju länder
n~ warar för ca 70 % av OECD-ländernas totala export av bearbetade 
v~:·tff. 

För 1975-1976 hlcv som synes resultatet annorlunda: konkurrent
länclernas exportprisökning tycks ha varit något större än lönekostnads
ökningen medan för Sverige exportprisuppgången alltfort understeg löne
kosmadsökningen. Icke desto mindre blev dock den svenska exportpris
höjoingen större än för konkurrentländerna. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den svenska exporten gjort 
stora volymmässiga förluster av marknadsandelar 1975 och 1976, be
roende dels på kraftiga höjningar av exportens relativpris, dels också 

på direkta cffokter av det höga efterfrftgctrycket i Sverige relativt om
världen som rådde i synnerhet under 1975. Därut1>ver har antagligen 

den svenska exporten missgynnats under 1974 och 1975 på grund av 
dess varusammansättning. 

l\fan kan ha fog att påstå att vissa förlorade marknadsandelar för 
exporten är ett pris vi betalat när vi hållit aktivitctsnivån i ekonomin så 
högt uppe i jämförelse med övriga industriländer. Det kan också fram
hållas att höjningen av relativpriset inneburit att exportens marknads-

5 Riksdagen 1976177. 1 saml. 100. Bilaga 1. Bil. 1 
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Tabell 3: 2 Syeriges export av bearbetade varor (exkl. fartyg)' 1972-1977 

Export till Procentuell volymförändring Andel av 
total-

1972- 1973- 1974- 1975- 1976 - summan 
1973 1974 1975 1976 1977 1975, % 

prel.. prognos 

OECD-länderna= 16,9 4,6 -13,3 ') ,, 5 '/, 72 ~ 1: 
Övriga länder J 5,6 27,8 1,7 6 10 28 
därav; 

Östeuropa och Kina 29,1 34,6 12,4 -14'/: 3 7 
OPEC-länderna• 21,7 39,6 60,2 26 23 5 
Andra länder 10,9 23,8 -11,6 -11 1 /: 7 16 

Summa 16,6 9,6 -- 9,5 0 6 '/: 100 

• SITC 5-8, exkl. 68 och 793. 
= Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, Spanien 

och Turkiet. · 
•Qatar, Abu Dhabi, Saudiarabien, Kuwait, Irak,. Iran, ·1ndonesien., Venc

wela, Libyen, Algeriet och Nigeria. 
A11111. Beräkningarna för 1977 avser mellanalternativet för lönekostnadsök

ningen - se kapitel 6. 

andelar räknat i löptmde priser inte sjunkit särskilt mycket från 1974 
till 1976: en viss höjning 1974-1.975 åtföljdes av en något större sänk

ning 1975-1976.1 Effekterna på handelsbalansen av de starka volym

nedgångarna i marknadsandelarna har således - hittills - inte varit 

alltför påtagliga. 

Det saknas i stort sett historiska erfarenheter av så starka förskjut

ningar i rclativpriscr och relativt efterfrågetryck som det nu varit fråga 

om. Därför är det svårt att ha någon preciserad uppfattning om hur 

stor del av marknadsandelsförlusten som 'den ena och den· andra faktorn 

kan tänkas förklara. Inte minst är det dessutom svårt att avgöra i vilken 

grad tidsförskjutna effekter av dessa faktorer kan göra sig gällande 

framöver. l synnerhet för mer sofistikerade produkter är det rimligt 

att tro att den fulla volymeffekten av en relativprisförändring dröjer 

ganska länge - kanske flera år. Kvantifieringen av sådana "latenta" 

marknadsandclsförlustcr utgör ett utomordentligt besvärligt moment i 
exportprognosen för 1977. 

J:,"xportutsiktema för 1977 

Förväntningarna om en snabb fortsatt expansion världsekonomin 

under 1977 har efterhand dämpats. Den ekonomiska tillväxten i OECD

området blev mycket kraftig första halvåret 1976 men synes därefter 

ha reducerats påtagligt, till stor del sammanhängande med att Iagerin

vesteringarnas bidrag till tillväxten kraftigt minskat. Den samlade ANP-

1 '.1.1ed hjälp av förhållandevis lättii'lgänglig OECD-statistik över utrikes
handeln kan utläsas att den svenska andelen av OECD-ländernas totala im
pon i löpande priser faktiskt steg något första halvåret· 1976 jämfört med 
andra halvåret 1975. Detta är ett utslag i huvudsak av den ovannämnda kraf
tiga uppgången i utförseln av fartyg. 
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tillväxten 1976-1977 väntas nu bli något lägre än 1975-1976, vilket 

i huvudsak kan återföras på lägre bidrag från lagerinvestcringarna. De 
fasta investeringarna väntas däremot växa snabbare 1976-1977 än 

1975-1976; i synnerhet gäller detta industriinvcstcringarna. lnveste
ringsökningen väntas likafullt bli långsammare än i motsvarande fas i 
tidigare konjunkturcykler, främst beroende på det ännu i slutet av 1976 
relativt låga kapacitetsutnyttjandet i flertalet länder. 

Om man väger samman BNP-tillväxten för de olika länderna med de

ras andelar i Sveriges export blir resultatet en ungefär lika stor tillväxt 
1977 som 1976, nära 4 % båda åren. Denna från Sveriges horisont så

ledes gynnsammare bild av den ekonomiska utvecklingen i OECD-områ
det tillkommer genom· att tillväxten i några för Sveriges export speciellt 
viktiga länder - Storbritannien, Finland och Norge - väntas bli större 
1977 än 1976. Marknadstillväxten för Sveriges export av bearbetade 
varor till OECD-området har.likväl beräknats bli rätt mycket lägre 1977 
än 1976, 9 % jämfört med 121/2 % (se tabell .3: 1). Detta är främst 
ett utslag av den lägre tillväxten i lagerinvesteringarna.:, 

Marknadsbedömningen implicerar. följande importelasticiteter för 
OECD-ländernas import av bearbetade V::\ror med avseende på BNP och 
industriproduktion (allt baserat på sammanvägningar .med andelar i Sve
riges export): 

Elasticitet med avseende på BNP 

Elasticitet med avseende pä industri
produktionen 

1976 

3,2 

2,2 

1977 

2,3 

2,0 

Bedömningen av den svenska expor.tens marknadsandelar 1977 utg.ör 
av flera skäl ett särskilt osäkert prognosmoment. Det har förutsatts att 
rclativprishöjningen för exporten under 1975 och 1976 kommer att få 
ett visst fortsatt negativt genomslag på andelarna under 1977. Detta an
tas dock i någon mån kunna motverkas av att skillnaden i efterfråge
tryck mellan Sverige och den övriga världen krympt en del 1976 och 
sannolikt fortsätter att krympa något även 1977. Vad ma~ slutligen 
tror om den relativa cxportprisutvccklingen under 1977 har naturligtvis 

sin betydelse för andclsantagandet. 
Världsmarknadspriserna för bearbetade varor (uttryckt i genomsnitt

liga nationella valutor) steg mycket obetydligt under loppet av 1975.i. 

Under loppet av 1976 har prisuppgång~n åter. blivit klart starkare. För 
1976-1977 har räknats med-en ökning i världsmarknadspriset för be

arbetade varor på ca 7 % uttryckt i genomsnittliga nationella valutor. 

1 ökningen mellan kalenderårsgenomsnitten 1974 och 1975 blev däremot 
avsevärd beroende på en mycket stark ökning under loppet av 1974. 
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Tabell 3: 3 Prisutvccklingen för bearbetade \'arot· 1972-1977 
Procentuell förändring · 

1972- 1973- 1974-- 1975- 1976-
1973 1974 1975 1976 1977 

prel. prognos 

Världsexportpriset 
{I) i nationella valutor 7,4 .,~., 

...... 1, .... 9,7 5 ,. 
lo 7 

(2) i US dollar 17,7 21,8 12,3 lj'J 7 1/o 
(3) i svenska kronor 7,4 23,7 4,8 5 •' .'~ 4 ,, 

I: 
Sveriges exportpris i 
svenska kronor 6,7 21,5 18;4 9 l' lo 5 1/o 
Sveriges relativa export-
pris -0,7 -1,8 13,0 3 lf .. 

Anm. Beräkningarna för .1977 avser mellanalternativet för lönckostnadsök
ningen - se kapitd 6. 

Denna bedömning innefattar ett antagande om att <le mest bearbetade 

produkterna (vcrkstadsprodukter m. m.) uppvisar en successivt något 

avtagande ökningstakt medan de mer stapelvarubetonadc delarna (t. ex. 

stål och papper) får en accelererad ökningstakt. Den prognoserade upp

gången i världsmarknadspriset för bearbetade varor blir omräknat i 

svenskt mynt endast drygt 4 % , vid standardantagandet om oförändrade 

växelkurser från slutet av 1976. Detta betyder att kronan p. g. a. utveck

lingen under loppet av 1976 effektivt sett revalveras med närmare 3 % 

mellan genomsnittslägena 1976 och 1977, trots den formella nedskriv

ning av kronan gentemot bl. a. D-marken som vidtogs i mitten av· ok

tober 1976. 
Vad beträffar de svenska exportpriserna gäller att det mellersta av 

tle alternativ för lönekostnadsutvecklingen l 976-1977 som presenteras 
i kapitel 6 har beräknats vara förenligt med en exportprisökning för be

arbetade varor på. drygt 5 % 1976-1977 vid i stort sett hibehållna 
vinstmarginaler i exportföretagen.· Detta skulle innebära i huvudsak 

oförändrade rclativpriscr för exporten under 1977.1 Vid det lägre löne
kostnadsalternativet kan exportprisökningen begränsas till ca 4 % 1976 
-1977 utan att vinstmarginalerna påverkas negativt; vid det högre 

alternativet har här räknats med en prisökning på nära 7 % . 

De svenska marknadsandelarna för exporten av bearbetade varor till 

OECD-området har vid oförändrade relativpriser 1977 bedömts .komma 
alt minska med 3 % i volym 1976-1977 (tabell 3: 1). Delta betyder att 

exportökningen skulle stanna under 6 %. Denna bedömning har som 

förutsättning det mellersta av de tre lönekostnadsalternativen. Vid 

det lägre alternativet kan andelsförlusten antas bli någon procentenhet 

mindre till följd av den mer förmånliga relativa prisutvecklingen; vid 

1 Noga räknat bHr rclativprishöjningen ca 1 % (se tabeli' 3:3). Detta tal 
motsvarar en långsiktig tendens för relativprisct alt växa aningen snabbare 
;in världsmarknadspriset - möjligen ett utslag av något systematiskt "mät
fel". 
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det högre alternativet åter, blir andelsförlusten någon procentenhet stör
re. Det bör påpekas att, med hänsyn till de tidsförskjutna effekter som 
variationer i relativpriset antas ha, utfallet för lönekostnadsutvecklingcn 
1976-1977 kan påverka marknadsandelarna även 1978 och 1979. 

I avsnittet ovan om exportens marknadsandelar under 1975 och 1976 · 

gjordes den bedömningen att en mindre del av marknadsandelsförlus-

Tabell 3: 4 Exportuh•ecklingen för olika varugrupper 1975-1977 
Enligt mellanalternativet (alt. Il) för lönekostnadsökningen 1976-1977 

Exportvärde, milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Volym Pris (cnhetsvärde) 

1975 1976 1977 1975 1976 1977 1975 1976 1977 

Jordbruksproduk ter 
och fisk I 274 l 235 l 140 30,0 - 8 - .5 -13,2 51

/: -3 
Skogs produkter 262 215 235 -11,2 -281/, 0 26,1 15 10 
Mineraliska produkter 2 110 2 385 2 585 -38,5 15'/. 13'/. 38,7 -2 --:-4'/. 
därav: järnmalm l 677 I 855 1965 - 43,0 15 15 49,8 --4 -·8 
Industriprodukter 
exkl. fartyg 64 621 70935 80080 -12,0 1" / 2 7 16,4 8 5'/. 
därav: 

livsmedels produkter l 147 1 240 l 180 -13,2 6 1 5,9 2 -3 
trävaror 2 641 3 525 3 630 -28,3 23 6 -11,7 8'/: 9•/. 
massa 5 526 5 630 7420 -29,0 4'/, 25 1

/. 33,7 -2'/, 5 
papper och papp 4 704 5 375 6725 -27,4 IS 17 20,3 --3 7 
petroleumprodukter 905 940 945 30,9 6'/, - 7•/. -0,I 11 8'/, 
järn och stål 5 584 5 385 6 425 -19,6 3 10 17,9 -•/, 8•/. 
ickejärnmetaller 1 169 l 300 1 415 -9,7 6 4 -14,7 s 4'1" 
verkstadsproduktcr 
exkl. fartyg 31 738 34 360 37 810 -2,4 4'/. 5 20,3 13'/, 5 
övriga industripro-
dukter inkl. 
clck trisk ström 11 207 13 180 14 530 - ..,..12,7 9'/, 411 

/0 12,6 7'/, 511 h 

Export cxkl. fartyg 68 267 74 770 84040 -12,7 !'/, 7 16,8 711 I• 5 

Fartyg 3 745 - 6000 4830 3,2 491
/. ---281

/. 2,9 7 12 1 /~· 

Totalt 72012 80770 88870 -12,0 4 4 16,1 7'/, 5'/. 

Bearbetade varor exkl. 
fartyg' 53 027 58 055 65 225 ·-· 9,4 0 6'' ,, 18,3 9'/. 5'/, 
Råvaror• 15 240 16 715 J8 810 - 23,9 7•/, 8'/, 12,7 2 3'/. 

Total export enligt 
nationalräkenskaper-
nas beriikningsme-
toder• 72012 80770 88 870 -8,9 7 6'/, 12,l 5 3 

1 Papper cich papp, järn och stål, verkstadsprodukter samt övriga industriprodukter, utom elektrisk 
ström. 

' F.xport exkl. fartyg minus de i not l nämnda varugrupperna. 
• För en teknisk kommentar, se inledningen till kap. 3 i reviderad nationalbudget 1976. 
A11m. 1975 års exportvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Värdena för 1976 är baserade på ut-

vecklingen under årets tio första månader. Uppgifterna för 1977 avser prognoser. I preliminära utfall 
och i prognoser är värdeuppgifterna avrundade till 5- resp. 10-tal milj. kr. och ·d~ procentuella föräml-
ringarna till närmaste hela resp. halva tal. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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tema dessa år troligen kunde återföras på att exporten av bearbetade 
varor missgynnades genom dess varustruktur. Beträffande 1977 tycks 
förhållandet snarast vara det omvända. OECD-ländernas import av . 

stål, papper och investeringsvaror, produkter som upptar jämförelsevis 

höga andelar i den svenska exporten, torde komma_ att stiga .snabbare 
än ländernas totala import av. bearbetade varor. Hade inte den svenska 
exporten haft denna med hänsyn till den väntade efterfrågan förmånliga 

varusammansättning, skuJle andelsförlusten, på det sätt den beräknas, 
sannolikt ha blivit någon procentenhet större. 

lnbegripe_t _(lntaganden om exporten av bearbetade varor till 'tänder 
utanför OECD-området (se tabell 3: 2) resulterar bedömningarna i en 

volymöki;ing av exporten av 1Jearbctade_ varqr på ca 6 1/2 % 1976-
1977. Exporten till u-länderna väntas utveckla sig mer gynnsamt än ex
porten till OECD-länderna. Detta gäller naturligt\fis ·främst _OPEC-län

dcrna där den svenska exporten både 1975 och 1976 synes ha ökat sina 
marknadsandelar - möjligen sammanhängande med att det ·svenska va
rusortimentet varit . särskite attrakti~t för ~-dessa länder. Exporten till de 
icke~oljeprodueerande u-länderna (i huvudsak överensstämmande med 

gruppen "Andra länder" i tabell 3: ~), som föll tillbaka kraftigt 1975 och 
1976 på grund av den dåliga finansiella situationen. för flertalet av dessa 
länder, beräknas kunna uppvisa en relativt god' ökning' 1976-1977, 
i takt med att deras förstärkta exportinkomster efter han? används .till 

ökad import. 
Bland de olika delvarugrupperna av bearbetade varor väntas exporten 

av papper .och stål uppvisa betydligt högre ökningstal me!la~ kalender

årsgenomsnitten 1976 och 1977 än den totala exporten av 'bearbetade 
varor (se tabell 3: 4). Till viss del är dessa höga tal ett resultat av 
en mycket snabb expansion under loppet av år 1976: både pappers- och 
stålexporten beräknas ha vuxit med över 20 % i årstakt mellan de båda 
halvåren 1976. Huvuddelen av de bearbetade varorna (dvs,, verkstads
produkter och gruppen övriga industriprodukter) väntas få lägre export-· 
volymökningar 1976-1977, kring 5 %. 

Råvaruexporten har 1976-1977 totalt sett beräknats stiga något snab

bare än exporten av bearbetade varor. Järnmalmsexporten väntas stiga 
med ca 15 %. Denna prognos är emellertid ganska osäker. ·Dels är stål

konjunkturen 1977 allmänt sett svårbedömd - den visade en del oroan

de svaghetstendens:r på hösten 1976 efter ett starkt uppsving i b()rjan 
av året - men dessutom är det osäke.rt om man kan undvika ett kraf

tigt fall i marknadsandelarna. Det potentiella utbudet av malm från 
utomeuropeiska malmgruvor har ökat kraftigt de senaste åren och 
dessa gruvor har fortfarande fördelen av låga fraktsatser vid export till 

Västeuropa. 
Trävaruexportens marknadsutsikter för 1977 ter sig relativt dystra 

efter att ha bedömts positiva tidigare under 1976. Prognoserna för bo-· 
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sladsbyggandct i Västeuropa har reviderats ned kraftigt och ett fall i trä

varucxporten ] 976-]977 framstår nu som troligt. Den kanadensiska 

konkurrensen i Västeuropa blir sannolikt märkbar även 1977. Massaex

porten torde däremot kunna öka sina marknadsandelar 1977. Den nord

amerikanska massaindustrins exportutbud till Europa väntas efterhand 

minska, i samband med att den egna papperstillverkningen expanderar. 

Fartygsexporten reduceras kraftigt 1977 efter att 1976 med all san

nolikhet ha nått sin högsta nivå under hela 1970~talet, Den utomordent

ligt låga tieställni11gsaktiviteten vad gäller tankfartygsbyggen alltsedan 

1974 b,örja~ nu visa sig i de faktiska utleveranserna. 

3.2 Importen 

Enligt preliminära beräkningar ökade importvolymen med ca 2 % 

mellan 1975 och 1976. Förloppet över året indikerar emellertid en be

tydligt mer expansiv utveckling. Efter att .mot slutet av 1975 ha fallit 
tillbaka till en mycket låg nivå vände importutvecklingen kraftigt uppåt. 

Från. andra halvåret 1-975 till första halvåret 1976 ökade importen så

lunda ined drygt 10 % i årstakt. Mellan halvåren 1976 bromsades dock 

ökningstakten upp.1 
Den. relativt kraftiga importexpansionen under loppet av 1976 får ses 

mot bakgrund av den kraftiga tillbakag~ngen året innan. Importen har 

under de två senaste åren genomgått markerade svängningar och upp

visar således en betydligt större variation än den inhemska efterfrågan 

sammantaget. Detta hänger troligen samman med alt konjunkturkäns •. 

ligheten är särskilt stark inom de användningsområden där importinne

hållet är förhållandevis stort. Utvecklingen av lagren ~ som har ett 

mycket stort importinnehåll - påverkar importen i mycket hög grad. 

Ser man till hela industrin skedde ett icke obetydligt negativt lager

omslag:l från andra halvåret 1975 till första halvåret 1976. Om man 

emellertid exkluderar de branscher (gruvor och mineralbrott samt skogs

industrin) vars efterfrågan för insatsvaror och halvfabrikat ej riktas mot 

utlandet annat än i liten utsträckning, var lagerinvesteringarna i stället i 
stort sett. oförändrade. Handelns lagerutveckling verkade dock klart im

portuppdri,iande under första halvåret 1976 då ett stort positivt lager

omslag not~rades. Mellan halvåren 1976 har däremot lagerntvecklingen 

såväl vad gäller handeln som industrin utövat en återhållande verkan och 

L De ·anförda volymberäkningarna är baserade på utrikeshandelsstatistikens 
enhetsv1-irdcn. Med de kalkylmetoder som tillämpas i nationalräkenskaperna 
framkommer en avsevärt större importvolymökning från 1975 till 1976, 5,7 %. 
Olikheten m'c!lan dt:ssa bcräkningsresultat hänför sig dels till dcflateringsme
toderna, dels till importens redovisning i tiden. Jämför not till tabell 3: 5. 

:! Jnkl. varvens varor i arbete. Dessa är ej medtagna i dingram 7: 6 över 
lagcrulvccklingen. 
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J)ia:m1m 3: l. Exporlutvecklingcn, totalt och för vissa '11arngr11ppcr 1970-
1977 

Milj. kr. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Log skala 

Total export 

·----·-···-·---1 
21000 

19000 

17000 

15000~-l~-+~-+~-+-~+---I 
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sålunda bidragit till att dämpa importens ökningstakt mellan halvåren . 

1976. 
Den relativt höga tillväxten i den privata inhemska konsumtionen 

1976 verkade för importens del i klart uppdrivande riktning. Främst har 
konsumtionen av varaktiga varor och däribland personbilar ökat mycket 
kraftigt. Samtidigt uppvisade även konsumtionen av övriga varor en 
markerad uppgång, dock lägre än för varaktiga varor. I expansiv rikt

ning har även maskininvcstcringarna verkat. För dessa skedde sålunda 
ett omslag från tillbakagång· på 3 1/2 % 1975 till ökning på ca 2 % 

1976. En speciell faktor som också bidrog till en ökning av importnivån 
1976 var väderleken. Till skillnad frän 1975 med dess höga vintcrtempe-

Tab~ll 3: 5 Jmportutvecklingen för olika varugrupper 1975·--1977 enligt alternativ Il för lönckostnads
utvccklingen 

Jmportvärde, milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Volym Pris (enhelsvärde) 

1975 1976 1977 19751 1976 1977 1915 1976 1977 

Jordbruks-, skogsbruks-
produkter och fisk 3 397 4 290 4 455 3,9 5,5 0 1,2 19,5 3,5 
Mineraliska produkter 6 075 7 690 8 645 10,3 15 5 11,2 10 7 
därav: råolja 4 507 6150 7 005 13,0 20 5,5 5,6 14 
Industriprodukter exkl. fartyg 63 SII 68 755 75 910 -3,0 0,5 4,5 5,1 7 5,5 
därav: 

livsmedelsprodukter 3 819 4110 4 295 0,6 4 5 -1,1 3,5 -0,5 
trävaror, massa samt papper 
och papp 355 450 535 -23,0 30 8 8,7 -2,5 10 
petroleumprodukter 7 793 7 750 9 040 -10,9 -12,5 5,5 -··4,6 14 J0,5 
järn och stal 4 84J 4 355· 4 855 . 9,J 6,5 1,5 10,1 --3,5 10 
ickejärn metaller 2194 2 210 2 635 -2,9 --7,5 9 -13,6 9 9,5 
verkstadsprodukter exkl. 
fartyg 26096 28 585 30 265 3,0 0,5 1,5 9,8 9 4,5 
övriga industriprodukter 
inkl. elektrisk ström 18 713 21 295 24 285 -5,8 8,5 8,5 6,6 5 5 

Import exkl. fartyg· 73 283 80 735 89010 -1,8 2 4,5 5,4 8 5,5 
r.artyg I 582 1 305 2 175 39,4 -13,5 57,5 -5,4 -5 6 
Total import' 74865 82 040 91185 --3,l 2 5 5,0 7,5 5,5 

Total import enligt national-
räkenskapernas beräknings-
metoder'" 74000 82 670 91890 -3,3 5,5 7 5,1 5,5 3,5 

1 De volymmässiga förändringarna är baserade på korrigerade importvärden för 1974 oc.:h 1975. 
'För en teknisk kommentar se inledning till kapitel 3 i reviderad nationalbudget 1976. 
3 Olikheten mellan de tvä angivna toialscricrna hänför sig dels till deflateringsmetodcrna, dels till 

importens redovisning i tiden. För att säkerställa jämförbara tidsserier har nämligen SCB, med tillämp
ning inom bl. a. nationalräkenskaperna,. gjort omräkningar av totala importvärdet för respektive må
nader och därigenom sökt eliminera den tidsförskjutning som uppkommit genom införandet av nya 
tullrutim:r. 

Anm. 1975 års importvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Värdena för 1976 är baserade på den 
faktiska importntvecklingen under årets tio första månader. Samtliga uppgifter för 1977 avser prognoser. 
I tab~llen är värdeuppgirterna för 1976 och 1977 avrundade till närmaste hela 5- resp.10-tal milj. kr. och 
de procentuella förändringarna till närmaste hela resp. halva tal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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raturer var 1976 kallare än normalt beroende på en kall varvinter. Detta 

liksom en låg ti!lrinning till de svenska vattenmagasinen höjde förbruk

ningen och därmed importen av petroleumprodukter. I klat återhållande 

riktning har däremot industrins svagii produktionsutveckling verkat. 

De ovan uppräknade expansiva faktorerna torde emellertid ej till fullo 

kunna förklara den relativt kraftiga imporlökningen under loppet av 

1976. Sannolikt har en ökning av importbenägenheten skett från 1975 
till l 976. Svårigheterna att kvantifiera denna effekt är dock betydande. 

För 1977 bcrilknas importen uppvisa en fortsatt tillväxt och ökningen 

bediknas uppgå till drygt 5 %. Härtill bidrar i viss mån en beräknad 

stor import av fartyg. Räknat exk1. fartyg blir importökningen ca en 

procentenhet lägre. Liksom under 1976 är den förutsedda utvecklingen 

i stor utsträckning en följd av att den privata konsumtionen väntas fort

sätta att öka och i förhållandevis stark takt. Likaså bidrar en beräknad 

Ökriing av inve.steringsaktivite!cn för ma~kine~. Även lager~tveeklingen 
inom handein väntas verka i ökande riktning även om effekten därav blir 

klart mindr~ 1977 än 1976. Industrins förbrukning av råvaror och halv

fabrikat väntas visa en expansivare· utveckling 1977 än 1976. Den enda 

faktor av betydelse som väntas verka i_ återhällamle riktning 1977 är ut

vecklingen av industrins lager där ett betydande negativt lageromslag 

väntas komma till stånd. Även om man exkluderar de branscher som har 

ringa betydelse· för importen väntas omsl_aget bli negativt och av bety

dande storlek. 
Generellt har för 1977 räknats med att importbenägenhc.tcrna stiger. 

Den svenska industrins relativt sett höga prisutvcckling 1975 och 1976 
fortsätter att verka även in på 1977 med en fortgående omfördelning 

fran hemmaproducerade varor till importvaror. Härtill kommer effek

terna av den n;ella appreciering av den svenska kronan som enligt här 

gjorda antaganden äger rum mellan 1976 och 1977, vilket också bidrar 

till ett högt importtryck på den svenska marknaden. 

Importökningen av jordbruks-, .tkogsbruksprodukter och fisk uppgick 

till ca 5 1/2 '7o 1975-1976. Starkt bidragande till ökningen för denna 

grupp har de senaste åren varit snabbt stigande import av skogsbruks

produkter. :iv1ellan 1976 och 1977 väntas importen av skogsbrukspro

dukter öka endast obetydligt och för hela gruppen väntas importen i 

stort sett. stagnera. 
Importen av mineraliska produkter, som till största delen bcstär av 

råolja, ökade med ca 15 % 1975-1976. Råoljeinförseln steg markant 

mellan 1975 och 1976 som ett resultat av de betydande kapacitetstillskott 

på raffinaderisidan som togs i bruk på sensommaren 1975. Mellan 1976 
och 1977 väntas importökningen för råolja dämpas klart. För flertalet 

övriga mineraliska produkter beräknas importen uppvisa ökningar efter 

en markerad tillbakagång 1975-1976. 
Lil"smedelsimpurten ökade relativt kraftigt 1975-1976 efter en en-
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dast obetydlig ökning årel innan. Inriktningen av den privata konsum

tionen väntas för 1977 innebära en fortsatt och nt1got snabbare ökning 

för livsmedelskonsumtioncn och i enlighet härmed väntas importen av 

livsmedclsprodukter öka i något uppdragen takt 1976-1977. 
Införseln av petrole11mprod11kter har under de två senaste åren upp

visat kraftiga minskningar. Detta är till. en del en effekt av den ö_kadc 

självförsörjningsgraden på raffinaderisidan men också ett resultat av 

den inhemska konjunkturförsvagning som ägt rum samt utbyggnaden av 

kärnkraftverken. Fortfarande 1976 var tillförseln till den inhemska mark

naden av petroleumprodukter lägre än under 1973 fastän en ökning ägt 

rum från 1975 till 1976. Då den inhemska produktionen av petroleum

produkter väntas öka endast med ett par. procent väntas importbehovet 

stiga med drygt 5 % . En väntad öknirig av lagerhållningeil av raffine

rade produkter förklarar emellertid till stor del importens kraftiga till
växt. . . . 

Importen av metaller minskade mycket snabbt under loppet av 1975. 
En bit in på 1976 vände importen uppåt. Uppgårigen kom emellertid 

från en låg nivå och trots en relativt kraftig expansion återstoden av 

året noterades en tillbakagång på 6 a 7 % 1975-1976. I samband med 

en uppdragning av indu~triproduktionen väntas importen öka 1976-
1977. Huvudsakligen beräknas dock ökningen omfatta ickejärnmetaller 

medan importökningen av ståJ väntas bli rcJativt liten. 

Införseln av verkstadsprodukrer ökade endast obetydligt - eller med 

1/2 procentenhet 1975--1976. Utvecklirigen inom gruppen var dock olik

artad för skilda varor. Konsumtionsvaruimporten torde ha uppvisat en 

kraftig expansion då ökningen av d.en privata: konsumtionen under 1976 
i hög grad avsåg varaktiga varor. Däremot bidrog den neddragna pro

duktionsnivån inom verkstadsindustrin samt ett klart negativt lager

omslag inom branschen till au hålla nere importen av insatsvaror. För 

1977 väntas importökningen bli något mera påtaglig men väntas likväl 

stanna vid knappt 11/2 %. Denna något·snabbare importökning väntas 

som ett resultat av en mer markerad investeringsaktivitet på inaskinsi

dan, samtidigt som verkstadsproduktionen då väntas uppvisa en svag 

ökning. Konsumtionen av verkstadsprodukter väntas fortsätta att öka, 

dock i klart långsammare takt än året innan. 

Importökningen av övriga industriprodukter blev av betydande om

fattning 1975-1976, 8 %. Även för denna grupp var tillväxten till stor 

del ett resultat av ökad privat konsumtion. Uppgången i konsumtionen 

var dock betydligt lägre för övriga industriprodukter än för varaktiga 

varor. Ett positivt lageromslag inom branschen bidrog till att höja upp 

importen. För ] 977 räknas med en snabbare ökning av den privata kon

sumtionen av dessa varor till skillnad från exempelvis verkstadsproduk

ter. En något större ökning av branschens produktion 1976-1977 än 

1975-1976 bidrar också till ökad import av insatsvaror medan effek-
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terna från branschens lager detta år snarast torde verka i kontraktiv 
rif.;tning. 

Den framlagda prognosen är relaterad till mellanalternativet för av

talslöncökningen 1977. Vid det lägre lönekostnadsalternativet beräknas 

efterfrågan för privat konsumtion bli något lägre och efterfrågan för 

kommunal konsumtion, investeringar och export bli något högre. Sam

tidigt blir kostnadstrycket i den svenska ekonomin något mindre och 

leder till en viss utträngning av import i jämförelse med mellanalterna
tivet. Det högre lönekostnadsaltcrnativet verkar i motsatt riktning. Im
porten l 977 enligt de olika alternativen framgår av nedanstående tablå. 

Milj. kr. 1977 Procentuell förändring I 976-1977 

Volym Pris 

Alt.I Alt. Il Ah.III Alt.I Alt. U Alt.III Alt. I Alt. II Alt. III 

Total import• 90 975 91185 91 455 4,9 5,2 5,5 5,7 5,7 5,7 

Total import en-
ligt nationalrä-
kenskapernas 
bcräknings-
mctoder'" 91 f.75 9189092 160 6,9 7,2 7,5 3,7 3,7 3,7 

1 Olikheten mellan de två angivna totalserierna hänför sig dels till dellatcrings
mctoderna, dels till importens redovisning i tiden~ För att säkerställa jämförbara 
tidsserier har nämligen SCB, med tillämpning inom bl. a. nationalräkenskaperna, 
gjort omräkningar av totala importvärdet för respektive månader och därigenom 
sökt eliminera den tidsförskjutning som uppkommit genom införandet av nya tull
rutiner. 
• För en teknisk kommentar se inledning till kapitel 3 i reviderad nationalbud
get 1976. 

Prisindex för totala importen ökade med 5 % mellan 1974 och 1975. 
Efter en markerad uppbromsning av prisstegringstakten under loppet av 
l 975 accelererade denna åter under första halvåret 1976. Mot slutet av 
året mattades emellertid prisökningarna av och därmed beräknas ök
ningen av importpriserna preliminärt ha stan·nat vid ca 7 1/2 % 1975-

1976. 
Den internationella prisstegringstakten tog allmänt fart under första 

halvåret 1976 vilket delvis hade sin grund i den ekonomiska återhämt
ning som kom till stånd mot slutet av 1975 och första halvåret 1976. 

För industriella basråvaror började priserna öka vid årsskiftet 1975/76. 

Uppgången fortgick fram till halvårsskiftet 1976. Därefter har tenden
sen i stort sett varit vikande, vilket delvis kan ha' varit en följd av den 
avsaktning i den ekonomiska tillväxten som skedde under andra halv
året 1976. Uppgången i världsmarknadspriserna för livsmedelsråvaror 
började något tidigare än för industriella basråvaror. Efter en kulmina

tion vid halvårsskiftet 1976 skedde en viss tillbakagång även för livs-
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medelsråvarornas del. Fallet under sensommaren kan till stor del för.
klaras av de mycket goda skördar som noterades i stort sett världen 
över. Mot slutet av 1976 skede.le en återhämtning som främst kan åter
föras på prisutvecklingen för vissa speciella varor bl. a. kakao och soc
ker. Kaffepriserna har stigit snabbt alltsedan rapporterna om betydande 

frostskador på de brasilianska kaffeodlingarna ] 975. 
De svenska importpriserna på flertalet råvaror vände sålunda uppåt 

mot slutet av 1975 eller uppvisade en acceleration i prisstegringstakten. 

Främst noterades massiva importprisstegringar på kaffe. Bland iekc
järnmetallcrna skedde en relativt svag prisuppgång för koppar medan 

importpriserna på övriga metaller accelererade påtagligt snabbare. Im

portpriserna på stål började öka först en bit in på 1976 men då skedde 
en relativt kraftig uppgång. 

lmportpriset på råolja steg snabbt mot slutet av 1975 och i början av 
1976 som en successivt framträdande konsekvens av OPEC-ländernas 

överenskommelse om en 10-procentig prishöjning i september 1975. Un
der återstoden av 1976 har importpriset för råolja ej undergått några 

större förändringar. Till följd av det höjda råoljepriset steg även pri
serna på raffinerade produkter snabbt mot slutet av 1975. Den inter
nationella ekonomiska återhämtningen medförde att priserna på raffi
nerade produkter fortsatte att stiga under loppet av 1976 även om tak
ten då bromsades upp påtagligt. 

Under första halvåret 1976 ökade prisstcgringstakten åter för färdig

varuimporten efter den uppbromsning som skett under 1975. Mellan 
halvåren 1976 försvagades åter prisuppgångcn vilket står i samband 
med den svenska kronans effektiva appreciering. 

De förväntningar som alltjämt föreligger om en fortsatt uppgång i 
den ekonomiska aktiviteten under 1977 efter den markerade uppbroms
ning som ägde rum på hösten 1976 gör det rimligt att förutsätta att pri
serna på industriella basråvaror skall stiga under loppet av 1977. En 
mer uttalad prisaceeleration bedöms dock som osannolik. För livsme
dclsråvarorna borgar de goda skördarna under 1976 - med möjligheter 
till en förbättrad lagersituation för flertalet grödor - för att man kan 
räkna med en relativt lugn prisutveekling. För vissa specifika råvaror 
kan dock prisutveeklingen bli betydligt mer dramatisk. 

I mitten av december 1976 träffade OPEC-länderna ett nytt beslut om 
råoljepriset. I den här framlagda kalkyle~ har räknats med en viss upp
gång i importpr.iset pa såväl råolja som raffinerade produkter under 

1977. 
En ytterligare avsaktning i prisuppgången för färdigvaror 1976-·-1977 

har bedömts sannolik. Grundantagandet om världsmarknadspriserna för 

de bearbctandc varor som i första hand åsyftas, dvs. vcrkstadsprodukter 
och övriga industriprodukter innebär. en successivt avlagandc öknings
takt. Uppbromsningen i de svenska import{Jriserna väntas bli mer mar-
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Tabell 3: 6 B)'tes- och betalningsbalans 1974-1977 
Milj. kr., löpande priser 

1974 1975 1976 1977 
prel. prognos 

Export av varor, fob' 70 514 72 012 80 770 88 870 
Jmport av varor, cif' 72 800 74 000 - 82 670 91 ~90 

Handelsbalans 2286 - 1988 ----1900 -3020 

Korrigering av handelsstatistikcn• -100. -316 -320 -290 
Sjöfa rtsnetto 3 868 2. 940 2 950 3 100 
Resevaluta -2 232 -2542 -3000 -3 450 
Övriga tjänster, netto -1690 -2254 -2 900 -3 350 
Korrigerings post 800 800 800 800 

:Bytesbalans för varor och tjänster3 -1640 -3360 -4370 -6210 

Transfereringar, netto -2 575 -3 400 -4 300 -5 550 
därav: 

räntor ocl1 utdelningar -80 -229 -750 · I 450 
Bytesbalans för varor, tjänster och 
transfereringar• -4215 -6760 -8670 -11 760 

Kapitalbalans 473 7 375 2 130 
Restpost 450 4 647 (3 540) 
Valutareservens förändring --3 292 5 262 (-3 000) 

1 Enligt handclsstatistiken. 
• Nettot av återutförsel och återinförsel, korrigering av SAS' flygplansimport, i 

utlandet direktlandad fisk, nettoimport av icke-monetärt guld samt rabaltcr och 
koncernbidrag i samband med oljeimport. 

3 Överensstämmer med saldot mellan import och export av varor och tjänster 
i nationalräkenskapernas försörjningsbalans bortsett från att korrigcringsposten 
endast med halva beloppet ingår i försörjningsbalansen. Resterande hälften av 
korri_geringsposten räknas i nationalräkenskaperna till transfereringsncttot. · 

• Överensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. , _ 
Anm. Som framgår av tablån nedan visar bytesbalansen för 1977 i stort 

sett samma underskott i samtliga alternativ för avtalsutfallct. Exportvärdet 
beräknas bli relativt lägst vid det lägsta avtalsalternativet och högst vid det 
högsta avtalsalternativet. De antaganden som ligger till grund för export
prognosen innefattar bl. a.- förutsättningen att exportefterfrågans priskänslig
het är liten på ett års sikt (priselasticitet 0,7). Detta innebär att en prishöjniog 
i sig ökar exportvärdet mer än den sänkning av detta värde som följer av 
den neddragning av exp-ortvolymen som föranleds av prishöjningcn. På något 
längre sikt blir förhållandet det motsatta. 

Milj. kr. Löpande priser 

1977 

Alt. I Alt. Il Alt. III' 

Export av varor 88 660 88 870 89 060-
Import av varor 91 675 91 890 92160 

Handclsbalans ---3 015 -3020 . -3 100· 

Nettot av tjänster -3 170 -3 190 -3 225 
Nettot av transfereringar -5 550 -5 550 -5 550 

Bytesbalans -Il 735 -11 760 --1 i 875 

Importen beräknas - såväl volym- som värdemässigt -- bli högre ju 
högre avtalsutfallet och därmed den inhemska kostnads- och prisnivän blir. 
Rcl:i.tiva prishöjningar på hemmaproduktionen förutsätts sålunda ha en upp
drivande inverkan på importens volym. Det har antagits att denna priskäns-
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kcrad under första halvåret 1977 och' detta som en följd av den föränd
ring i kursrelationerna som inträffade under senare delen av 1976. 

Sammanfattningsvis beräknas importpriserna öka med närmare 6 % 

1976-1977. 

3.3 Bytes- och befalningshalansen 

Bytesbalansen för varor, tjänster och transfereringar uppvisade enligt 
ännu preliminära beräkningar för 1976 ett betydande underskott på ca 
8,7 miljarder kr. Den försvagning detta innebar jämfört med 1975 kun
de i sin helhet lokaliseras till tjänste- och transfereringsbalansen medan 
handelsbalansen förblev i stort sett oförändrad. För 1977 förutses den . 
sistnämnda försämras med ca 1,2 miljarder kr. samt tjänste- och trans

fereringsbalansen med ca 2 miljarder kr. Underskottet i bytesbalansen 
väntas därigenom växa till närmare 12 miljarder kr .. 

ökade direktinvesteringar, lägre upplåning utomlands av kort ka
pital samt växande varvskrediter var de faktorer som främst bidrog till 
att även kapitalbalansen försämrades 1975-1976. Kapitaltransaktioner
na med utlandet beräknas preliminärt för 1976 ha givit upphov till en 
nettokapitalimport på något över 2 miljarder kr., vilket täcker endast 
114 av underskottet i bytesbalansen. 

f/ al11tnreserve11 ökade från slutet av 1975 till slutet av juli 1976 med 
ca 1,5 miljarder kr. I _samband med den internationella valutaoron .vid 
slutet av sommaren inträffade ett betydande valutautflöde som från 
slutet av juli till slutet av oktober kom att uppgå till ca 4,3 miljarder 
kr. Genom de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtogs i oktober skedde 

emellertid en uppbromsning och man kunde i november registrera en
dast ett mindre utflöde på ca 300 milj. kr. Valutareservens förändring · 
1975-·-1976 har skattats till ca -3 miljarder kr. Detta skulle innebära 
att det även 1976 uppkommit en positiv restpost men av något mindre 
storlek än 1975. 

flandelsbala11se11 

Underskottet i handelsbalansen beräknas 1976 ha varit ungefär lika 
stort sum 1975, dvs. i runt tal 2 miljarder kr. Med de bedömningar av 

lighet liksom för exporten på ett års sikt är liten (priselasticitet 0,5). Tenden
sen till stigande import vid ökat avtalsutfall motverkas av att den totala 
efterfrågan inom landet beräknas bli lägre ju högre avtalsutfallet blir. Detta 
får således en reducerande inverkan på importbehovet. 

På ett års sikt skulle därmed inverkan p?i. bytesbalansen bli mycket liten 
av att del förutsatta avtalsutfallct varieras inom rimliga gränser. Redan för 
1978 finns det emellertid anledning räkna med avsevärt större volymeffekter 
pi\ såväl export- som importsidan än för 1977. 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 
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exporten och importen under 1977 som redovisats i tdet föregående 
skulle underskottet 1977 växa med en dryg miljard kr. och således 

uppgå till ca 3 miljarder kr. Försämringen är ett utslag av att import
volymen beräknats stiga ca en procentenhet snabbare än exportvoly
men - bytesförhållandet gentemot utlandet väntas inte undergå någon 

större förändring. Det kan särskilt nämnas att utvecklingen av exporten 
och importen av fartyg har mycket stor betydelse för handelsbalanscn 
1977. Fartygsbalansen försämras nämligen enligt prognoserna med ca 

2 miljarder kr. 1976-1977. Mellan 1975 och 1976 lämnade däremot 
fartygsbalanscn ett positivt bidrag till den totala handelsbal:.mscn, vil
ket uppgick till hela 2:5 miljarder kr. Om man räknar exkl. fartyg ut

vecklas handelsbalanscn 1976-1977 något gynnsammare eller från ett 

underskott 1976 på ca 6,6 miljarder kr. till 5,8 miljarder kr. 1977. 

Tji.in~re- oclz trm1sfereringshalansen 

Det internationella fraktmarknadsläget förbättrades något under höst
manaderna 1976, men måste trots det fortfarande betecknas som myc

ket svagt. Den måttliga höjningen av fraktnivåerna för tramptonnagc 
(såväl tank- som torrlast) ledde emellertid till att en god del av tidigare 
upplagt tonnage äter togs ut på marknaden, vilken därigenom mätta

des. Detta resulterade i att fraktuppgången för dessa kategorier åtminsto
ne t. v. avstannade. Tidigt under hösten rapporterades förbättringar 
även för linjetrafiken. Man kunde då på flera håll notera bättre belägg

ning. Ytterligare förbättringar under senhösten synes emellertid ha ute
blivit. Normalt brukar en uppgång av världshandeln innebära ganska 
omedelbar aktivering av marknaderna följt av ökande fraktrater. Så 
synes emellertid inte ha blivit fallet 1976 trots att världshandeln 1975-
1976 beräknas ha ökat mer än 10 % i volym: Den rikliga tonnagetill
gången lade hinder i vägen för en sådan utveckling. Efter nedgången 
1974-1975 hade sannolikt krävts en kraftigare uppgång 1975-1976 
än den nu angivna för att denna effekt skulle uppstå. För 1976-1977 
förutses volymtillväxten i värltlshandeln ske i något lägre takt och be

räknas uppgå till ca 7 %. Det förefaller sannolikt att inte heller denna 
volymökning kan anses tillräcklig för att påverka fraktmarknadssitua

tionen i nämnvärd grad. 
För svenskt vidkommande innebar fraktuppgången att huvudparten 

av det upplagda tonnaget successivt under sensommaren och hiisten 

återinsattes i trafik. Det rörde sig nästan uteslutande om tank- och 
kombinationstonnage. De fraktavtal som ingicks innebar i stort sett 

täckning av de rörliga kostnaderna och endast i undantagsfall nämn
viirt mera. Utsikterna till en fortsatt uppgång i raterna för detta tonnage 

inom den närmaste framtiden måste bedömas som mycket små då det 
fortfarande råder ett betydande överskottsutbud. Detta kommer enligt 

många bedömare att bestå ytterligare ett antal år. 
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Ncttoinflöc.lct av utländsk valuta från den utrikes sjöfarten minskade, 

elen svaga marknaden till trots, endast obetydligt 1976 jämfört med 

1975 enligt de ännu preliminära uppgifter som föreiigger. Detta innebar 

att iivcn sjöfartsnettot, dvs. rederiernas nettoinsegling med tillägg för 

utländska fartygsutgifter i svenska hamnar men med avdrag för biljett

avgifter som erlagts i svensk valuta, kom att bli i stort sett oförändrat 

vid denna periodjämförelse. För 1977 har sjöfartsnettot skattats till ca 

3 100 milj. kr., vilket innebär en ökning 197&--1977 med ca 150 

milj. kr. 

Nettoutflödet av rescvaluta beräknas 1976 ha uppgått till ca 3 mil

jarder kr. och därigenom ökat med ca 450 milj. kr. jämfört med 1975. 

Uttryckt i reala termer blir förändringen relativt begränsad. Inflöde 

och utflöde av resevaluta beräknas i volym ha ökat ungefär lika mycket 

eller med ca 5 %. De egentliga turistresorna svarar.för huvudparten av 

denna tillväxt. Sålunda avreste under· perioden januari-oktober 1976 

med chartcrflyg ca 834 000 passagerare mot 778 000 samma period 

1975, vilket betydde en ökning med ca 7,5 %. Det bör emellertid då 

erinras om att passagerarantalet med charterflyg gick ned kraftigt 

under fjärde kvartalet 1975 i samband med· den politiska utveckling 

som då försiggick i Spanien. Den nedgång i resorna till Spanien som 

då inleddes fortsatte in på 1976 och dess andel av svensk utlandstu

rism, som 1975 uppgick till mer än 50 %; sjönk kraftigt. Den bojkott 

emot resor till Spanien som hösten 1975· utlystes av vissa svenska or

ganisationer har emellertid nti, ca ett år senare, upphävts, vilket sannQ

likt torde leda till att resorna dit ånyo ökar något. Nettoutflödet av rese

valuta väntas fortsätta att ö·ka även 1977 och har satts till ca 3 450 

milj. kr., dvs. en ökning med ytterligare 450 milj. kr. från 1976. Där

vid har förutsatts en viss voly.mökning av såväl inflöde som utflöde av 

rcsevaluta. 
Det negativa saldot under posten övriga tjänster har för 1976 beräk

nats till ca 2,9 miljarder-kr., dvs. ca 650 milj. kr. stöt're.än 1975. ·För

ändringen, som får betecknas som ovanligt stor, fördelar. sig på ett fler

tal delposter. Av <le mera betydande kan· nämnas utgifter för företa

gens utlandsadministration samt provisionsbetalningar. Dessa delposter 

kan i betydande grad väntas styra utvecklingen även 1976-1977. Pos

tens sammanlagda förändring i negativ riktning har dock satts något 

lägre än 1975-1976 eller till ca 450 milj. kr .. 

Nettot av tranfereringar till och från utlandet beräknas för 1976 

preliminärt ha uppgått till ca 4,3 miljarder· kr. Det innebär en ökning 

från 1975 med ca 900 milj. kr. Gåvobiståndet till u-Iänder var under 

en följd av år bestämmande för· postens utveckling, men i samband 

med den omfattande upplåning som ägt rum under senare år har ränte

betalningarna fått allt större betydelse. Av. postens förändring 1975~,. 

1976 på ca 900 milj. kr. kan. ungefär. hälften härledas tiff ökade ränte-

6 Riksdagen 1976177. I sam[. 100. Bilaga 1. Bil. 1 
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betalningar. Då utlandstipplåningen även 1976 var mycket betydande in
nebär det för räntebetalningarna att dessa växer ytterligare 1977 och kan 
väntas svara för mer än hälften av postens sammanlagda förändring på 
ca 1,2 miljarder kr. Mer än 400 milj. kr. av förändringen faller på ökat 
gåvobistånd. 

Kapitalbalanse11 

Kapitaltransaktionerna under 1976 beräknas ha resulterat i en netto
kapitalimport på drygt 2 miljarder kr. Jämfört med 1975 försvagades 

alltså kapitalbalansen med över 5 miljarder kr. Härtill bidrog, som 
framgår av tablån nedan, bL a. ökade direktinvesteringar och lägre 

kortfristig upplåning. I samma riktning verkade också posten övriga 

kapitnltra11saktio11er. Transaktionerna under denna post resulterade som 

synes i ett ytterst kraftigt kapitalutflöde på ca 2,4 miljarder kr., varav 
ca 1,8 miljarder kr. utgjordes av varvskrediter till utländska beställare. 

Kapitaltransaktioner, netto 
Vlilj. kr. 

Bankerna 
Statliga 
Kommunala 
Privata 

Direkta investeringar 
Obligations- och förlagslån 
Övrig värdepappershandel 
Övriga långfristiga lån 
Kortfristig upplåning utomlands för 
finansiering av export och import 
Övriga kapitaltransaktioner 

Kapitalbalans 

1976 Förändring 

275 
--310 
I 000 
I 165 

-2400 
2 225 
-50 

3 400 

400 
2 410 

2130 

1975-1976 

-·-I 060 
135 
210 

-4 530 
-920 

390 
5 

- 475 

-1 200 
-2 330 

-5245 

Även den kortfristiga upplåningen. i form av korta handelskrediter 
torde 1976 ha förskjutits i negativ riktning. Genom att dessa i· bety~ 
dande grad är ofullständigt statistiskt belysta belastar de i stor utsträck

ning restposten. Variationer i denna torde till stor del kunna knytas 
till förändringar i dessa krediter men även tent spekulativa inslag kan ' 

tidvis vara betydande. Restposten uppgick första halvåret till ca 3,2 
miljarder kr., varav 2,5 miljarder föll på första k""Vartalet. Tredje kvar
talet torde den ha slagit om och blivit svagt .negativ för att under det 

fjärde återigen blivit positiv~ Svängningarna under året får sättas i sam
band med de störningar på de intern·ationella krcditmarknadetna som 

föranletts av en tidvis tilltagande osäkerhet om de framtida kursrelatio" 

nerna. 
Den långfristiga upplåningen utomlands har också under .1976 varit 

betydande och beräknas ligga i närheten av 1975 års nivå, dfl; den upp-
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gick till ca 10,5 miljarder kr. Under första halvåret togs upp långfris
tiga lån till ett värde av ca 4,6 miljarder kr., vilket var nästan 2 mil
jarder mindre än första halvåret 1975. Upplåningen fortsatte emellertid 
under andra halvåret stimulerad av riksbankens åtgärder i oktober och 
beräknas mot slutet av året ha blivit mycket omfattande. 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 

Efterfrågeläget för industrin totalt sett synes ha passerat ett botten-
1äge i början av 1976. Exportorderingången vände uppåt första kvartalet 
1976 och uppgången stärktes andra kvartalet samtidigt som också hem

mamarknadsorderingången började tillta. Uppgången bröts emellertid 

tredje kvartalet. Då registrerades en stagnation av exportorderingången 
medan efterfrågan från hemmamarknaden snarast minskade något. Tred
je kvartalets faktiska orderingång blev enligt konjunkturbarometern en 

klar besvikelse för företagen och förväntningarna för fjärde kvartalet 
kom att bli måttliga. Orderstockarna för industrin totalt sett kom där

med att öka endast svagt från våren. Verkstadsindustrins orderstockar 

föll snarast under loppet av året. 
Efterfrågeförbättringen 1976 kom i stor utsträckning att rikta sig mot 

delar av de exportdominerade basindustrierna - särskilt gruvorna och 
skogsindustrierna. Även övrigseklorns exporttillväxt blev förhållandevis 
god medan verkstadsexportcn minskade ytterligare. Tillväxten i export
volymen 1975-1976 beräknas ha stannat vid omkring 2 % (exkl. far
tyg) innebärande betydande förluster av marknadsandelar. Den inhemska 
efterfrågan kom dessutom att i ökad utsträckning riktas mot utlandet; 

sålunda kom en icke obetydlig ökning av importvolymen till stånd. Den 
uppgick för industriprodukter exkl. fartyg till omkring 7 % 1975-

1976. 
Industriproduktionen minskade kraftigt 1974-1975. Neddragningen 

blev emellertid väsentligt mindre än fallet i leveranserna varför lager
uppbyggnaden 1975 - i huvudsak av färdigvaror och varor i arbete -

kom att bli mycket kraftig. Produktionen fortsatte att sjunka första halv
året 1976 och med en preliminärt beräknad svag utveckling andra halv
året kom minskningen 1975-1976 att bli nära 2 %. Lageruppbyggna

den fortsatte även första halvåret 1976 - dock i något lägre takt än 

tidigare. Den kom då att bli särskilt stark inom massaindustrin och stål

verken där produktionen dragits upp. Lageruppbyggnaden dämpades 
tredje kvartalet och blev obetydlig fjärde kvartalet då produktionen 

drogs ner inom de nämnda branscherna. 
För 1977 förutses en förstärkning av exportefterfrågan som under 

andra halvåret blir mer markerad samtidigt som den inhemska slutliga 

efterfrågan ökar något mer än 1975-1976. Industrins lagerstockar var 
vid ingången av 1977 mycket betydande. Den förutsedda avvecklingen 
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Tabell 4: 1 Tndustriprodultlioncns utveckling 1974-1977 
Procentuell volymförändring från föregående år 

SNl 

2 Gm1•or och minera/brott 
2301 Järnmalmsgruvor 
2302 lckcjärnmalmsgruvor · 
210, 220, 290 Övriga gruvor.och mineralbrott 

3 Ti!lvcrk11i11gsi11dustri11 
33111 Sågverk 1 

34111 Massaindustri 
34!12, 34113 Pappers- och pappindustri m. m.= 
353, 354 Petroleumraffinaderier m. m.3 
371 Järn- och stålverk• 
372 lckejärnmetallverk 
38 ./. 3841 Verkstadsindustri cxkl. varv 
3841 Varv• .. . 
31 Livsmedelsindustri m. m.• 
3 resterande Övrig industrisektor· 
2, 3 Hela i11d11stri11 · 

1 Inkl. hyvlcrier och träimpregncrings~erk. ' · 
'Inkl. träfiberplattindustri. 
3 lnkl. smörjmedels-, asfalt- och kolproduktindustri. 
• Inkl. ferrolegeringsverk. · 
•Inkl. båtbyggerier. 
• Inkl. dryckesvaru- och tobaksindustri. 

1974 
def. 

4,5 
7,4 

-5,6 
2,8 

5,4 
3,1 
4,4 
5,1 

--0,3 
6,7 
6,6. 
9,7 
2,5 
2,4 
1,5 
5,4. 

·85 

1975 1976 1977 
prcl. prel. prognos 

-12,3 -:-1,2 -1,4 
-ll.7 -5,0 -3,0 
-16,5 15,0 3,0 
-8,4 -0,9 1, I 

-2,2 - 1,8 0,8 
-24,7 7,0 2,0 
-12,2 -7,0 10,5 
-20,7 11,0 11,0 

6,2 16,7 2,2 
10,3 ·--8,2 0,9 

-9,0 3,5 3,0 
4,2 -4,0 0,3 

15,4 -JO,O: -15,0 
1,7 0,0 2,3 

-6,9 ·o,8 0,8. 
--2,6 --1,8 _Q,87 

' Enligt det lägre lönckostnadsalternativet är produktionsprognosen_ 1,1 % och enligt det högre alterna-
tivet 0,5 %- · ' · 
Källor; Konjunkturinstitutet och statistiska_ centralbyrån. 

1977 kommer att kraftigt bromsa efterfrågans genomslag pa industri~ 

produktionen. 

Under den förutsättningen beräknas produktionen stiga endast knappt 

1 % 1976-1977. De starkaste pr.od~ktionsökninga'rna förutses kunna 

ske inom massa- och pappersin'tlustrierria medan tillväxten inom andra 

delar av basindustrierna såsom gruvorna och stålverken blir blygsam

mare. För verkstadsindustrin väntas 'produktionen bli i stort sett oför- . 

ändrad 1976-1977 även om cri viss uppgång beräknas ske mo.t slutet . - -

av året. N edtrappningcn av varvsindustrin förutses fortsätta. 

Den ovan skisserade efterfråge- och produktion~utv~cklingen hänför_ 

sig till mcllanallernativet beträffande lönckostnadsstegi·ingarna -1976-

1977 (jfr kapitel 6). Enligt det lägre alternativet skulle en t.iBväxt i in~ 

dustriproduktionen på drygt 1, % kunna påräknas medan det högre löne

kostnadsalternativet förutses innebära en tillväxt om endast c.a 0,5 % 

1976-1977. 

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

De svenska jiimmalmsgruvorna erfor en återhämtning i ·efterfrågan 

1975-1976 efter det att exportvolymen nästan halverats 1974-1975 
till följd av det tvära omslaget i stålkonjunkturen. Mot utgången av _ 
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1975 härjade utskeppningen av svensk järnmalm stiga snabbt från den 
djupt nedpressade nivån tidigare under året. Exportleveranserna fort
satte att öka under de tre första kvartalen i 976. Läget på den inter
nationella stålmarknadcn var dock fortfarande pressat under senhösten 
och den uppåtriktade rekylen i utleveranserna synes ha bromsats upp 
något mot slutet av året. Exportvolymökningen 1975·--1976 skattas 
sålunda - med viss osäkerhet - till ca 15 %. I kvantitetstermer torde 
detta motsvara en järnmaJmscxport på ca 23 milj. ton 1976 - att jäm
föra med en utlastning på hela 33 milj. ton rekordåret 1974. 

Den inhemska malmkonsumlionen som hölls uppe under 1975 genom 
en ökad tackjärnsproduktion har minskat märkbart 1975-1976. 

Efter en neddragning av produktionen med ca 12 % 1974-1975 be
döms produktionen ha minskat ytlerligare ca 5 % 1975-1976. Trots 
detta har en drastisk uppbyggnad av järnmalmslagrcn inte kunnat und
vilrns; under 1976 torde ytterligare ca 4 112 milj. ton ha tillförts de 
svenska malmproducenternas redan tidigare mycket stora järnmalnis
lagcr. ·De svenskägda järnmalmslagren, inom såväl som uton"i landet, 
torde därmed ha överskridit J 3 milj. ton vid utgången av 1976. 

Utsikterna till en snar förbättring av den internationella· stålkonjunk
turen och därmed en deciderad ökning av malmeftcrfrågan förefaller 
att ha blivit mindre goda mot slutet av 1976. I relation till produktions
nivan torde stålverkens malmlager dessutom alltjämt varit avsevärda 
vid slutet av 1976. För de svenska malmexportörerna tillkommer vidare 
att marknadsutrymmet för de fo_sforrika järnmalmskvaliteterna - som 
vanligtvis utgör hälften av vår export - kan tänkas bli begränsat 1977. 

En uppdragning av malmefterfrågan beräknas dock komma till stånd 
- åtminstone under senare delen av 1977 - och en volymökning för 
den svenska järnmalmsexporten 1976-1977 på ca 15 % bedöms som 
trolig. 

Någon större förändring av de inhemska järnmafmsleveranserna 1976 
-1977 förutses inte. Produktionen beräkn.as bli i stort sett oförändrad 
under loppet av 1977 vilket innebär att en viss lageravtrappning väntas 
ske. 

Exportpriserna minskade något 1975-:·-1976 efter det mycket kraftiga 
lyftet 1974-1975. De oväntade tecknen på tröghet i stålkonjunkturen 
som förmärktes mot slutet av 1976 ökar sannolikheten for en nedjuste
ring av kontraktspriserna på svensk järnmalm 1976-1977. Här har 
räknats med ett begränsat fall i exportpriserna räknat mcilan helårsge

nomsnitten 1976 och 1977. 
Det utomordentligt svaga efterfrågeläget för sågverken förbättrades 

successivt under hösten 1975. Orderingången från exportmarknaderna 
steg delvis till följd av att hyggandet upphörde att minska och i flerta
let länder t. o. m. ökade. Samtidigt synes även lageravvecklingen ha 
upphört vilket verkat starkt kontraktivt på produktionsutvecklingen un-
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Tab~ll 4: 2 }iörsörjni11gsbalans för sågade och hy\·lade lriiYaror 1975-1977 
(barr- och lövträ) 

Produktion 
Import 
Summa tillgång 
Export 
Varuinsats 

industri 
byggnads verksamhet 

Lagerförändring 
Saldopost 
Summa användning 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

1 000 kbm 

10 250 
140 

10 390 

5 315 
6 740 
4455 
2 285 

285 
-1 950 
10390 

Förändring från före
gående år, % resp. 
1 000 kbm -

1976 
prel. 

7,0 
41,8 

7,5 

22,9 
--1,4 
--0,7 

-2,8 
--1 115 

775 
7,5 

1977 
prognos 

2,0 
10,0 

2,2 

-6,2 
1,1 
0,8 
1,8 

830 
-260 

2,2 

87 

der första hälften av 1975. Återhämtningen av byggandet i Västeuropa 

synes dock för flertalet länder ha blivit tämligen blygsam. Undantag 
härvidlag utgörs av Förbundsrepubliken Tyskland och i viss mån Stor
britannien och Danmark. I Förbundsrepubliken Tyskland utvecklades 

såväl bostadsbyggandct som övrigt privat byggande relativt gynnsamt 
under 1976 medan byggandet i Storbritannien och Danmark sjönk 
redan under andra halvåret 1976 efter en kraftig uppgång u1:1der första 
hälften av året. Det mycket höga ränteläget tillsammans med nedskär
ningarna i de offentliga utgifterna bidrog till denna utveckling. över 

lag synes byggandet i Västeuropa ha varit starkare för annat byggande 
än för bostadsbyggandet. Västeuropas import av trävaror under 1976 
blev ändock totalt sett betydande. Lageromslaget i importörlcden men 
sannolikt även i förbrukarledcn torde ha_ bidragit kraftigt härtill. 

Orderingången till de svenska 'sågverken mattades av redan under 
andra kvartalet 1976 för att därefter sjunka. De priser de svenska pro
ducenterna på grund av sin höga kostnadsnivå såg sig tvingade att ta ut 
resulterade snabbt i fallande konkurrenskraft. Båda våra huvudkonkur
renter - Sovjetunionen och Canada - ökade markant' sitt utbud på 
den europeiska m~irknaden under 1977 och det till priser som väsentligt 

understeg de svenska. Denna priskonkurrens drabbade i första hand 

byggnadsvirke av ordinär kvalitet som dock utgör en stor andel av 
den svenska trävarucxporten. För det högkvalitativa byggnadsvirket 

var konkurrensen mindre besvärande. Denna utveckling innebar bety

dande marknadsandclsförlustcr under 1976 och exportleveransökningen 

kom 1976 att stanna vid 23,5 % från den låga nivån 1975. 
Den inhemska ordertillväxten upphörde under tredje kvartalet 1976 

vilket delvis får ses som en följd av att förbruk~rlagren påfyllts under 
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första halvåret, delvis kanske också som en följd av att behovet av pris

spekulaliva lagerinköp försvagats i och med det i september införda 

prisstoppet på sågade och hyvlade trävaror. För hela 1976 ökade hem

maleveranserna med ca 7 % medan förbrukningen utvecklades svagare. 

Produktionen kom mot bakgrund av Jeveransutvecklingen att stiga 

ni'igot under första halvåret 1976. Även under tredje kvartalet var 

produktiommivån påfallande hög vilket till en del kan sättas i samband 

med den kraftigt ökade tillförseln av importsågtimmer. För helåret 

1976 beräknas produktionen ha ökat med 7 % i volym. Produktions· 

och Ieveransutvecklingen under 1976 medförde därmed en reducering 

av producentlagren. 

Under 1977 väntas en gradvis försvagning av byggandet i Västeuropa 

äga rum. Utsikterna förefaller dock nagot ljusare för gruppen annat 

byggande än för bostadsbyggandet. Utgångspunkten för exportprogno

sen 1977 har varit de importprognoser som framlades vid ECE:s 

Tirnbcr Committees möte under senhösten 1976. Där beräknades den 

samlade importen till de sju största importländerna, som också är 

Sveriges huvudmarknader, minska med ca 1 milj. m:1, eller med ca 

7 %, vilket är en betydande kvantitet som inte kan kompenseras på 

andra marknader. Dessa prognoser bygger eincllertid på att en redu

cering av importörlagren skall komma till stånd. Dessutom brukar im

portörländerna vanligen underskatta sitt importbehov. Detta synes i syn

nerhet gälla Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike där gruppen 

övrigt byggande väntas stiga tämligen starkt under 1977. Däremot torde 

det brittiska importbehovet ha överskattats. Trots ett totalt sett sjun

kande importbehov synes också utbudet på den europeiska marknaden 

bli minst lika stort som under 1976. Det kanadensiska utbudet, som vän

tas öka under 1977, kan dock komma att begränsas med hänsyn till 

den starka uppgång i byggandet som nu förutses för Japan. Finland, 

den enda konkurrent som Sverige i viss mån kan priskonkurrera med, 

planerar också öka sitt utbud under 1977. Sammanfattningsvis måste 

man konstatera att förutsättningarna.för svensk träva~ucxport 1977 inte 

är alltför ljusa. Mot denna bakgrund har den svenska exporten beräk

nats minska med 6 o/~ 1976--1977. Utrymm~t för prisökningar torde 

härigenom bli begdinsat. Leveranspriserna har antagits i stort sett vara 

oförändrade under loppet av 1977. 

En viss ökning av den inhemska trävaruförbrukningen väntas ske un

der 1977, främst till följd av den emotsedda tillväxten i byggnadsvcrk

samheten. Leveranserna till hemmamarknaden kalkyleras .dock öka sva

gare än under 1976 då någon ytterligare ökning av förbrukarlagren inte 

förutses. Med oförändrade lager i producentledet leder ovanstående le

veransantaganden till en produktionsökning pä ca 2 % 1976-1977. 
Denna prognos ansluter sig till mellanalternativet för lönekostnadsut

vecklingen 1977. Enligt det lägre alternativet skulle en något högre för-
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brukning av trävaror i byggnadsscktorn kunna påräknas 1977 medan 

högalternativet implicerar en något lägre trävaruförbrukning. 

Exportorderingången till pappers- och pappvami11d11strill vände uppåt 

under hösten J 975. Uppgången,· som skedde från en synnerligen låg 

nivå, förstärktes under loppet av första halvåret 1976. Ordertillväxten 

kom dock att mattas .av under senare delen av 1976 till följd av en 

allmän dämpning i främst den Västeuropeiska ekonomin. 

Efterfrågan på papper och papp kom således att stiga mot slutet av 

1975 i samband med en begynnande ekonomisk uppgång i Västeuropa. 

Dessutom torde lagren hos förbrukare och importörer i Västeuropa ha 

normaliserats under loppet av 1975 i och med de omfattande produk

tionsbegränsningar som vidtogs under året. Efterfrågeökningen kom där

med att direkt medföra ökade order hos pappersproducenterna. Under 

loppet av första halvåret 1976 steg också pappersproduktionen i Väst

europa med nära 18 % jämfört med samma period 1975. Även impor

ten steg markant eller med närmare 22 %. Takten i tillväxten var såle

des relativt stark under början av året men mot slutet av året ägde åter

igen en viss försvagning rum. Det nordamerikanska utbudet på världs

marknaden synes samtidigt ha varit relativt stort under 1976. I Förenta 

staterna steg efterfrågan redan under andra halvåret 1975 med produk

tionsuppdragningar som följd. Uppgången accentuerades här av en efter

frågeökning från förbrukarlagren vilka ·dragits ned kraftigt under -reces

sionen 1974/1975. Dessa torde härefter ha normaliserats under 1975 eller 

början av 1976 med temporär efterfrågeförsvagning ·som följd, vilket så

ledes medförde ett ökat utbud på världsmarknaden. Mot denna bak-· 

grund kom de svenska exportleveranserna att stanna vid en ökning· på 

18 % i volym 1975-1976. Leveranspriserna kunde i stort sett hållas 

uppe under 1976 trots obalans mellan utbud och efterfrågan. 
En klar förstärkning av hemmaefterfrågan kom också till stånd under 

1976 vilket kan återföras på en ökad pappersförbrukning inom industrin 

samt ökade förbrukarlager. Även den privata konsumtionen ökade täm

ligen starkt. Produktionen· kunde under dessa omständigheter öka be

tydligt. Lagerökningen under första halvåret 1976 medförde dock en 

större försiktighet under andra halvåret. Pappersproduktionens uppgång 

torde härigenom ha stannat vid 11 % 1975-1976. 
Den utveckling som emotses för 1977 beräknas innebära en fortsatt 

förstärkning av efterfrågeläget. Den försvagning i efterfrågan som kun

de noteras under hösten 1976 bedöms således ha varit temporär. 

Den privata konsumtionen väntas också stiga tämligcri starkt såväl 

i Förenta staterna som i Japan. Även i Västeuropa förutses en ökning 

dock i ungefär samma takt som under 1976. Konkurrensen på den väst

europeiska marknaden väntas också minska då en ökande andel av det 

papper som produceras ·i Nordamerika· väntas åtgå ·till att täcka det 

växande inhemska behovet. Under sådana omständigheter bör de svenska 
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exportleveranserna kunna växa högst väsentligt. ökningen har satts till 
17 % i volym 1976-1977. Även hemmaleveranserna väntas öka ytter
ligare om än i klart lägre takt 1977 än 1976. Anledningen härtill iir att 
de svenska förbrukarlagren torde vara väl fyllda vid ingången av 1977. 
Med en viss förutsatt lagerminskning leder ovanstående redovisade 

kalkyler och antaganden till en uppgång i pappersproduktionen med 
ca l1%ivolym1976-1977. 

Exporlpriserna förutses mol bakgrund av den väntade utbuds- och 

efterfrågeutvecklingen un<ler 1977 öka med ca 7 % räknat mellan års
genomsnitten 1976 och 19i7. Prisökningarna torde dock vara mycket 
begränsade under första halvåret 1977 mot bakgrund av det utbuds
övcrskott som då ännu väntas föreligga. 

Den snabba uppdragningen av Västeuropas pappersproduktion under 
1976 har tvärtemot förväntningarna inte generer~t någon betydande 
ökning av massaejterfrågan. Visserligen vände orderingången uppåt mot 
slutet av 1975 men uppgängen skedde från en mycket låg nivå. Förbru
karlagrcn i Västeuropa som vid ingången av. 1975 var mycket stora 
reducerades kraftigt under loppet av 1975. Vid ingången av 1976 torde 
de sålunda ha normaliserats eller till och med legat under normal nivå. 
Den svaga eftcrfrågcutvecklingen under 1975 parallellt med lageravtapp
ningen medförde etl mycket drastiskt fall i de svenska exporllevcran

serna. Dessa sjönk med ca 29 % i volym under 1975. De svenska mark
nadsandelarna på Västeuropa föll likaså genom ett kraftigt ökat utbud 
av massa från Canada. Produktionsneddragningen blev dock måttlig, 
ca 12 % vilket resulterade i en betydande uppbyggnad av massalagren. 
Dessa uppgick till ca 1,2 milj. ton vid ingången av 1976. Leveranspri
serna på svensk avsalumassa kunde dock i stort sett hållas uppe. 

Importen av papperscellulosa till Västeuropa ökade under 1976 med 
omkring 12 %, vilket är en förvånansvärt liten ökning med hänsyn till 
pappersproduktionen. Vad som uppenbarligen skett under 1976 är att 
en bottenskrapning av köparlagren ägt rum, sannolikt till följd av vän
tndc prissänkningar på massa. Prisnivån har dock i stort sett kunnat 
hållas uppe trots att de svenska producentlagren även under 1976 ökade 

i inte obetydlig omfattning. Samtidigt som massaefterfrågan varit svag 
har utbudet på den västeuropeiska marknaden från Canada varit stort. 

Den amerikanska pappersindustrin kunde inte absorbera det kanaden
siska utbudet vilket var betydligt större 1976 än 1975 då strejker med
förde betydande produktionsbortfa!L Exportleveranserna från den 
svenska r:iassaindustrin steg under dessa omständigheter måttligt eller 
med ca 4,5 % 1975-1976. Utförseln under 1976 ökade på såväl de väst
europeiska som de utomeuropeiska marknaderna. De svenska mark
nadsandelarna fortsatte dock att falla på Västeuropa. 

Den svaga efterfrågan under 1976 medförde att betydande produk
tionsbegränsningar fått vidtas. Produktionen beräknas ha minskat ~cd 
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7 % i volym 1975-19i6 vilket tillsammans med en måttlig ökning av 
hemmaleveranserna resulterat i en fortsatt lagcrupphyggna<l. Lagren be
räknas vid ingången av 1977 uppgå till ca 1,5 milj. ton. 

Marknadsutsikterna för svensk avsalumassa för 1977 synes vara 
mycket goda. Produktionen av papper och papp vän!<is således stiga 

ytterligare under 1977 såväl i Västeuropa som i Förenta staterna. Utbu
det av nordamerikansk massa kommer också siikcrligen att begränsas 
till följd av den amerikanska pappersindustrins stigande massabehov. 
En uppdragande inverkan på massaefterfrågan torde även lagerutveck
ligen kunna utgöra. Ett behov av påfylln.ad hos förbrukarna kan sålunda 

förutses. Under dessa förutsättningar: väntas den svenska massaexporten 
öka med 25,5 % 1976-1977. 

Den produktionsökning som skulle kunna möjliggöras genom detta 
leveransantagande torde dock vara begränsad med hänsyn till lagcr
uLvecklingen hos massaproducenterna. En viss avtappning av de rekord
stora massalagren verkar sålunda medföra vissa produktionsbegräns

ningar även under 1977. Vissa produktionsbegränsningar har också avi
serats under början av året. Produktionen väntas öka med 10,5 %, vilket 
implicerar en måttlig ökning av hemmaleveranserna. 

Leveranspriserna som i stort sett legat stilla under 1975 och 1976 
väntas ånyo öka. ökningen har satts till 5 % räknat mellan årsgenom
snitten 1976 och 1977. Det utbudsövcrskott som väntas ligga kvar under 

åtminstone första hälften :av 1977 torde medföra att prisökningarna 
under denna period blir begränsade. 

Konsekvenserna för skogsbrnket av den ovan redovisade produktions-

Tabell 4: 3 Försörjningsbalans för rundvirkil 1975-1977 
Fast mått utan bark (barr- och lövträ) 

1 000 kbm 

Produktion 56 020 
sågtimmer 20 120 
massa- och boardved 32 200 
övrigt runrlvirke 3 700 

Import 3 020 
Summa tilfgfog 59 040 

Export I 980 
Lagerförändring 3 920 
f."örbrukning 53 140 

sägtimmer 20 870 
massa- och boardved 28 640 
övrigt rundvirkc 3 630. 

Summa användning 59 040 

Käfla: Konjunkturinstitutel. 

Förändring från före
gäende år, ~~ resp. 
I 000 kbm 

19i6 1977 
prel. prognos 

1,9 -6,0 
8,3 3,8 

-1,5 ~13,0 
-2,7 -2,7 
-7,7 9,5 

1,5 -5,2 

-30,0 0,0 
-420 -6300 

3,5 5,7 
7,0 2,0 
] ,7· 9,6. 
.., ' -.:.,J 3,0 
1,5 ·-·5,2 
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utvecklingen för skogsindustrierna sammanfattas i tahell 4: 3. Förbruk
ningen av rundvirke beräknas sålunda ha ökat med 3,5 % 1975-1976, 

med en större ökning för sågtimmer än för massaved. Lagren av massa
ved steg under 1976 för andra året i följd beroende på i första hand om

fattande driftsinskränkningar inom massaindustrin. Även den kraftigt 

minskade massavcdsexporten under 1976 till följd av fortsatt låg aktivi

tet inom den norska massaindustrin torde ha bidragit härtill. Också 

importen av massaved sjönk medan en förvånansvärt krartig ökning av 

sågtimmcrimportcn kom till stånd. 

Under 1977 väntas förbrukningen av rundvirke öka med närmare 

6 % , med en större ökning för massaved än för sågtimmer. Lagren av 

massaved beräknas härigenom komma att minska påtagligt under 1977. 
Några större förändringar av den svenska importen och exporten av· 

rundvirke förutses inte. Skogsavverkningarna beräknas härigenom kom-
ma att minska med 6 % 1976--·°1977. '· 

Produktionen inom peti'oleurizraftinaderierna m. m. drogs upp mar

kant andra halvåret 1975 i samband med att betydande kapacitetstill

skott togs i bruk. Produktionstillväxtcn fortsatte under 1976 - dock 

i avsaktande takt - vilket kom att medföra att produktionen ökade 

närmare 17 % mellan årsgenomsnitten 1975 och ·1976. Tillförseln av 

raffinerade produkter till . den svenska marknaden steg emellertid en

dast med ett par procentenheter 1975-1976 då importen samtidigt 

kom att fortsätta att minska. Importens andel av tillförseln till den 

svenska marknaden av raffinerade produkter sjönk därmed från när

mare 70 % 1974 till 55 % 1976. 
Främst bidragande till den totalt sett måttliga förbrukningsökningen 

1975-1976 var ett fortsatt fall i industrins tjockoljeförbrukning. Där
emot steg förbrukningen markant vid de oljeeldade värmekraftverken 

som i ökad utsträckning fick tas i anspråk för att täcka det växande 

elkraftsbehovet. Produktionen vid kärnkraftverken fortsatte visserli
gen att stiga men vattenkraftproduktioncn minskade till följd av en låg 

vattentillrinning. Vidare steg bensinkonsumtionen i förhållandevis hög 

takt samtidigt som kall väderlek resulterade i en ökad användning av. 

eldningsoljor för uppvärmningsändamål. 

Under 1977 beräknas totala förbrukningen av petroleumprodukter 

öka endast svagt. Industrins tjockoljeförbrukning förutses bli i stort sett 

oförändrad jämfört med 1976. Förutsatt normal väderlek väntas vidare 

förbrukningen av tunna . eldningsoljor öka blygsamt. Däremot torde 

bensinkonsumtionen växa i ungefär samma takt som 1976. Produktio

nen inom raffinaderierna beräknas endast öka ett par procent 1976-
'· :, 

1977. Inkluderas ett sannolikt behov av en viss uppbyggnad av lagren 

av petrolcumproduktcr •beräknas importbehovet (i mellanalternativet) 

komma att stiga ca 5 % 1976-1977. Med det lägre lönckostnadsaltcr

nativet beräknas industriproduktionen och därmed också importbeho-
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vet av petrolcumproduktcr bli något högre. Det motsatta förhållandet 
gäller det högre Iönekostnadsalternativet. 

Efterfrågeläget för jiim- oclz sttllverkell, som försämrades drastiskt 
under loppet av 1975, förblev mycket svagt också under 1976. Visser
ligen vände orderingången markant uppåt under senare delen av 1975, 
men uppgången kom från en synnerligen låg nivå och expansionen va
rade endast en bit in på 1976. Under åte_rstoden av 1976 har· efterfrå
gan snarast visat en vikande _tendens. En fortsatt -minskning av de vid 
ingången av 1976 mycket små orderstockarna skedde över året. Detta 
innebar likväl en markant ·uppbromsning jämfört med den drastiska 
reducering som ägde rum under loppet av 1975 ... 

Den ökning av orderingången som trots allt skett frän bottennivån 
under första halvåret 1975 kan till största delen hänföras till ökad ef
terfrågan från utlandet. Den förstärkning av den internationella stålef
terfrågan som ägde rum under senare delen av 1975: och början av 
1976 torde huvudsakligen ha varit en effekt av att lageruttömningen 
i förbrukarleden upphörde samtidigt som stålfqrbrukningen slutade _att· 
falla. Den markerade . uppbromsning som ägde rum under höst.en. 
1976 indikerar också att den faktiska förbrukningen fortfarande utveck
las svagt. Efter att ha fallit mycket snabbt under loppet av 1975 kom 
de svenska exportleveranserna att v_ända _uppåt en bit in på 1~76; Tak
ten i tillväxten blev emellertid måttlig och mot slutet av året ägde åter
igen en viss försvagning rum. I volym kom exporten därmed att minska. 
med ca 3 % mellan 1975. och 1976. Den under större delen. av 1976 
uppåtriktade exportkurvan var till stor del en .följd av: en· expansiv 
utveckling på den amerikanska marknaden. Även till Förbundsrepubli
ken Tyskland skedde en relativt betydande uppgång medan utveckling
en till övriga EG-länder _blev klart svag~re. Till öststatsländerna redu
cerades exporten påtagligt under loppet av 1976. Den förbättring· i av
sättningsläget som noterades medförde att priserna, kunde höjas under 
1976. Leveranspriserna vände, uppåt under andra kvartalet 1976 efter 
att tidigare ha uppvisat ett måttligt - och relativt kortvarigt ---:- pris- · 
fall. Den genomsnittliga prisnivån för 1976 kom därme.d; att bli endast 
obetydligt lägre än 1975. 

Leveranserna till hemmamarknaden, som föll snabbt -under loppet av 
1975, fortsatte att reduceras under loppet av 1976 även om takten brom
sades upp över året. Den inhemska· förbrukningen av stål redue~rades 
under 1976 som en följd av en stark,t vikande produktionsutveckling in
om verkstadsindustrin och varven. Mellan 1975 och 19,76 Skf'.dde också 
ett starkt negativt lageromslag inom varven. Handelns .lager drogs där-. 
emot upp kraftigt under första halvåret 1976. Främst som en följd 
härav :;kedde ett omslag i importutvecklingen i IJörjan .av .1.976 och im-. 
porten ökade markant från den låga nivån vid slutet ·av -1975 .. Öknings~ 
takten dämpades dock mot slutet av. året och blev därigenom ej kraf~ 
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ligarc än att en volymmässig tillbakagång på ca 6 a 7 % ägde rum 

mellan helåren 1975 och 1976. De svenska stålverken var lika fullt un

der 1976 utsatta för ett starkl konkurrenstryck på hemmamarknaden 

och importens andel av totala tillförseln steg markant mellan 1975 

och 1976. 

Produktionen inom stålverken, som drogs ned snabbt under loppet 

av 1975, fortsatte att falla en bit in på 1976. Under andra kvartalet 1976 

vände produktionskurvan markant uppåt men mot slutet av året brom

sades ökningen upp. Produktionen beräknas därmed ha fallit med 

drygt 8 % mellan 1975 och 1976. Trots denna avsevärda produktions

neddragning under 1975 och en bit in på 1976 skedde en massiv upp~ 

byggnad av producenternas lager av halvfabrikat och färdigvaror. I 

mycket stor utsträckning kunde detta ske med hjälp av det statliga 

lagerstödet. Lageruppbyggriaderi av halvfabrikat kom att upphöra dras

tiskt mellan halvåren 1976 vilket till stor del utgjorde en bieffekt av 

masugnshaveri. Men även för färdigvarorna skedde en betydande upp

bromsning i lageruppbyggnaden mellan halvåren 1976. 

Till grund för bedömningen av stålverkens leveranser till export~· 

marknaderna under 1977 ligger ett antagande om att den internationella 

stålefterfrågan, efter den uppbromsning som skedde under senare delen 

av 1976, kommer alt uppvisa en fortsatt expansion. Denna förbättring 

väntas huvudsakligen komma till stånd under senare delen av 1977 

och då som en följd av en mer allmän uppgång i investeringsvcrksam

heten. Enligt den av statistiska centralbyrån i oktober 1976 insamlade 

exportenkäten räknar de svenska stålverken med en kraftig expansion 
av exportleveranserna under 1977 .. Tillväxten i löpande priser väntas 

uppgå till drygt 30 % 1976-1977. Denna expansiva utveckling väntas 
företrädd på i stort sett samtliga marknader. Endast till ·öststatsländerna 

räknar företagen med en klart långsammare tillväxttakt. Ett flertal fak
torer talar emellertid för att företagen har överskattat utvecklingen, 

bl. a. stålverkens synnerligen små orderstockar, ett mycket 'skärpt kon
kurrenstryck samt ett lågt kapacitetsutnyttjande inom stålindustrin in

ternationellt. Härtill kommer att stålkorijunkturen fortsatte att försvagas 

efter enkätens insamlande. En betydande nedjustering av företagens 

förväntningar har sålunda förefallit motiverat. I volym räknat förutses 

exportökningen stanna' vid 'ca 10 % 1976--1977 och med tyngd punk- ' 

ten i uppgången på senare delen av året. Prisstegringstaktcn väntas· bli 

dämpad under första halvåret 1977 för att därefter i 'samband med det 

förstärkta avsättningsläget komma att' tillta under senare delen av 

året. Därmed väntas exportpriserna öka med 8 a 9 % mellan 1976 och 

1977. 
Den inhemska förbrukningeti väntas under 1977 fortsätta att visa 

svag utveckling. Orsakerna: härtili är främst en fortsatt reducering· av 

såväl produktionsvolym som h:igerhållning inom varven. Däremot vän-
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tas en viss om än obetydlig produktionsökning äga rum inom verkstads

industrin samt inom övriga stålkonsumerande branscher. I samband 

med stigande förbrukning under senare delen av 1977 beräknas också 
en viss uppbyggnad av stållagren komma till ·stånd inom dessa bran
scher samt inom handeln. Denna utveckling väntas resultera i en mindre 

ökning av importen medan stålverkens leveranser till hemmamarkna
den närmast beräknas stagnera mellan 1976 och 1977. 

Ovan relaterade efterfrågebild medger endast en mindre ökning av 
produktionen inom stålverken 1976----1977. Produktionsökningcn vän
tas sålunda stanna vid ca 1 % 1976-1977 i synnerhet som producen

terna torde vara inriktade på viss reducering av sina egna lager. Pro

duktionsutveeklingen förutses därmed snarast tendera nedåt under förs
ta delen av 1977 och inte förräri under senare delen av året väntas en 
produktionsuppdragning komma till stånd. 

Dessa beräkningar är förenliga med mellanalternativet för lönekost

nadsutvecklingen. Enligt det lägre lönekostnadsalternativet erhålls en 
högre inhemsk förbrukning av järn och stål huvudsakligen son1 en följd 

av ökad aktivitet inom verkstadsindustrin och byggnadsverksarnheteri. 
I det högre lönckostnadsalternativet erhålls en lägre inhemsk förbruk

ning eftersom effekterna då verkar i motsatt riktning. 

Tabell 4: 4 Försörjningsbalans för vcrkstadsprndukter, cxkl. fartyg 1975-1977 
1968 års producentpriser · 

Milj. kr. Förändring från före-
gående år, % resp. 
milj. kr. 

1975 1976 .1977 
prel. prognos 

Produktion' 28 630 -3,0 0,3 
Import 15 640 0,5 1,3 
Summa tillgång 44 270 -'1,7 0,6 

Offentlig konsumtion 2 300 -8,l -5,7 
Privat konsumtion 4 980 9,6 3,8 
Investeringar 10 250 6,1 0,8 
Export 17 740 -4,6 5,0 
Lagerförändring i industrin 
(milj. kr.) l 550 860 -500 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.) -100 185 -40 
Varuinsats 7 550 -2,6 - 0,4 

industri 2 770 . ·4,7 -4,4 
byggnadsverksamhet 3 430. .-2,8 1,8 
övrigt 1 350 2,1 2,1 

Summa användning 44 270 ··l,7 0,6 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker fran statistiska 
c~ntralbyråns årsbcräkningar över produktionsutvecklingcn. Försörjnings
balanscns produktionsökning för prognosperioden ·korrigeras därför i enlighet 
med mönstret för tidigare konstaterade avvikelser. 

Källa: Konjunkturinstitutet. · 
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Huvuddelen av ickejärnmetalfrerkens _produktion går i form av in
satsvaruleveranscr till den inhemska industrin, men ca 1/3 av produk

tionsresultatet finner avsättning på exportmarknadcrna. 

Industrins förbrukning av ickejärnmctaller stagnerade under· 1975 
samtidigt som vikande internationell efterfrågan medförde en minskning 
av exportvolymen. Det försämrade avsättningsläget ledde till en kraftig 
proc.lukrionsminskning på 9 % 1974-1975. Markanta fall noterades 

i både export- och importpriserna 1974-1975. 

Den inhemska efterfrågan på ickejärnmetaller för löpande förbruk

ning minskade 1976 och ett negativt omslag synes ha skett i lagerhåll
ningen av ickejärnmeta11er. Importvolymen torde även ha minskat för

hållandevis kraftigt 1975-1976. En inte obetydlig ökning av exportvo

lymen från den nedpressade nivån 1975 kom till stånd 1975-'--1976. 
En viss produktionsökning synes ha skett 1975-1976 trots den matta· 

inhemska efterfrågan. 
Såväl den inhemska efterfrågan som ~xportefterfrågan förutses ex

pandera endast måttligt .under loppet av 1977 och produktionsökningen 
torde bli begränsad även 1976-1977. 

Efterfrågan på verkstadsind11sttins (exkl. varv) produkter nådde ett 
bottenläge i början av 1976. Orderingången hade varit avtagande i drygt 

ett år, då den vände uppåt andra kvartalet 1976. Uppgången från ex
portmarknaden hlev emellertid försiktig och tvekande under resten av 

året. Även från hemmamarknaden var ökningen av beställningarna re
lativt blygsam. De starkt reducerade orderstockarna hade ännu mot slu· 
tet av 1976 inte börjat växa. 

Verkstadsexportcn föll kraftigt 1974--1975, dels beroende på den 
djupa internationella lågkonjunkturen och dels på den kraftiga höjning 
av exportpriserna på svenska verkstadsprodukter som skedde i relation 
till världsmarknadspriserna. Exportminskningen var störst till OECD- . 
länderna och i synnerhet till Västeuropa. Under 1976 var det praktiskt 
taget endast leveranserna till OPEC-länderna som ökade, ·dock inte 1ika 
mycket som under 1975. Leveranserna till Västeuropa minskade ytter

ligare något 1975-1976, trots en uppgång under andra halvåret 1976. 
De största minskningarna noterades emellertid på Förenta staterna, Öst

europa och övriga länder (exkl. OPEC) .. Den tillväxt i världshandeln 
som kunde noteras första halvåret 1976 och som fortsatte i långsammare 

takt andra halvåret kom alltså ej den svenska verkstadsexporten till del. 
Vcrkstadsexporten drabbades sålunda under 1976 - liksom under 1975 
- av volymmässiga förluster av marknadsandelar. Bland de. främsta 

orsakerna till dessa förluster är den kraftiga höjningen av verkstads
cxportens relativpris, under-·framför allt 1975, men även 1976. Under 
1976 fortsatte alltså exportleveranserna att sjunk~ kraftigt, nedgången 

var t. o. m. större än 1975. Exportvolymen minskade med ca 4 1/2 % 
1975-1976 samtidigt som exportpriserna höjdes· i:ned knappt 14 % . 
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Den inhemska efterfrågan på verkstadsprodukter beräknas ha stigit 
i litet snabbare takt 1975-1976 än 1974-1975, framför allt beroende 
på ökade maskininvesteringar. Samtidigt steg den privata konsumtionen 
av verkstadsprodukter starkt 1976 efter den kraftiga ökningen 1975. 
Särskilt var det inköpen av personbilar som fortsatte att öka i mycket 
hög takt. 

Trots ökningen av den inhemska efterfrågan förblev importen av 
verkstadsprodukter nästan oförändrad 1975---,-1976. 

Den vikande efterfrågan i förening med en väl upprätthållen produk
tionsvolym ledde till hastigt växande producentlager 1975. Under 1976 
har produktionen successivt anpassats nedåt i en takt som möjliggjort 
en kraftig uppbromsning av lagertillväxten - men ej en .reduktion av 
lagren. Delvis bidragande till denna utveckling av produktion och lager . 
har det statliga lagerstödet varit.. Stödet har emellertid inte haft så stor 
verkan under andra halvåret 1976. Den under loppet av 1976 neddrag., 
na produktionsvolymcn medförde en produktionsminskning. på ca ·4 % 
mellan helåren 1975 och 1976 enligt preliminära beräkningar. 

Till grund för bedömningen av vcrkstadsexportens utveckling under 
1977 ligger en exportenkät till verkstadsindustrin, insamlad i början av 
november av statistiska_ centralbyrån. Företagen räknar här med en 
värdemässig uppgång 1976-1977 på drygt 15 % och.en prisuppgång på 
drygt 8 % , vilket ger en volymökning på knappt 7 % . De förväntningar 
om en fortsatt snabb expansion i världsekonomin under 1977 som del
vis låg till grund för prognosen i höstrapportcn har efter hand dämpats. 
Detta medför att ökningen av verkstadsexporten 1977 bedöms bli lägre 
än enkätsiffrorna. En exportökning till flertalet av OECD-länderna för
väntas 1977, dock något lägre än tidigare antaget. Den förhållandevis 
kraftigaste exportökningen beräknas även 1977 falla på OPEC-länd~r
na, men också övriga u-länder förväntas efterfråga svenska verkstads-, 
produkter i större utsträckning än.1976. Detta sammantaget skulle ge en 
volymökning på 5 % mellan helåren 1976 och 1977. Efter de förluster 
av marknadsandelar som ägt rum under 197S och 1976, bedöms före
tagen under 1977 bli väsentligt mer återhållsamma vad gäller export
prisutvccklingen. Uppgången av exportprisindex bedöms stanna vid 
knappt 5 % 1976-1977, 

Någon uppgång av efterfrågan från hemmamarknaden förväntas inte 
1976-1977. Framför allt beräknas ökningen av maskininvesteringarna 
avstanna, men även den privata konsumtionen av verkstadsprodukter 
förutses öka i lägre takt 1976-1977 än 1975-,-1976. Den offentliga· 
konsumtionen beräknas minska 1976-:-:-197.7, dock inte lika mycket som 
1975-1976. Leveranser av verkstadsprodukt.er SOII! insatsva.ror förvän~ 
tas minska något även 1976-1_977--,- till __ stor del beroende på varvs
industrins kraftigt sänkta efterfrågan på vcrkstadsprodukter. 

Tidigare erfarenheter .visar att cj.fi avsättningsJä~et :u~omlanµs är bättre . 

7 Riksdagen 1976177.1sam/.100. Bilaga 1. Bil. 1 
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än på den svenska marknaden, minskar säljtryckct frän konkurrentlän
derna på den svenska marknaden. Man skulle därför kunna tänka sig 
att den inhemska efterfrågan under 1977 i större utsträckning än under 
1976 kan tillgodoses med inhemsk produktion. Importpriserna ökade 
emellertid under 1975 och 1976 väsentligt långsammare än priserna på 
den inhemska marknaden och effekterna härav väntas göra sig gällande 
även under 1977. Mot denna bakgrund har i stället antagits att de 
svenska tillverkarna tappar någon terräng även på den inhemska mark
naden 1977. Importökningen 1976-1977 'har beräknats till knappt 
11/2 %. 

Vid utgången av 1976 var lagren hos producenterna exceptionellt 
stora. Först under senare delen av 1977 förväntas efterfrågeökningen 
bli så pass stark att dessa lager kan börja .reduceras. Produktionsut
vecklingen bedöms då bli fortsatt svag under första delen av 1977, me
dan en försiktig uppgång skulle kunna påräknas mot slutet av 1977 .. 
Därmed skulle produktionsvolymen bli obetydligt högre 1977 jämfört 
med 1976. 

Vid en utveckling enligt det högre lönekostnadsalternativct bedöms 
konsumtionen av verkstadsprodukter öka i högre takt än i mellanalter
nativet. De högre lönekostnaderna· bedöms leda till en snabbare upp
gång av exportpriserna, vilket får till effekt en lägre ökningstakt för 
exportvolymen. Samtidigt får den högre lönekostnadsstegringen nega
tiva effekter på efterfrågan på verkstadsproduktcr som insatsvaror. Den 
slutliga efterfrågan på verkstadsprodukter beräknas sålunda öka med ca 
1112 % 1976-1977, att jämföra med en uppgång pä knappt 2 % i 
mel Ian alternativet. 

Effekterna på importvolymen i det högre lönekostnadsalternativet är 
av två slag - å ena sidan verkar den lägre efterfrågan dämpande pa 
importvolymen, å andra sidan får den högre inhemska prisutvecklingen 
till följd att den inhemska efterfrågan i ökad utsträckning riktas mot 
utlandet. Den senare effekten är starkare än den förra, varför import
volymen bedöms öka med ca 2 % , i stället för 11/2 % i mellanalter
nativet. Effekterna på de inhemska leveranserna· blir alltså negativa,. 
dels på grund av den lägre efterfrågan, dels på grund av den högre im-· ... 
porten. Samtidigt får man räkna med att de lägre inhemska leveranser
na till viss del resulterar i en högre lageruppbyggnad hos verkstadsindu
strin, varför effekten pä produktionen blir av mindre storlek än på· de. 
inhemska leveranserna. Produktionen bedöms med det högre Iönekost- · 
nadsalternativet bli oförändrad mellan 1976 och 1977. 

Samma resonemang men med omvända förtecken har tillämpats vid 
antagandet om det lägre Iönekostnadsalternativet. Inköpen för privat 
konsumtion av verkstadsprodukter blir alltså lägre, exportprisutveek
Jingen blir likaså lägre, vilket öppnar möjligheter för en högre tillväxt 
av exportvolymen. Samtidigt ökar efterfrågan på verkstadsprodukter 
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som Insatsvaror. Nettoeffekten på efterfrågan blir posit_iv - den be
döms i detta alternativ öka med ca 2 % . Den lägre inhemska pris
utvecklingen styr över· den: inhemska efterfragan i ökad ·omfattning på 
svenska verkstadsprodukter. Detta medför större återhållande effekt på 

importutvecklingen än den uppdragande · effekt som uppkommer på 
grund av ökningen av den inhemska efterfrågan. Importen beräknas 
sålunda öka med ca 1 % . i denna alternativkalkyl. Samtidigt beräknas 
de högre inhemska leveranserna leda till en lägre lageruppbyggnad~ 
vilket begränsar effekten på produktionen. Den bedöms ·sålunda öka 

med knappt 1 % 1976:__1977 i det lägre Iönekostnadsalternativet. 
Varvens fartygsleveranser var till följd av tidigare beställningar myc

ket höga 1976 och leveransvärdet uppgick enligt preliminära kalkyler 
till hela 5,4 miljarder kr. Varvens orderstockar för leverans under 1977 
och senare uppgick i november 1976 till 7,9 miljarder kr. i löpande pri
ser enligt den enkät till varven som då insamlades av statistiska central
byrån. Av denna orderstock beräkna'> fartyg till ett värde av 4,8 miljar
der kr. levereras 1977. Återstående beställningar hänför sig till största 
delen till första halvåret 1978. 

Exporten av nybyggda fartyg uppgick 1976 enligt preliminära be
räkningar till 4,4 miljarder kr. i löpande priser - en mycket stark upp
gång jämfört med 1975 såväl värdemässigt som volymmässigt. Sam
tidigt minskade emeJlertid de inhemska leveranserna och lagren av va
ror i arbete - som ökade starkt under 1975 - drogs ned i samband 
med de väsentligt lägre fartygsleveranserna 1977. Detta ledde till en 
produktionsminskning på uppskattningsvis ca 10 % i volym 1975-1976. 

Fartygsleveranserna till utlandet kommer 1977 att bli väsentligt lägre 
än 1976 - exportvärdet har beräknats till 3,8 miljarder kr. Leveranser
na till svenska redare beräknas bli av ungefär samma storlek som 1976. 
Samtidigt .får man räkna med ytterligare minskningar av lagren av varor 
i arbete - med tanke på de avsevärt färre beställningarna för 1978 och 
senare. En sådan utveckling av leveranser och lager skulle leda till en 
produktionsminskning på ca 15 % 1976-1977. 

De industrier som ingår i den heterogena övrigsektom1 producerar 
huvudsakligen färdigvaror vilka till övervägande delen avsätts på den ' 

inhemska marknaden. I huvudsak går dessa varor till privat koi:Jsum
tion och - i form av insatsvaruleveranser - till industrin och bygg
nadsverksamheten. Den andel av sektorns p"roduktionsrcsultat som fun
nit avsättning på exportmarknaderna har hittills under 1970-talct varie
rat mellan 114 och 1/3 beroende på efterfrågeläget.· 

I Sektorn omfattar textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (SNI 
32), trähus- och byggnadssnickeriindustri, möbelindustri samt övrig trävaru
industri utom s11gverk (SNI 33 cxkl. 33111), pappers- och pappförpacknings
fodustri (SNl 3412), övrig pappers- och pappvaruindustri (SNI 3419), grafisk 
industri (SNI 342), kemisk industri, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri 
(SNI 351, 352, 355, 356),jord- och stenvaruindustri (SNl 36) samt annaT). 
tillverkningsindustri (SNI 39). 
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Tabell 4: 5 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1975-1977 
1968 års producentpriser 

100 

Milj. kr. Förändring från före-
gäende år, % resp. 
milj. kr. 

. . ; 

1975 1976 1977 

.· :, '. 
prel. . prognos 

Produktion1 20 680 I,4 0,8 
Import 10 810 8,2 8,9 
Summa tillgång 31490 3,7 3,7 . . . 

Offentlig konsumtion 2 370 2,7 3,4 
Privat konsumtion 9 880 3,7. 7,3 
Investeringar 670 6,1 -0,8 
Exporl 5 560 
Lagerförändring i industrin 

9,6 4,6 

(milj. kr.) 170 10 -90 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.) ' -80 250 -100 
Varuinsats 12 920 ~o.s 2;4 

industri 4440 -1,4 3,1 
byggnads verksamhet 4910 '-2,8 1,8 
övriga sektorer '.l 570 2,8 2.2 

Summa användning 31490 3,7 3,7 

1 Produktionen framkommer som saldo i balansen och avviker från statistiska 
centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen. Försörjning~
balansens produktionsföräö.dring ·för prognosperioden korrigeras därför i enlig-
het med mönstret för tidigare avvikelser. · 

Källa: Konjunkturinstit11t~t. 

Under 1974 expanderade .den inhemska efterfrågan på övrigvaror 
starkt, men riktade sig i ökad utsträckning mot utlandet vilket resulte
rade i en kraftig importvolymökning 1973-1974. Samtidigt stagnerade 
exporten under loppet av året och produktionsökningen 1973-1974 

kom därmed att bli blygsam. 
En endast begränsad ökning i efterfrågan för privat konsumtion till

sammans med avtagande .behov av .övrigvaror för lager och löpande 
förbrukning inom landet ledde till en minskning av den inhemska efter~ 
frågan på övrigvaror 1974-1975. Den internationella recessionen med

förde en reduktion av. utlandsefterfrågan sa att en exportvolymminsk
ning på drygt 12 % registrerades 1974-1975. Sammantaget fram
tvingade denna efterfrågcutveckling en produktionsneddragning med ca 

7 % inom övrigvaruindustrin.1974-1975 samtidigt som importvolymen 

sjönk 5 %. 
Konjunktursituationen för övrigsektom förbättrades något under 

1976. Exportc(terfrågan tog fart under första halvåret 1976 och export-.. 
ökningen 1975-1976 skattas nu till strax under 10 %. Exportpriserna 
steg under loppet av år_et och prisökningen 1975-i976 _·torde ha upp

gått till ca 7 1/2 %. 
En fortsatt tillväxt av den privata konsumtionen kom i ökad uts~räck- .. 
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ning övrigscktorn tillgodo 1975-1976. Industrins och byggnadsverk7 , 

samhetens behov av insatsvaruleveranser för löpande förbrukning ,synes,. 
däremot ha avtagit 1975-1976. En viss uppbyggnad av övrigsek~prns.. 
insatsvarulager torde ha ägt, rm'!'l.· W76. ,ökningen av övrigsektoms fär- ... 
digvarulager verkar inte ha blivit lika omfattande som de två föregåen-
de åren. Handelns lager av i:)vrigvllror. vi~ade däremot ett kraftigL posi- : .. 
tivt omslag 1975-1976 .. 

Det förefaller som om efterfrågetillskottet 1975---,1976, i likhe.t . .med' 
utvecklingen 1973-1974, till ,<'.!1 )nte o!;>etydlig del riktat sig .mo~ ut-., 
landet. Volymökningen fÖr .övrigva,r,uimp.orten skattas till drygt 8. % , 

Prisökningen på importvarorµa ,berä~nas ha. uppgått till 5 % 1~75-, . 
1976. 

Den ovan relaterade utveckling~n. förefaller _inte ha gett ut_rymme för .. 
en produktionsuppdragning n.1ed mer ~n. knappt 1 % 1975-1976 .. 

Den fortsatta tillväxten i den priv.;it.a · konswntionen väntas i Jclart 
ökad grad komma att riktas. mot öyrigsektom 1977. Konsumtionsefter
frågan beräknas sålunq~ bll .. de~. b.u~•udsakliga pådrivande elem~ntet. i, .. 
cfterfrågeutvecklingen. Dessutom vä~tas insatsvaruleveranserna för Jö-; . 
pande förbrukning till såväl industrin som byggnadsverksamheten öka 
1976-1977. Såväl handels_lagr,e~ .som -ÖVJ'.igvaruindustrins egna f~rdig-. 
varulager förutses därem9t ö,ka ~. väse,ntligt mindre grad · 1977 än 1976. 
Exportens tillväxttakt förutses d~mpas ~ jämförelse med den höga .takt 
som rådde under 1976 och voly~tillväxtcn 1976-1977 skattas pil ca 
4 112 % . En viss dämpning av pJisökning~takten på exportvarorn;i. ,u,n·, 
der 1977 bedöms trolig, och expor,tprisökningen 1976-1977 väntas 
stanna kring drygt S % . 

Den förväntat goda inhemska efterfrågan på övrigvaror antas även 
1976-·1977 generera en hög importtillväxt; im~ortvolymöknin~ei;i 1976 
--1977 skattas till ca 9 % . Importpriserna väntas stiga ca 5 % ·mcllåri · · 
helårsgcnomsnitten 1976 och 1977. Med. den förutsedda höga import-. 
tillväxten synes den emotsedda eftcrfrågeutvecklingcn 1976--1977 int_e . 
kunna bära upp en produktion~ölmingstörrc än knappt 1 %. 

Den ovan skisserade efterfrågec , o.ch . produktionsutvecklingen för · 
övrigindustrin 1976-1977 hänför sig till det mellersta av de tre alter
nativen beträffande lönekostnadsstegringarna 1976-1977 som redo
visas i kapitel 6. 

Det lägre lönekostnadsalt~r .. i;i._ative~ beräknas ge en högre volymtill~ 
växt för exportens del, en. något ~åttligare expansion i efterfrågan. för 
privat konsumtion och en viss sänkning av importvolymens ökningstakt 
1976-1977. Nettot härav skulle qli ~n höjning av produktionsökningen 
1976-1977 med knappt 1/2 procentenhet. Härmed har då förutsatts att. 
lagertillväxten på färdigvarusidan i övi;igsektorn kan. hållas mer begrän-, . 
sad än enligt mittenalternativet. 

Det högre lönekostnadsalternativet .beräknas av motsvarande *äl ~e , 
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en produktionsvolymökning 1976-1977 s~m sku11e vara knappt 112 pro
centenhet lägre än enligt mittenalternativet. 

Den helt övervägande delen av produktionen inom !ivsmedelsindu- · 
strin inkl. dryckesvaru- ·och tobaksindustrin går till privat konsumtion 
inom landet. 

En kraftig ökning av livsmedelskonsumtionen 1973-1974 möjlig
gjorde en produktionsökning för livsmedelsindustrin med 2 1/2 % . Kon
sumtionen av livsmedel ökade i ett lugnare tempo 1974-1975 samti~ 
digt som negativa lageromslag noterades för såväl livsmedelsindustrins 
färdigvarulager som livsmedelslagren inom handeln. Den niatta eftcr
frågeutvecklingen 1974-1975 medgav en produktionstillväxt på endast 
drygt 1 1/2 % inom livsmedelsindustrin. 

Livsmcdclskonswntionen torde ha ökat endast måttligt 1975-1976. 
Exporten synes emellertid ha ökat ca 6 % i volym från 1975 års nivå. 
Totalt sett förefaller ·eri ·uppbyggnad av Jivsmedelslagren av ungefär 
samma omfång som 1975 ha ägt rum även 1976. Sammantaget synes · 
efterfrågeutvecklingen dock inte ha medgivit någon produktionsökning 
inom livsmedelsindustrin 1975-1976 då importvolymen samtidigt stigit 
ca4 %. 

Förstärkt konsumtionsefterfrågan emotses under 1977 men import~ 
volymökningen 1976-1977 väntas bli av ungefär .. samma storleksord
ning som 1975-1976. En viss' minskning av exportvolymen kan kom
ma all ske 1976-1977. Livsmedelslagren väntas totalt sett byggas lipp 

i ungefär samma omfattning som 1976. Med dessa ·antaganden om ef
tcrfrågeutvecklingen tordc·utrymmc finnas för en viss· höjning av pro
duktionen inom livsmedelsindustrin 1976-1977. 

4.3 övriga näringsgremss; och den totala produktionen 

Beräkningarna över den totala produktionstillväxtcn i ekonomin pe
kar på en relativt måttligt höjd aktivitet under 1976. Bruttonational
produkten - mätt från produktionssidan - bcräk.nas ha Ökat med 
0,7·% 1975-1976. Motsvarande kalkyler från användningssidan ger som 
framgår av kapitel 1 en något högre tillväxttakt; ökningen anges där 
till l % 1975-1976. I nedanstående tablå ges en sammanställning av 
de preliminära förändringstalcn för de olika näringsgrenarna 1975-
1976 samt prognoser för 1976-1977. Prognoserna för 1977 inkluderar 
effekterna av de i finansplanen redovisade ekonomiskt-politiska åt

gärderna. 
Jordbrukets produktionsvolym beräknas av Statens· jordbruksnämnd 

ha ökat med drygt 1,5 % 1975...i...1976. Skördeutfallet 1976 blev bra vad 
gäller brödsäden, men betydligt sämre för fodersäden och oijeväxtcrna. 
Totalt sett beräknas vegetabilieproduktionen ha minskat med ca 1,5 % 
1975-1976. Animalieproduktionen ·har däremot enligt de preliminära 
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Andel av total Förändring i produk
. produktion, -~~ tionsvolym, % · · 
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1976 1975-1976 1976-1977 

Jordbruk 2,5 1,·5 1 
Skogsbruk 2 2 -2 
Industri 29,5 -2 l l/. 
Elkraftproduktion, m. m. 3 6,5 4,5. 
Byggnadsverksamhet . 9,5 .-2,5 ·2 

Summa varu- och kraftproduktion 46,5 -1 1,5 

Privata tjänster 35 2 2 
Offentliga tjänster 18,5 4,5 4 

Summa tjänsteproduktion 53,5 2,5 2,S 

Total produktion 100 ,. 0,7 2,1 

.. 

beräkningarna ökat med ca 3 % under 1976. Under förutsättning av · 
normalskörd 1977 förutses produktionsvolymen inom jordbruk.et kunna 
öka med drygt 1 % från 1976.till 1977. 

Skogsbrukets förädlingsvärde· beräknas.ha ökat med ca 2 % i volym 
1975-1976 efter den kraftiga minskningen 1974-1975. Under 1977 
väntas avverkningarna åter minska främst på grund av de mycket stora 
lagren av massaved. 

Som framgår av avsnitt 1 i dcua kapitel beräknas industriproduktio
nen ha minskat med ca 2 % i volym 1975-1976. Därmed skulle ind.u
strins produktionsvolym för för_sta _g~ngen. under efterkrigstiden ha 
minskat två år i rad. Även under 1977 förutses industriproduktionen 
ut vecklas förhållandev:is svagt; volymökningen 1976-1977 förutses en
ligt konjunkturinstitutet bli ca 1 %. Med •hänsyn till de i finansplanen. 
aviserade åtgärderna beräknas ökningen i industriproduktionen bli 
1 1/4 % 1976-1977. 

På grundval av energibalanser för 1976 och 1977, framtagna av _Sta
tens industriverk, beräknas produktionen inom e/sektom öka med 6,5 % 
1975-1976. ökningen faller helt på, -värmekraftprocl,uktionen, medan 
vattenkraftproduktionen till följd av ett osedvanligt ·ogynnsamt läge i 
fråga om vattenmagasinens storlek .minskade under 1976. Vattenmaga
sinen låg vid slutet av 1976 vid den lägsta nivå som uppmätts under den 
senaste tioårsperioden. Bortfallet i vattenkraftproduktionen har inte helt 
kompenserats med ökad kärnkraftproduktion utan oljekondenskraft har 
utnyttjats i ungefär dubbelt så stor utsträckning som under 1975. Under 
antagande om normala väderleks- och tillrinningsförhållanden för 1977 
beräknas elproduktionen öka med ca 4,5 % 1976--1977. Den lägre ök
ningstakten jämfört med 1975-1976 förklaras bl. a. av att 1976 var 
kallare än normalt. 

I kapitel 7 beskrivs utvecklingen av byggnads- och anläggningsverk
samhete11. De totala bruttoinvesteringama i byggnader och anläggningar 
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beräknas minska med ca 4 % i volym 1975_:_1976; För 1977 väntas· 
en volymökning på ca 1 % . Inkluderas reparationer och underhåll be
räknas volymminskningen till ca 2,5 % 1975_:_1976 och· uppgången till 
ca 1,5 % 1976---1977. Därvid har de investeringsstimulcrande åtgärder 
som redovisas i finansplanen antagits ha endast marginell effekt på bygg

nadsinvcstcringarna under 1977. 
Produktionsvolymen för de privata tjänstesektorerna beräknas ha 

ökat med nära 2 % 1975-1.976. För varuhandeln tyder statistiska cen
tralbyråns beräkningar för de första tre kvartalen 1976 på en n~got 
lägre ökningstakt (1,5 % ) . Inom samfärdscln förutses en . fortsatt låg 
aktivitet under 1976, medan produktionsv()lymcn inom ö.vriga privata 
tjänster sammantaget ökar något snabbare än genomsnittet. Under 1977 
antas den totala privata tjänsteprQduktionen öka i något snabbare takt 
än under 1976; produktionsökningen har beräknats till drygt 2 %. 

Den off emliga tjänsteproduktionen beräknas h·a stigit med 4,5 % 

1975-1976. Till uppgången bidrar :Mimst kommunerna men även den· 
statliga tjänsteproduktionen ha ökat med ca 4 % under 1976. Från 1976 
till 1977 väntas den utveckling som beskrivs i kapitel 8 leda tili att den -
totala offentliga tjänsteproduktionen ökar med nära 4 %. 

Med ovan redovisade förändringstal skulle bruttonationalproduktens 
volymtillväxt, mätt från produktionssidan, uppgå till 2,l % 1976-1977. 
Liksom under 1975-1976 svarar tjänstesektorerna för det största bi
draget till ökningen i totalproduktionen. Varuproduktionen förutses öka 
med 1,5 % under 1977° efter volymminskningen både under 1976 och 

1975. 
De ovan beskrivna : produktions talen utgår i princip från det s. k. 

mellanalternativet vad' gäller lönekostnadsutvecklingcn -(alternativ Ii, jft 
kap. 6). Den långsammare lönekostnadsökningcn i alternativ 1 · torde 
innebära att en något snabbare ökning av varuproduktionen vore möj
lig 1976--1977. Effekten på den privata tjänsteproduktionen skulle där
emot via sänkt tjänstekonsumtion snarast bli den motsatta. Totalt sett 
torde bruttonationalproduktens tillväxttakt i låg- resp. högalternativet 
knappast avvika annat än marginellt jämfört med mellanalternativet; 
totaleffekten har beräknats till 0,1 procentenheter av bruttonationalpro

duktens tillväxttakt. 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 J,äget på arbets1itarknaden under 1976 

Sam1nanf attning 

Efterfrågan på arbetskraft, mätt med antalet registrerade lediga plat
ser hos arbetsförmedlingarna, sjönk under ·loppet av 1975. Under första 
hälften av 1976 br,omsacles ~enna nedgång upp. Antalet nyanmälda 
lediga platser tredje kvartalet 1976 låg ca 5 % under nivån första kvar
talet. Till stor del V:ar denna nedgång betingaci"'av. den minskade efter-. 
frågan på arbetskraft inom industrin. Under 1976 låg antalet 1.-varstå-· 
ende lediga platser :inom tillverkningsindustrin relativt konstant på en 

. 1 • . 

låg nivå. Från den <?ffentliga sektorn var emellertid arbetskraftsefterfrå-
gan fortsatt god. Sp~ciellt gällde detta personal inom vårdsektorn. 

Den kraftiga ökn~ng_en_ av antalet sysselsatta 1974 och 1975 börj~dc . 
avta mot slutet av i975. Den ökning i antalet sysselsatta som noterades 
föll främst på ålder,sgrupperna 25-54 år. Som en konsekvens av pcn-. 
sionsålderssänkningen fråi:i 67 till .65 är den 1 juli 1976 _minskade syssel
sättningen bland de äldsta åldersgrupperna. 

Arbetslösheten låg under 1976 ungefär på den låga nivå som noterades 
under 1975. I november 1976 var 1,5 % av arbetskraften, 62 000 per
soner, arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningarna. Av dessa var 
25 000 personer under 25 år. Denna låga öppna· arbetslöshet förklaras 

bl. a. av de åtgärder som insattes under 1975 och 1976. Antalet ungdo
mar i beredskapsarbeten ökade kraftigt under 1976. Stöd för lagerpro
duktion, frisläpp av investeringsfondsmedcl och utbildningsbi<lrag m. m. 
har hållit sysselsättningen uppe inom många företag. · 

Befolk11i11gs11tveckli11g och arbetskl"llf tsutbud 

Arbetskraftsutbu<let i antal personer bestäms av tre faktorer: in
hemska befolkningsförändringar, migrationsströmmarna och förvärvs
frekvensen. Den sistnämnda faktorn anger den andel av befolkningen i 
en viss åldersgrupp som befinner sig på arbetsmarknaden, antingen 
som sysselsatt eller arbetslös. 

Folkmängden ökade under 1975 med 0,4 % eller 31 000 personer. 
Drygt hälften av denna ökning berodd,e på en ökad nettoinvandring 
medan födelseöverskottet var rekordlågt - endast 14 000 personer. Ut
vecklingen under 1976 har varit likartad. Ökningen av folkmängden . 
första halvåret 1976 uppgick till 10 300, invandringsöverskottet var 
under samma period S 500 personer. Under januari-november 1976 
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Diagram 5: 1. Arbetskraft och sysselsättning 1970-1976 
Miljoner personer. Säsongrensade månadsdata. 

1970 1971 1972 1973 1974 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån 
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1975 1976 

registrerades officiellt 42 400 · invandrare samtidigt som 24 400 perso
ner utvandrade. Under 1975 noterades en kraftig invandring från Dan
mark. Denna minskade betydligt under första hälften av 1976. För 
perioden januari-november 1976 registrerades 2 500 invandrare från 
Danmark till Sverige, en halvering jämfört med samma period 1975. 
Invandringen från Finland ökade. igen under 1976. Nettoinvandringen 
därifrån under januari-november 1976 uppgick till drygt 8 500 perso
ner, en fördubbling jämfört med 1975. Från Turkiet noterades under 
1976 en kraftigt ökande invandring. Officiellt registrerades 2 700 invand
rare från Turkiet under januari-november. I mitten av november fat
tade regeringen beslut om stopp för invandringen av turkiska assyrier 
till Sverige. Tidigare under året infördes visumtvång för resande från 

Turkiet och Libanon. 
Den viktigaste faktorn för arbetskraftsulbudets förändring har emel

lertid varit förvärvsbenägenhetens utveckling hos olika befolkningskate
gorier. För männen i åldern 16-74 år ligger sedan länge det relativa 
arbetskraftstalet runt 80 %, med en topp på drygt 95 % för åldersgrup
pen 35-44 år. Förvärvsfrekvensen för kvinnorna har haft en trend
mässig ökning under den senaste tioårsperioden. Drygt 60 % av kvin
norna (16-74 år) befiiirier sig nu i arbetskraften. 
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Antalet personer i arbetskraften ökade starkt under 1974 och 1975. 
ökningen mätt mellan gcnomsnittslägcna 1974 och 1975 uppgick till _ --

2 % eller 85 000 personer. Av.dessa var 68 000 kvinnor. Som framgår 
av diagram 5: 1 var inte ökningen av arbetskraften alls så kraftig under 
första delen av 1976. Under januari-november 1976 låg antalet perso
ner i arbetskraften ungefär, 20 000 över motsvarande nivå 1975. Mätt 
under loppet av 1976 blev uppgången i arbetskraften mycket svag. Den 
lägre ökningstakten i förvärvsfrekvenserna som noterades under första 
halvåret 1976 hänförde sig_ till_ ungdomsgruppema (16-24 år) och 
kvinnor i åldern 25-54 år. Pensionsålderssänkningen 1 juli 1976 inne
bar att en stor grupp män, ca 20 ÖOO personer, över 64 år, lämnade ar
betskraften. Arbetskraftsutbudet mätt i timmar ökade under 1975 m,ed 
1,5 % jämfört med 1974. För5tä halvåret 1976 ~oterad~s en utbuds-
ökning på 0,2 % jämfört med motsvarande halvår 1975. 

Efterfrågan på arbetskraft 

En indikator på efterfrågan av l,lrbetskraft är tillströmningen ~v 
nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna. Tillflö~ct av lediga -
platser började totalt sett sjunka under: __ tredje kvartale_t 19_74 ocl:J. fort:: 

satte så successivt under 1975 med en ~peciellt kraftig nedgång tredje 
kvartalet. Under loppet av, 1976 förefaller nedgång~n att. ha broms!lts 
upp, men antalet nyanmälda platser- tredje kvartalet 1976 låg, säsong
korrigerat, 5 % under nivån första kvartalet. Utvecklingen av de nyan
mälda platserna inom tillverkningsindustrin fölJcr i stort ovanståe~de _ 
förlopp. Dock var antalet nyanmälda:platser tredje kvartaiet något fle~. __ · 

än under första kvartalet 1976. En fprtsatt go~ efterfrågan på arbets
kraft från den offentliga sektorn -har noterats under 1976. Det gäller 
speciellt kommunernas och -lan~stingskommunernas _efterfrågan på per,. __ 
sonal. 

I diagram 5: 2 illustreras utvecklingen av serierna över de kvarstående 
lediga platserna totalt_ och inom pågra näringsgrenar. Om de nyanmälda_. 
lediga platserna mäter tillflödet av lediga arbeten så kan de kvarståen
de lediga platserna sägas indikera den icke _tillgodosedda efterfrågan 
på arbetskraft. Som framgår ·av diagrammet sjönk antalet kvarstående 
lediga platser inom industrin kraftigt under 1975. Nivån fjärde kvar
talet låg närmare 40 % under för~ta k~årtalet~ Under de tre första kvar
talen 1976 låg nivån på lediga platser iriom tillverkningsarbcte relativt -
konstant. Delvis var detta ett uttryck fÖr att man, trots den svaga indu
strikonjunkturen, hade sv~rt att få tag i yrkesutbildad arbetskraft. Ut
vecklingen av de lediga platserna inom byggnadsverksa-mbeten ka~ 
verka förvånande mot bakgrund av den kraftiga neddragningen av fler-

- -
familjsbusbyggandet under 1970-talet. Detta bortfall har dock kompen-
serats av ett ökat, mer arbetsi~tensivt; småhu_s~yggande och en ökad 
ombyggnads- och reparationsvcrksamhet. Vidare har branschen, bl. a. 

·.··- .. ·· 
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Diagram 5: 2. Vid arbetsförmedlingarna kvarstående led.iga platser 1971-okt 
1976 . 
Tusental. Säsongrensade inån'adstal. Log skala 

8(J 
70 
60 
50 

40 

Tillverkningsin.dustri 

A.nm. f'r. o. rn. juli 1974. rcdovfaas de lediga platserna vid månadens slut, 
tidigare gjordes mittenmänadsräkningar. 

Delbranscherna summerar sig inte till totalen då vissa branscher uteslutits. 
Källa: Arbetsmarknadsstyrelscn 

beroende på åldersstrukturen hos byggarbetarkåren, åderlåtits genom en 
fortsatt avgång från näringen. Dessa faktorer förklarar den under 1976 
praktiskt taget över hela landet uttalade bri.sten . på yrkesutbildade 
byggnadsarbetare, främst inom trä- och betongfacken. 

I syfte att förbättra informationen om lediga arbeten infördes på 
försök fr. o. m. 1 oktober 1976 obligatorisk anmälningsplikt för arbets
givare av vakanser tilL arbetsförmedlingarna. Försöksområden är l. v. 
Blekinge, Kristianstad och Malmöhus fän. 

I konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar redo
visas bl. a. andelen företag som uppger sig ha brist på olika kategorier 
anställda. Fr. o. m. tredje, kvartalet 1974 ·började andelen företag som 
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uppgav brist på yrkes- och andra arbetare att s]unka och fortsatte så 
under hela 1975. Under 1976 uppgav sig 30-40 % av företagen liå 

~·. . . 
brist på yrkesarbetare. 

Sysselsiittningen totalt och 'inom olika näringsgrenar 

Sysselsättningen steg kraftigt under 1974 och 1975. ökningen. dessa 
båda år uppgick till drygt 180 000 personer, varav ungefär hälften ut~ 
gjordes av deltidssyssclsatta (sysselsatta mindre än 35 tim/vecka). Drygt 
2/3 av ökningen föll på kvinnorna. Som framgar av diagram 5.: 1 börja~ 
de tillväxttakten i sysselsättningen atf .a".ta mot slutet av 1975. Denn~ 
tendens fortsatte, som en konsekvens av. den fortsatta svaga efterfrågatj 
på arbetskraft, under början av ·1916. Totalt låg nivån för antalet syssel.! 
satta januari-november 1976 på 2.0 000 eller 0,5 % över motsvarande 
nivå 1975. Denna ökning föll på de: "mest ak1:iva" åldergnippe~na, z5_'. 
54 år. Sysselsättningen bland ungdomarna låg under de första tre kvar~ 
talen 1976 på en ungefär. oföränd~ad nivå ·jämfört ined 1975. Syssel~ 
sättningen mätt i antalet arbetade timmar steg inte lika kraftigt mellan 
1974 och 1975 som ökningen i ~ntalct 'personer; 1,3 % rriot 2,5 % ~hligt 
arbetskraflsundersökningarna (AKU). Flera faktorer förklarar denna · 
differens, t. ex. den ökade andelen kvinnor (dessa har genomsnittligt 
kortare arbetstid än männen), minskat. övertidsuttag . och vissa s~ärre .. · 
arbetstidsförkortningar. Frånvaron i il)dustrin ökade också ganska 

Tabell 5: 1 Sysselsättningen inom olika näri~gsgrenar 1974-1976 

Antal .Procentuell förändring . Procentuell förändring 
sysselsatta av antalet sysselsatta av antalet utförda arbets-
i l 000-tal timmar 

1975 1974- 1-3 kv. 1975-- 1974- 1-3 kv. 1975-
1975 1-3 kv. 1976 1975 1-3 kv. 1976 

Jordbruk och fiske ·211 -2,3 -4,7 -'3,3 '...,.4,0 
Skogsbruk 60 -4,0 -0,8 -7,6 6,0 
Gruvor och tillverknings-
industri 1 051 0,7 -2,6 -1,5 -3,3 
El-, gas- och vattenverk 28 0 2,5 -0,6 5,2 
Dyggnadsvcrksamhct 328 -·· 1,6 -1,4 -2,6 -1,9 
Privata tjänster' l 333 2,2 0,3 0,4 1,1 
Staten 286 2,9 2,2 2,5 2,9 

Staten exkl. värnpliktiga 239 3,6 3,3 '3,3 3,8 
Kommunerna 760 6,0 5,5 5,4 4,9 

Summa .4.057 1,8 0,3,. . 0,2 0,1 . . ' 

Korrigerings post 0,7 0,2 0,4 0,3 

Totalt 2,5 0,5 . 0,6 0,4 

'Varuhandcl, restaurång- och hotelirÖrelse; samfärdsel, bank- och förs~kri~·gsinstitut, fastighetsför
valtning m.m, 

Källa: Statistiska centralbyrån. · .. : .. ;··, :• .. 
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Diagram 5: 3. Arbetslöshet och kvarstående lediga platser 1970-okt/nov 1976 
Tusental. Säsongrensade månadsdata · 
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80 

60 , ... 
,~, 

\, ... .,, I 
' I 

ijQl--~~-+-'~~~,-~~-+-~~-P-~'~~~1--~~-1-~~--l ' , "'' .,,... ...._ ," 
-.., '·~--- 1 '~ Lediga platser 

201--~--t~~-i-~~+'~~-1-~~-t--~~r---~-1 
I 

1970 1971 1972 1973 197" 1975 1975 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, konjunkturinstitutet och statistiska cen
tralbyrån. 

kraftigt under 1974 och 1975. Enligt arbetskraftsundersökningarna, 
korrigerade för kalendariska effekter rn. rn. för att överensstämma med 
nationalräkenskapernas dcfiuitioner, ökade antalet sysselsatta med 2,5 
% och antalet arbetstimmar med 0,6 % mellan 1974 och 1975. Mot
svarande ökning under de tre första kvartalen 1976 jämfört med mot
svarande period 1975 uppgick till 0,5 % mätt i antalet personer och 
0,4 % mätt i arbetade timmar. 

I tabell 5: 1 redovisas sysselsättningsutvecklingen inom olika närings
grenar. Inom gruvor och tillverkningsindustri sjönk sysselsättningen 
mätt i timmar med drygt 3 %. Antalet industriarbetare sjönk under 
hela 1975 och 1976. Under tredje kvartalet 1976 hade industrin ca 
20 000 färre sysselsatta än 1975. Tjänstesektorerna och då framför allt 
den offentliga sektorn fortsatte att öka. sysselsättningen. ökningen som 
främst låg på kommunerna uppgick till närmare 40 000 personer. 

Arbetslöshet m. m. 
Under de· tre första kvartalen 1976 låg arbetslösheten på samma 

låga nivå som under 1975. I november 1976 var, enligt AKp, ?2 000 
personer arbetslösa (1,5 % av arbetskraften). Ett flertal faktorer för
klarar den låga öppna arbetslösheten i Sverige 1973-1976 mitt under 
den djupa lågkonjunkturen i den industrialiserade världen. Vår inhems
ka kop.sumtion;- såväl privat som- offentlig; .har hållits väl uppe. Ett 
flertal sy~selsättnirigsstÖdjande åtgärder i f~rm av lagerstöd, :investe
ringsfondsfrisläpp och utbildningsbidrag etc. har satts in. Vidare fick 
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Tabell 5: 2 Arbetslösheten 1972-1976 

Års- och kvartalsmcdcltal, 1 000-tal 

1972 1973 1974 

Arbetslösa, totalt 107 98 80 
16-24 år 39 35 30 
25-54 år 50 46 35 
55-66 är 18 16 15 

Storstadslän 36 30 25 
Skogslän 31 31 25 
Övriga län 40 36 30 

Medeltal antal veckor 
i arbetslöshet 16 17 16 

111 

1975 

1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 

71 63 65 69 
24 25 27 27 
31 25 28 30 
16 13 10 12 

21 16 17 19 
24 22 21 22 
26 25 27 28 

16 18 13 15 

Relativa arbetslöshetstal (arbetslösa i proce11t av arbetskraften) 

Samtliga 2,7 2,5 2,0 1,8 1,5 1,6 1,7 
16-24 år 5,7 5,3 4,4 3,7 3,7 3,6 4,0 
25-54 år 2,0 1,8 1,3 1,2 0,9 1,0 1,1 
55-66 år 2,3 2,4 2,5 2,3 1,9 1,5 1,8 

Män 2,5 '.I? 1,7 1,5 1,3 1,2 1.3 -·-Kvinnor 3,0 2,8 .2,4 2,1 1,8 2,l 2,2 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

konjunkturnedgången relativt sent effekt inom den arbetsintensiva 
verkstadsindustrin. Andra faktorer av vikt är också den förändrade 
lagstiftningen på arbetsmarknaden med ökade varseltider särskilt för 
den äldre arbetskraften samt att företagen allmänt väntat sig en för
hållandevis snabb uppgång i efterfrågan från utlandet under loppet av 
1976. En sådan bedömning av den internationella konjunkturutveckling
en har sannolikt bidragit till att företagen i mycket stor utsträckning 
hållit kvar de anställda även sedan produktionsplanerna justerats nedåt. 

Även ungdomsarbetslösheten låg under 1976 på 1975 års nivå. Ung
domarnas andel av de arbetslösa. är dock väsentligt högre än deras an
del av arbetskraften. Mot slutet av 1975 konstaterades en ökning av 
ungdomsarbetslösheten vilket föranledde särskilda åtgärder, presen
terade i oktober 1975. Bland insatserna ingick· iilrättande av praktik
platser vid statliga verk och myndigheter. Kommunerna erhöll 75-pro
centiga bidrag för alt starta beredskapsarbeten. Vidare infördes olika 
former av bidrag till företag som nyanställde och utbildade ungdomar. 
Arbetsförmedlingarna fick också ökade resurser för att kunna intensi~ 
fiera förmcdlingsåtgärderna för ungdomar. Som ~n följd av åtgärderna 
ökade antalet ungdomar i beredskapsarbeten snabbt under 1976. Av de 
totalt 29 000 personerna i beredskapsarbeten i november 1976 var när
mare 15 000 under 25 år mot endast 3 000 av totalt 17 000 i oktober 
1975. Antalet personer i arbetsmarknaasutbildning uppgick i november 

1976 

l kv. 2 kv. 3 kv. 

76 60 64 
27 23 27 
35 25 28 
14 13 8 

22 17 19 
25 20 19 
29 23 25 

16 17 13 

1,8 _1,4 1,5 
4,1 3,3 3,7 
1,3 0,9 1,0 
2,0 1,8 1,2 

1,6 1,2 1,0 
2,2 1,7 2,2 
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Tabell 5: 3 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1972-1976 

Års- och kvartalsmcdeltal, 1 000-tal 

1972 1973 1974 1915 1976 

1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. 3 kv. 

Arbetsmarknadsutbildning 43 46 41 42 36 25 39 47 39 29 
Beredskapsarbeten A' 19 14 7 4 5 l 4 10 15 10 

S' 14 20· 16 14 15 10 13 15 16 10 
Arkivarbete · 10 12 14 14 14 15 15 15 15 14 
Skyddat och halvskyddat 
arbete 15 18 2.1 23 24 23 25 25 26 ·26 
Arbetsträning 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 

Summa 103 112 102 100 101 76 98 114 114 91 

1 A: Allmänna be'redskapsarbctcn. 
S: Speciella beredskapsarbeten för svårplacerad arbetskraft såsom äldre, alkoholister, mental

pa tienter etc. 

Källa: Arbctsmarknadsstyrelsen. 

1976 till 51 000, vilket var drygt 10 000 fler än i november 1975. Av 
eleverna i AMU-kurserna deltog ungefär 10 000 i olika former .av före
tagsutbildning och ca 4 000 i utbildning för permitteringshotad personal 
(s. k. "S~krona';), se tabeH .5: 3. -

Serien över kassaarbetslösheten följer i stort samma förlopp som 
AKU-sericn. I november 1976 uppgick arbetslösheten till 28 300 (1,0 % 
av medlemsantalet). Det var 10 ooo. färre än i oktober 1975. Hela ned
gången beror dock på förändrade 'kassabestämmelser i samband med 
pensionsreformen. I iildustrikassorna låg arbetslösheten i november på 
1, 1 % , motsvarande drygt 8 300 personer. För tjänstemanna- och bygg
nads kassorna noterades 3 900 (0,4 % ) resp. 3 200 (2,5 % ) arbetslösa. 
Den låga arbetslösheten i industrikassorna beror bl.' a., som nämnts 
tidigare, på de åtgärder som satts in. Det lagerstöd som infördes 1975, · 
med ett 20-proccntigt statsbidrag för produktion över normallager för-· 
utsatt alt sysselsättningen hålls oförändrad, har inneburit att företagen 
i många branscher byggt upp rekordstora lager. Under perioden janua-

Tabell 5: 4 Varsel om personalinskränkningar 1970-1976 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 jan-nov 
1976jan-nov 

Totalt antal 
berörda 

20 975 
36 966 
23 745 
15 I02 
14-228 
23 793 
20497 
27 534 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. · 

Därav antal 
nedläggningar 

13 378 
13 773 
10 519 
8 048 

'6984 
13 202 
11 761 
16 464 
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ri 1975-november 1976 ~eviljades (preliminärt) 1 400 företag lager
stöd, motsvarande en lagerökning på 6,4 miljarder kr. Under samma 
period beviljades frisläpp från investcringsfonderna för konjunkturut
jämning motsvarande en investeringskostnad på 6,8 miljarder kr. Ur de 
särskilda investeringsfondema och arbetsmiljöfonderna frisläpptes medel 
under samma period motsvarande investeringskostnader på 3,3 miljar

der kr. 
Antal varsel om personalinskränkningar framgår av tabell 5: 4. ök

ningen i antal varsel under 1975 låg främst på verkstads-, trä- och tex
tilindustrin. Flera av de mer omfattande varsel som meddelades i bör
jan av 1976 avser att effektueras under 1977. Speciellt antalet berörda 
av varsel om nedläggningar var mycket högt 1976. 

5.2 Arbetsmarknaden under 1977 

I det följande sammanfattas bedömningarna av utbud och efterfrågan 
på arbetskraft under 1977. Dessa prognoser tas sedan som utgångspunkt 
för en diskussion om den tänkbara syssclsättningsutvccklingen, totalt 
och näringsgrensvis, under det framförliggande året.· 

Arbetskraftsutb11d 

Invandringen till Sverige under 1977 väntas bli lägre än under 1976. 
I arbetskraftsprognosen har kalkylmässigt lagts in en nettoinvandring 
på 10 000 personer. Häri ligger ett antagande om att den ökande utvand
ringen från Finland till Sverige som konstaterades under 1976 kommer 
att fortsätta. övriga bcfolkningsförändringar innebär att den samman
tagna folkökningen dock blir mycket måttlig i åldrarna 16-74 år. Den 
torde komma att uppgå till endast några tusental personer. 

Förändringarna i de relativa arbetskraftstalcn spelar en avgjort större 
roll för arbctskraftsutbudet än befolkningsförändringarna. Ett flertal 
faktorer av institutionell och psykologisk natur påverkar förvärvsbenä
genhetcn: konjunkturläget, valet mellan studier och arbete, möjligheter 
till barntillsyn etc. För männens del väntas en fortsatt minskning av det 
relativa arbetskraftstalet med ungefär 0,5 procentenheter mellan 1976 
och 1977. I detta ligger ett antagande om oförändrade relativa arbets
kraftstal i ungdomsgruppema 16-25 år och en svag ökning för grup
perna mellan 25 och 54 år. Minskningarna aritas sålunda komma att 
falla på de äldre åldersgrupperna. 

Kvinnorna bedöms fortsätta att öka sitt deltagande i arbetslivet. Så
lunda förutses ökningar i de :relativa arbetskraftstalen för samtliga grup
per upp till 65 år. Sammantaget för kvinnorna väntas det relativa ar- -
betskraftstalct öka med ca 1 procentenhet mätt mellan årsgenomsnitten 
1976 och 1977. Detta är klart lägre än mellan 1974 och 1975 men ligger 

8 Riksdagen 1976177.1sam!.100. Bilaga 1. Bil. 1 
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i nivå med förändringen mellan 1975 och 1976. Prognoserna över be

folkningsutvecklingen och förändringarna i de relativa .arbetskraftstalen 

summerar sig till en ökning av antalet personer i arbetskraftcil mätt mel

lan genomsnittslägena 1976 och 1977 på 15 000_.:_20 000 personer.· Det 

är en lika stor ökning som mellan 1975 och 1976 men väsentligt lägre 
än 1973---1974 och 1974-197.5. 

Arbctskraftsutbudet mätt i timmar utvecklas regelmässigt svagare än 

utbudet mätt i personer. Ett flertal samverkande faktorer förklarat detta. 

BL a. innebär kvinnornas ökande andel av arbetskraften att det totala 

timutbudct sänks eftersom kvinnorna har lägre mcdelarbctstid än 
männen. 

I samband med pensionsreformen den 1 juli 1976 öppnades möjlig

heter för personer över 60 år att få delpension. Vilken omfattning denna 

reform kan få på sikt är svårt att sia om. I oktober 1976 uppbar 11 700 

personer delpension. Drygt 70 % av de beviljade delpensionerna utgick 

till män. För både män och kvinnor gäller att de flesta valt alt minska 

sin veckoarbetstid med ca hälften. Även om delpensionering skulle få en 

ökad omfattning under 1971 så torde dess nettoeffekt på det totala tim

utbudet bli förhållandevis marginell. Andra faktorer som förändrar tim

utbudel är ändringar i korllidsfrånvaron. och övertidsuttag. Några ar

betstidsförkortningar är inte förutsedda under 1977. Sammantaget vän

tas de olika faktorerna medföra alt arbetskraftutbudet mätt i timmar 
blir ungefär oförändrat meJJan 1976 och 1977. 

Prognosen är naturligtvis behäftad med ett stort mått av osäkerhet 

Trendmässiga utvecklingar av benägenhet att förvärvsarbeta kan brytas 
på grund av förändrade attityder till utbildning och arbete. Likaså spe
lar efterfrågesituationen på arbetsmarknaden in. Som -påpekats tidigare 

råder fortfarande brist på arbetskraft inom flera yrkesorrirådcn. Detta 
i kombination med den skattereform som trädde i kraft den 1 januari 
1977 kan utgöra incitament för exempelvis fler kvinnor att söka: sig ut 

på arbetsmarknaden. Sett under loppet av 1977 torde utbudsökningen 
bli starkare under andra halvåret. 

Produktion och sysselsiitt11ing under 1977 

Produktions- och produktivitetsutvecklingcn inom olika sektorer av 

ekonomin bestämmer efterfrågan på arbetskraft. I kapitel 4 har progno
serna över produktionsutvecklingcn redovisats i detalj. Ett siffermässigt 

sammandrag återges i tabell 5: 6. Produktiviteten, definierad 'sorri för

ädlingsvärde per arbetad timme, är den mest svårbedömbara faktorn. 

Under 1975 och 1976 noterades en mycket s·vag prodtiktivitetsutveck
ling i samhällsekonomin. Inom industrin blev ökningen 1974-1975 

endast 0,1 % (tabell 5: 5). Detta förklaras av: att sysselsättningen höll~ 

uppe trots att produklionsutvecklingen var så svag_ Derr ekonomiska 

politiken bidrog i hög grad härlill. Under' 1960-talet riotcrades · histö-
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Tabell 5: S Produktiviteten inom olika näringsgrenar 1970-1976 
Procentuell förändring från föregående år · 

1970 1971 1972 · 1973. 1974 1975 1976 
prognos 

Jordbruk, fiske 4,9 16,1 _7,4 -3,5. 20,0 ·-10,5 6,3 
Skogsbruk 5,9 13,6 14,3 14,1 -1,8 -1,6 -2,4 
Gruvor och till-
verkningsindustri 5,1 4,2 6,9 7,2 3,3 0,1 1,8 
El-, gas- och 
vattenverk 3,6 6,6 . 13,0 10,4 -2,0 8,6 1,4 
Byggnadsindustri 1,7 5,6 6,0 5,0 2,4 2,8 -1,2 
Privata tjänster ~0,4 2,1 6,4 4,1 6,5 -1,1 0,7 
Offentliga tjänster 0 0 0,9 1,0 -0,4 -0,2 -0,1 

Totalt 1,6 .3,6 s.~ .. 4,7 3,7 --0,1 0,8 

Kä/Ja: Statistiska centr.albyrån. 

riskt sett mycket kraftiga produktivitetsstegringat. För industrin låg de 
genomsnittliga ökningarna på ca 7 ·% ·per år. Denna snabba ·ökning 
möjliggjordes bl. a. genom .en snabb strukturomvandling. En större del 
av efterfrågan riktar sig nu mot :de· tjänsteprnducerande sektorerna som 
har en lägre produktivitetsstegringstakt ·än de. varuproducerande närings
grenarna. Man bör dock uppmärksamma att 'den offentliga sektorn av 
rnättekniska skäl egentligen int~ uppvisar någon produktivitetsstegring 
såsom den definierats ovan: I realiteten ,ökar troligen produktiviteten 
också inom den offentligff tjänsteproduktionen. En ökande offentlig 
syssclsättningsandel medför sålunda statistiskt sett en avtagande produk
tivitetsstegring totalt i samhällsekonomin . 

. I tabell 5: 6 redovisas produktions- och sysselsättningsprognoscrna 
för 1977. Genomgående redovisas produktionen enligt det s. k. mellan
alternativet för löneutvecklingen 1977 (se kapitel 6). I likhet med mönst
ret från tidigare konjunkturuppgångar har antagits att produktivitets
ökningen i de varuproducerande sektorerna nu bör bli relativt snabb. 
Det torde med hänsyn till den förhållandevis omfattande "arbetskrafts
reserv" som många företag nu har finnas ett stort utrymme för expan
sion av produktionen utan motsvarande syssclsättningsökning. För indu
strins del pekar citerfrågekalkylerna mot en fortsatt minskad syssel
sättning mätt mcJ!an genomsnittslägena 1976 och 1977. Timkalkylerna 
översatt till antal personer visar att behovet av arbetskraft skulle minska 
med ungefär 40 000 personer inom de varuproducerande näringsgrenar
na mellan 1976 och 1977. Däremot väntas en fortsatt god efterfrågan 
från den offentliga sektorn. Kommunerna och staten väntas öka sin sys
selsättning med ungefär 35 000 resp. 8 000 personer. Utbuds- och efter
frågekalkylerna indikerar följaktligen att det finns risk för en ökad oba
lans på arbetsmarknaden. Man kan inte utesluta en viss ökning av ar
betslösheten under loppet av 1977. Dock torde den öppna arbetslösheten 
ändå kunna komma att stanna vid en fortsatt låg nivå. I första hand tor-

,_•; 

.. 

. i:. 

. ~- . 
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Tabell 5: 6 Produktion, produktivitet och sysselsättning 1977 
Procentuella förändringstal, avrundat 

116 

Produktion Produktivitet Sysselsättning 
(timmar) 

Jordbruk, fiske 1 5 --5 
Skogsbruk -2,0 0 -2 
Gruvor och tillverkningsindustri l1/, 5 -3,5 
El-, gas- och vattenverk 4,5 4,5 0 
Byggnadsverksamhet 2 2,5 -0,5 
Privata tjänster' 2 2 0 
Offentliga tjänster• 4 0 4 

Totalt 2 2,5 -05 ' , 

1 Handel, restaurang- och hotellverksamhet, samfärdsel, banker och fastig
hetsförvaltning m. m. 

• Produktiviteten i den offentliga sektorn har kalkylmässigt satts lika med noll. 

de nytillträdande grupper av ungdomar och kvinnor möta ökade pro
blem att få arbete som överensstämmer med individens önskemål med 
hänsyn till utbildning· och tidigare erfarenheter. De ökade svårigheter 
som olika grupper kan få på arbetsmarknaden under i977 kommer att 
mötas med arbetsmarknadspolitiska insatser. Omfattningen av arbets
marknadsutbildning och beredskapsarbeten i olika former ökades redan 
under loppet av förra· året och får vid behov vidgas ytterligare. De sär
skilda insatserna för arbetslös ungdom drivs vidare, liksom stödet till fö
retag som i stället för att avskeda tillfälligt överflödig personal ökar ut~ 
bildningen för de anställda etc. · 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

Hushållens disponibla inkomster ökade starkt 1975. De stora Jöne
och transfereringstillskotten ledde till en disponibelinkomstökning med 
ca 16 % i löpande priser (se tabell 6: 1). Eftersom prisökningstalet för 
den totala privata konsumtionen (det s. k. implicitprisindex) uppgick 
till 10 1/2 % innebar detta en real disponibel inkomsttillväxt på 4,7 % 
1975, ett av de högsta ökningstal som registrerats under efterkrigstiden. 
För 1974 var den reala disponibelinkomstens tillväxt likväl ännu be
tydligt större: Hushållens konsumtion förefaller att ha anpassats till 
inkomstutvecklingen med betydande eftersläpning. Sparkvoten fort
satte sålunda att stiga betydligt och uppgick 1975 till ca 10 % av den 
disponibla inkomsten. detta år. Hushållens finansiella ställning hade 
sålunda förstärkts avsevärt. 

lnkomstutvecklingcn. 1975-1976 innebar en . påtaglig avsaktning, 
främst till följd av en lägre lönesummeökning samt en kraftig dämp
ning i de enskilda. företagarnas inkomstökning. Inkomstöverföringar, i 
form av främst pensioner och utbetalningar från försäkringskassor, 
ökade däremot snabbare 1976 än 1975. För disponibelinkomsten med
förde detta att tillväxten 1976 reducerades till ca 13 %. Det genom
snittliga prisökningstalet blev 1976 större än året innan, ca 11 % mot 
10112 % 1975. Den realt disponibla inkomsten beräknas därmed ha ökat 
med endast 2 % 1976. Konsumtionen fortsatte som väntat att stiga i 

förhållandevis stark takt och växte därmed snabbare än inkomsterna. 
Konsumtionsökningen i volym beräknas sålunda ha uppgått till 3 1/2 % 

mellan de tre första kvartalen 1975-1976. Nationalräkenskaperna visar 
au inköpen av nya personbilar och övriga varaktiga varor spelat en 
stor roll för den totala konsumtionstillväxten.1 

Med någon avsaktning i ökningstaklen fjärde kvartalet beräknas den 
privata konsumtionen ha ökat med 3-3 1/2 % i volym mellan helåren 
1975 och 1976. Sparkvoten minskade för första gången sedan 1972, med 
1 procentenhet till ca 9 % av den disponibla inkomsten. Hushållens spa
rande, framtaget som differens mellan disponibel inkomst och privat 
konsumtion, beräknas i löpande priser ha uppgått till ca 16 1/2 miljarder 
kr. 1976, ungefär samma belopp som 1975. 

1 Antalet bilinköp som tillförts hushåUsseklorn de senaste åren kan ha varit 
för stort eftersom bilinköpen av leasingföretag har ökat. Detta bar ej beak
tats vid fördelning av bilinköpen mellan konsumtions- och investeringsbilar. 
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Tabell 6: 1 De enskilda konsumenternas inkomster och utgifter 1975 -1977' 

Milj. kr. Procentuell förändring fr:ln föregående år 

1975 1976 1975 1976 1977 prognos 

alt. I alt. II alt. III 

Löpande priser 
l. Faktorinkomster• 180 724 203 485 16,0 12,6 6,2 8,3 '11,7 

Egentliga löner• 152 769 173 297 17,1 13,4 5,8 8;2 12,l 
Enskilda företagares in-
komster 13 072 14472 10,6 '' '10,7 6,0 6,2 7,4 
Övriga faktorinkomster 14 883 15 716 10,3 5,6 11,l 11,1 11,l 

2. Inkomstöverföringar till 
hushåll .48 424 58 513 17,5 ' 20,8 16,6 · 11,2 17,7 

3. Direkta skatter, avgi(ter 
m.m·. 65 662 77064 '17,6 17,4 5,6 8,8 13,8 
därav: prel. A-skatt 56014 64 919 '15,5' 

4. Nettoinbetalningar till det 
. 15,9 3,0 6,9 12,8 

offentliga (3 -2) 17 238 18 551 17,7 
5. Räntor och utdelningar, 

7,6 -29,l -17,5 1,6 

netto• . 2 509 3 044 14,3 21,3 29,? 29,S 29,5' 
6. Övriga transferingsinkoms-

ter och -utgifter, netto 58 137 ·-
7. Disponibel inkomst ,66 053 188115 15,8. 13,3· 10,1 11,2 13,0 

8. Privat konsumtion 149 674 171 555 13·,s 14,6 J0,3 11,0 12,2 
9. Sparande (7-8)• 16'379 16 560 37,6 1,1 8,2 13,2 20,5 

10. Sparkvot• 9,9 8,8 1,6 -1,1 -0,1 0,2 0,6 
1968 års priser 
11. Disponibel inkomst 104 083 106 268 '4,7 2,1 3,1 3,8 4,7 
12. Privat konsumtion 93 817 96 913 2,9 3;3 3,3 3,6 4,0 

• Hushållssektorn inklUderar, förutom hushållen, d6 s.k: ideella organis~tio.ncrna som betjänar hus~ 
hållen och som inte helt eller..hl,lvudsakligen finansieras ~ch kontrolleras av offentliga sektorn. Hit 
räknas fackföreningarna, folkbildningsverksamheten, nykterhetsrörelsen, idrottsorganisationerna, 
tjänstemannaorganisationerna, . Röda korset m.m. samt ej statsbidragsberättigade privata sjukhem, 
barnhem, barnkolonier, semesterhcm. Utöver löntagarhushåll ingår hushåll som äger personliga företag, 
dvs. som erhåller sin huvudsakliga inkomst från rörelse. . · . : · · 

• Arbetsgivaravgifter tiii' socialförsäkring, tillräknade perisfonsavgifter för statliga och kommunala 
myndigheter, för kommunala .affärsverk samt för ieke~finansiella 'företag. är ej medtagna som löncför-
måner i denna post. , . . .. . . , . 

0 Egentliga löner motsvarar kontant utbetald löriestimina, direkt utbetalda pensioner från industri, 
handel och statliga affärsverk· samt arbetsgivaravgifter. till .privat försäkring utom trygghetsförsäkring 
vid yrkesskada. . · . . .' 

• Inkl. räntor på privata försäkringsfonder (exkl. ska'deföisäkring).' 
•Inkl. privat försäkringssparande. Detta uppgick 1975 till'S 512 milj. kr. Det beräknas 1976 uppgå 

till 6 382 milj. kr. och 1977 till 7 391 milj. kr. 
•Förändring mätt i procentcri.lietet. · 

Anm. Alt. I, al!. 0, alt. 111 motsvarar det lägre, mellan-, resp .. det hogre alternativet för avtalsutfallet. 
Se löneavsnittct, kap. 6.2. 

Kcillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån: 

Vad gäller inkomsttitvecklingen 1977 görs i detta avsnitt ingen prog
nos över avtalsutfallet.. Tre beräkningsaltcrnativ har dock utförts. En
ligt mellanalternativet,' .där avtalsutfallct i genomsnitt för samtliga lön
tagare antas bli S %, skulle lönesummans tillväxt avta· från 13 112 % 

1976 till drygt 8 % 1977. För disponibelinkomsten kan avsaktningen i· 

tillväxttakt väntas bli avgjort mera dämpad. Med den beslutade sänk
ningen av skatteskalorna: 1977 förutses skatteinbctalnfogarna öka i unge
fär samma takt som lö~esurpnian. Hushåilen's. n~~t9inbei~i'ni~gaf. 'rih det 
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offentliga dvs. skatteinbetalningar minus inkomstöverföringar till hushål
len i form av pensioner, barnbidrag m. m. (se tabell· 6: 1) beräknas 

minska. 
Disponibelinkomsten skulle sålunda enligt mellanalternativet öka med 

drygt 11 % i nominella termer .1976_:_1977 m.ot drygt 13 % 1975-

1976. Som framgår av prisavsnittet nedan har prisnivåns uppgång för 

delta alternativ beräknats bli 7 % mellan genomsnittslägena 1976 och 
1977. Det skulle därmed bli en förhållandevis stark real disponibel

inkomstökning l 977 på ca 3 3/4 % . Med någon ökning i sparkvoten 
skulle konsumtionsutfallct enligt mellanalternativet sålunda bli 3 1/2 % 

i volymtillväxt. 
Det lägre resp. högre a:vtalsalternativet beräknas leda till real dispo

nibelinkomstökning 1976-1977 på ca 3 % resp. 41/2 %. Den genom
snittliga prisnivån beräknas i dessa båda alternativ stiga med drygt 

6 3/4 % resp. 8 % 1976-1977. Konsumtionsutfallen har skattats till 
3 1/4 % resp. 4 % i volymtillväxt. En sparkvotsminskning med någon 
tiondels procentenhet har alltså: förutsatts i det lägre alternative( me
dan i det högre en viss ökning av sparkvoten har bedömts som trolig. 

6.2 Löner 

Den totala lönesummans ökning från 1974 till 1975 beräknas till 

16,9 %. 
För industriarbetarnas del uppgick förtjänstökningen mellan 1974 

och 1975 till 18,0 % varav löneglidningen svarade för så mycket som 7,5 
procentenheter. De ökade sociala avgifterna medförde att timkostna
derna utöver timlöneökningen steg med drygt 4 proccntcnheter.1 

Den totala utbetalda löncsummans ökning mellan 1975 och 1976 kal
kyleras nu till 13,2 %, vilket är något lägre än vad som angavs i kon
junkturinstitutets höstrapport. Nedjusteringen ligger helt på sysselsätt
ningskomponenten, söm nu beräknas ge ett bidrag till lönesummeök
ningen på 0,4 procentenheter mot tidigare 1,1. Den stora förändringen 
mellan beräkningstill(äUena beror på tre olika, samverkande faktorer. 
Dels synes den totala sysselsättningsökningen mellan 1975 och 1976 bli 
något lägre än vad som tidigare .antogs, dels är diskrepansen mellan den 
totala sysselsätlningsökningen i timmar och den för enbart anställda 
betydligt mindre 1975-1976 än under åren dessförinnan, vilket ej 
förutsågs. Slutligen synes sysselsättningskomponenten ha överskattats 

även genom atL det i kalkylerna ingick ett antagande om att den syssel~ 
sättningsförändring som ingår i lönesummebcräkningarna, och dänned 
är vägd med löncsummevikter, i likhet med tidigare år skulle ligga något 

I De tal för de sociala avgifternas bidrag till timkostnadsökningen som re
dovisas i detta avsnitt, är beräknade så att den totala timkostnadsökningen 
erhålls genom att man till dem adderar timförtjänstökningen. 
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högre än den rent timmässiga utvecklingen. Mellan 1975 och 1976 
tycks emeliertid förhållandet ha varit det omvända. Den avtalsmässiga 
löneökningen mellan 1975 och 1976 kalkyleras till 10,4 % och Iöneglid
ningen till 2,5 %. 

Industriarbetarnas timförtjänster steg enligt statistiska centralbyråns 
månadsvisa statistik, korrigerad för retroaktiva Iöneutbetalningar, med 

ca 14 % mellan de tre första kvartalen 1975 och 1976. Därav beräknas 

avtalen ha svarat för drygt 8 procentenheter och löneglid.ningcn för drygt 
5,5. Mellan helåren 1975 och 1976 kalkyleras den avtalsmässiga löne

ökningen till ca 8 %. Förutsatt en fortsatt dämpad löneglidning un
der fjärde kvartalet kan förtjänstökningen mellan 1975 och 1976 upp

skattas till drygt 13 % . Som en följd av ökade sociala avgifter beräknas 
timkostnaderna för industriarbetare stiga ·med 3,5 procentenheter utöver 
timlönehöjningen. 

Lönesummeberäkningarna för 1977 ·har baserats på tre .alternativa 
avtalsutfall, 2,5 (alt I), 5 (alt Il) resp. 9 % (alt Ill). Löneglid.ningen har 

satts till 2,5 % i genomsnitt och sysselsättningskomponenten väntas ha 

en uppdragande effekt med 0,1 procentenhet på Iönesummans utveck
ling. i Lönesumman skulle därmed i de tre presenterade alternativen stiga 
med 5,1, 7,6 resp. 11,6 % mellan 1976 och 1977. Arbetsk:raftskostnader
na stiger utöver timlöneökningen med 3 1/4 procentenheter till följd av 
höjningen av avgifterna till folkpensioneringen, ATP och delpensions

försälcringen samt genom införandet av den nya socialavgiften till barn
omsorgen. Vidare beräknas för grupperna inom LO-området ytterliga
re ökade timkostnader på grund av avgiftshöjningen för den särskilda 
tilläggspensionen (STP) för arbetare. 

6.3 Inkomster och skatter 

Hushållens disponibla inkomster beräknas 1974-1975 ha stigit med 
knappt 16 % vilket med en prisuppgång på 10,6 % innebär 4,7 % 

realinkomstökning (se tabell 6: 1). 
Uppgången i de totala faktorinkomstema från 1975 till 1976 beräk

nas ha varit 12 1/2 %. Lönerna som utgör den övervägande delen av 

faktorinkomsterna har, som framgått av föregående avsnitt, ökat 13,2 %. 

De enskilda företagarnas inkomster beräknas ha ökat 10 112 % . För 
övriga faktorinkomster redovisas betydligt lägre ökningstakt, S 112 %. 

För 1977 har räknats med· tre inkomstalternativ beroende på alterna
tiva utfall av löneförhandlingarna (se föregående avsnitt). Uppgången 
i de totala faktorinkomstema beräknas i de tre fallen bli 6,2, 8,3 resp. 

I Detta innebär en viss höjning av den timvolyin som redovisas i avsnitt 
5.2. Skälen till att en viss differens uppstår är dels den ovan omtalade väg
ningseffekten, dels att timvolymen omfattar samtliga sysselsatta. 
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Tabell 6: 2 Inkomstöverföringar till hushåll 1975-1977 
Milj. kr., löpande priser 
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1975 1976 1977 prognos 

alt. I alt. Il 

Egentliga inkomstöverföringar 13579 15683 18383 18383 
därav; barnbidrag 2 832 3 231 3 250 3 250 

bostadstillägg, statligt och 
statskommunalt1 1 861 ] 694 2029 2029 
studiebidrag 578 646 885 885 
arbetsmarknadsutbildning 438 849 1 137 1 137 
pensioner frän stat och kommun 2353 2358 2 648 2 648 
övrigt 5 517 6 905 8 434 8 434 

Socialförsäk.ringsutfall 34845 42 830 49 848 50198 

därav: folkpensioner' 15 917 18 752 21 680 21 830 
ATP 4998 6888 9100 9171 
utbetalningar från försäkringskassor• 12 773 15 759 17 142 17 271 
utbetalningar från arbetslöshets-

-kassor 732 849 953 953 
övrigt 425 582 973 973 

Inkomstöverföringar till hushåll 48424 58513 68231 68 581 

1 Kommunala bostadstillägg till-pensionärer redovisas under posten folkI>ensioner. · 
•Inkl. apotekarrabatter. 
Anm. Ang. alt. I, alt. IT och alt. Ill se tabell 6: 1. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

11,7 %. Även för enskilda företagares inkomster har därvid tre alter
nativ beräknats, vilka för dessa innebär utvecklingstal på, resp. 6, 6,2 
och 7,4 %. 

Inkomstöverföringarna till hushållen från det offentliga beräknas ha 
stigit med 21 % 1976 (se tabell 6: 2). Soeialförsäkringsutfallet ökade 
23 %, bl. a. på grund av att ATP-systemet alltmer tas i anspråk. För ut
betalningar från sjukkassor och yrkesskadeförsäkring noteras ungefär 
samma ökningstakt som 1974-1975. Däremot steg utbetalningarna från 
arbetslöshetskassor mer än föregående år. Övriga inkomstöverföringar 
beräknas ha stigit 15 1/2 % 1975-1976. Till denna uppgång bidrog 
det från oktober 1975 höjda barnbidraget, reformer på det ·studiesociala 
området samt ändrade ersättningsvillkor för personer i arbetsmarknads
utbildning. 

Inkomstöverföringarna förutses 1977 öka något långsammare än 
1976, eller med 16 1/2-18 %. Socialförsäkringsutfallet skiljer sig åt i 
alternativen på grund av de olika antagandena om Jöne- och prisutveck-

1ingen. 
Skattereformen 1976 verkade sänkande på inbetalningarna av prelimi

när A-skatt medan höjd kommunal utdebitering och ökning av löner 
och beskattade sociala förmåner verkar i motsatt riktning. Återbetal
ningarna 1976 till hushållen av överskjutande skatt blev högre än vad 
som kalkylerats i tidigare prognoser. Det ur hushållens synvinkel nega
tiva nettot mellan fyllnadsinbctalningar samt kva~skatt och överskju
tande skatt var likväl avsevärt större 1976 än 1975. Totalt steg hus-

alt. III 

18383 
3 250 

2029 
I 885 
1 137 
2 648 
8 434 

50492 

21920 
9 213 

17 433 

953 
973 

68875 
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Tabell 6: 3 Hu.sliållcns direkta skatter och avgifter 1973-1977 
Milj. ler_., löpande prise~ 

1973 1974 1975 1976 

1. Prel. A-skatt 42180 48 485 56014 64919 
2. Pre I. B-skatt 3 973 4 349 4 890 5 771 
3. Fyllnadsskatt l 369 1 734 2 676 3 787 
4. Kvarskatt' l 40i 1 562 l 786 2 286 
5. Överskjutande 

-4 266. skatt -4410 -3 964 -4 548 
6. Slutskattereglering 

-1 640'· (3+4+5) -970 498 1 525 
7. Övriga skatter och 

avgifter 3 569 3 976 4260 4 849 
8. Summa 

(1+2+6+7) 48082 55840 65 662 77 064 

därav: socialför-
säkrings premier 6443 4122 1 552 2 130 

1 Influtna delen. 

i22 

1977 prognos 

alt. I alt. U alt. III 

66 880 69 375 73 223 
7 121 7 121 7'121 
3 813 3 813 3 813 
2 669 2 669' .2 669 

-4 523 -4523 -4523 

1 959 1959 1959 ' 

5 424 5 424' 5 424 

81384 83 879 87727 

2471 2 471 2 471 

"Ail/il.-Kvarskatkn ävser illkomsteri två: år tidigare, medan fy1hiadsshtteri-och överskjutande skatten 
avst:r inkomsten ett år tidigare. Ang. alt. 1, alt. ·u och alt. 111 se tabell 6: J. '· ' · 

Kälfor: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

hållens inbetalningar till det offentliga av skatter och avgifter m. m. 
med 17 1/2 % 1975-1976. 

Ovanstående beräkningar resulterar i en dispo11ibelb1komstök11ing i 
löpande priser på 13,3 % 1975-1976. Prisuppgången kalkyleras till 
11 % och realinkomstökningen skulle ·således ha varit 2,1 % . 

1977 års skattereform verkar sänkande 'på den preliminära A-skattcn 
medan den kommunala utdebiteringen höjs, enligt preliminära beräk

ningar med 69 öre. Nettot mellan fyllnadsskatl, kvarskatt och överskju- · 
tande skatt väntas öka ytterligare. Totalt beräknas direkta skatter och 
avgifter öka 1976-1977 med 5,6, 8,8 resp. 13,8 %, beroende på det 
underliggande löncsummearitagandet. 

Hushållens nettoinbetalningar till det offentliga sjunker i det lägre 
alternativet och i mellanalternativet och ökar obetydligt i det högre. 

Sammantaget erhålls för de tre alternativen 1977 disponibelinkomst
ökningar i löpande priser på 10,1, 11,2 och 13 %. Med den beräknade 
prisstegringen på 6,8,' 7,1 resp. 7,9 % ger detta rcalinkomsttillskott på 

resp. 3,1, 3,S och 4,7 %: 

6.4 Konsumentpriserna 

Från december 1975 till oktober ·1976 steg konsumentpriserna 8,4 % 

(se tabell 6: 4). Detta var något mindre än under motsvarande period 
1975 (8,8 %). Lägre ökningstakt än 1975 visar t. ex. livsmedel där pris~ 
utvecklingen bl. a. dämpats genom utvidgat prisstopp: -_Även :varugrup· 
pen alkohol och tobak har haft lägre· prissteg'rfog ·än under 1975 då · 
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Tabell 6: 4 Konsumentprisindex december 1975__,-okfober 1976 

Totalt 
Samtliga varor 

Livsmedel 
Alkoholhaltiga drycker och 
tobak 
Bränsle och diivmedel' 
Kläder och skor 
Övriga icke varaktiga varor 
Varaktiga varor 

Samtliga tjänster 
Bostad 
Övriga privata tjänster 
Offentliga tjänster 

.. Vägnings;. Pro~cn- .. lriverkan 
tal .tucll för- på total 

ändring : index 
dcc. 

:1975-:-: 
okt. 1976 

1000,0 8,4 8,4 
678.5 _7,3 4,9 
222,0 9,1 2,0 

82,0 3,8 0,3 
57,5 . 7,5 0,4 
77,5 6,5 0,5 
66,5 10,3 0,7 

173,0 5,8 1,0 
321,5 10,8 3,5 
169,0 11,9 2,0 
86,5 14,8 1,3 
66,0 2,6 0,2 

123 

Piocen
tuell andel 

·. av totala 
ökningen 

.. • 
100,0 

59,0 
24,0 

3,7 
5,1 

i .. · 

.. 

.~.o .. i· 
·s,2 

12,0 
41,0 

. 23 8 
15:2 · 
·2,0 

.:;, 

1 Exkl. kokgas och elström, vi1k:ä ingår i ·Öirentlig~ tjänster. .. 
Källol": Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

prisnivån drogs upp bL a. genom puriktskattehöjning. Av samtliga varu~' 
grupper är det endast bränslen och drivmedel sam~ gruppen "övr.iga 
icke varaktiga varor" som visar en högre ökningstakt än 1975. Priserna • 
på tjänster, vilka under 1976 ut~ecklats snabbare än varupriserna liar 
emellertid även i jämförelse med 1975 haft en högre ökningstakt. ·För· 
bostadsposten medförde diskontohöjningen i oktober en kraftig kost-
nadsökning. · 

Mellan oktober 1975 och oktober 1976 steg konsumentpiis.iridex to-' 
talt 9, 7 % . För varor var uppgången· 8,5 % -och för tjänster 12, 1 % 1 

Prisprognosen för oktobcr-'-deccmbcr 1976, liksom prognoserna för· 
1977, grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6: 5: Under: ok
tober-december 1976 väntas·den totala prisuppgången bli 1,1 %.'Dett::i ·. 
leder till en uppgång med 9,5 % . från . december 1975 till. dccembei' 
1976 .Mellan genomsnittslägcna för kalenderåren 1975 och 1976 berlik~ 
nas höjningen av konsumentprisindex till 10,2 % . Vid implicitprisindex-: 
beräkning framträder en starkare genomsnittlig höjning, 11 %. · ' 

Prismsikter för 1977 

Bedömningen av prisutsikterna för 1977 har utgått från tillgängliga 
prognoser och beräkningar angående arbetskraftskostnader och import.: · 
priser m. m. \'led utgångspunkt från de beräkning~alternativ som angetts 
för lönekostnaderna har arbetsgivarnas genomsnittliga kostnader' per· 
timme för samtliga anställda antagits öka i:ned drygt 8 resp; 10 1/2 Och·· 
15 % i de tre alternativen. Lönekostnadernas· genomslag inom de från:. 
internationell konkurrens skyddade områdena antas få ett n'Orriia1t värde:· 
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TabeU 6: 5 Konsumentprisförändringen 1975-1977 uppdelad på komponenter 

Prognoser för långtidsindex 

dec. dcc. 1976-dec. 1977 
1975-
dec. 1976 alt. I alt. Il alt. III 

Konsumentprisnivåns pro-
centuella uppgång, totalt 9,5 5,0 5,9 7,4 
därav hänförs till: 

ändring i indirekta skatter 
automatiska effekter av 
indirekta värdeskatter ,1,0 0,4 0,5 0,7 
ändring av internationellt 
bestämda priser 2,3 0,9 0,9 0,9 
ändring av jordbrukspriser 0,6 0,7 0,8 0,9 
ändring av bostadspris-
sättning 2,2 1,3 1,3 1,3 
ändring i diverse taxor 0,2 0,2 0,3 0,3 
trendavvikelse i priserna på 
färskvaror ~02 0,1 0,1 0,1 
restfaktor '·3:4 1,4 2,0 3,2 

Anm. Ang. alt. I, alt. Il och alt. III se tabell 6:1. 

Härutöver har emellertiµ restfaktorn justerats upp något i priskalkylcn 
med hänsyn till troliga eftersläpande effekter av tidigare års irnportpris
ocb/cller lönekostnadss~egringar. Restfaktorns inverkan på konsument
prisuppgången väntas i de tre .altern~tiven bli 1,7, 2,3 resp. 3,5 procent
enheter, varav ca 0,3 procentenheter antagits falla på ändring av diverse 
taxor. 

De internationellt bestämda prisernas ökningstakt väntas bli måttlig. 
De gjorda antagandena innebär dock en förutsättning om en något 
snabbare internationell prisstegring än den OECD beräknat i sin senaste 
prognos (december 1976). Vad gäller petroleumprodukter förutsätts här 
en något större prisstegring än under 1976 samt en viss prishöjning · 
för råolja under första delen av 1977. Priserna på övriga produkter som 
beaktas i den internationella prisfaktorn ·väntas däremot stiga avsevärt 
mindre än under 1976.· Effekten på konsumentprisindex av en fortsatt 
uppgång i de internationellt bestämda priserna· har med dessa förutsätt
ningar beräknats till 0,9 procentenheter. 

Jordbrukspriscrnas stegring har under senare år hållits tillbaka genom 
subventioner. Bedömningen för 1977 utgår från ett antagande att sub
ventioneringen inte skulle öka ytterligare. Inverkan på totalindex av 
höjda jordbrukspriser har satts till 0,7, 0,8 resp. 0,9 procentenheter i de 
framlagda alternativen.· 

Bostadspriserna beräknas bidra till uppgången i konsumentprisnivån 
med 1,3 procentenheter. I kalkylen har oförändrat diskonto förutsatts. 

Totalprognosen för konsumentprisstegringen under. loppet av 1977 
blir med de tre lönekostnadsalternativen 5, 5,9 resp. 7,4 % (se tabell 
6: 5). Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1976 och 1977 upp-
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Tabell 6:6 Hushållens konsumtionsutveckliog 1963-1976 
1968 års priser 

Milj. kr. Procentuell förändring 
1975 

1963- 1968- 1974- 1-3 kv 1-3 kv 
19681 19751 1975 1974- 1975-

1-3 kv 1-3 kv 
1975 1976 

1. Varaktiga varor 10 717 5,1 5,2 7,0 1,4 10,7 
1.1 Bilar 3 549 2,4 3,9 9,6 1,2 13,7 
1.2 Övriga 7 168 6,8 6,0 5,7 1,5 9,1 

2. Delvis varaktiga 
varor 14192 3,7 2,7 2,3 -0,3 4,5 

3. Icke varaktiga varor 37 812 3,9 1,6 2,5 2,9 2,0 
3. \ Livsmedel 24 340 2,8 1,3 1,9 1,6 2,1 
3.2 Övriga 13 472 6,0. 2,2 3,4 5,2 1,7 

4. Tjänster 29 524 2,7 2,4 3,0 3,2 1,7 
4.1 Bostäder 16 022 2,8 2,4 2,0 2,0 1,6. 
4.2 Övriga 13 502 2,5 2,4 4,2 4,6 1,9 

5. Summa inhemsk 
konsumtion 92245 3,6 2,4 3,1 2,3 3,2 

6. Turistnetto 1 572 13,l 2,8 -7,4 -11,6. 12,l 
7. Hushållens totala 

konsumtion 93 817 3,7 2,S 2,9 2,0 3,4 

8. Hushållens dispo-
nibla inkomster 104 083 3,0 3;5 4,7. 5,0 0,9. 

1 Per år. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

skattas förändringen till 6,8, 7,2 resp. 8 % . Den. beräknade ökiiingen i 
årsgenomsnittet för implicitprisindex blir 6,8, 7,1 och 7,9 %. 

6.5 Den privata konsumtionen 

Mellan 1974 och 1975 ökade den- privata konsumtionen totalt- med 
2,9 % i volym. Konsumtionen av personbilar och övriga vara1.1iga va
ror utvecklades i snabbare takt än konsumtfonen i sin helhet. HärVid · 
uppvisade bilinköpen en markant ökning på 9,6 % . För tunstutgifterna · 
noterades en nedgång i fasta priser för tredje året i följd. 

Första halvåret 1976 ökade den totala privata konsumtionen kraftigt · 
eller med 3,3 % jämfört med samma halvår 1975, trots att hushållens · 
realinkomst samtidigt endast steg med 11/2 % . Detta innebar ett inflls·
kat hushållssparandc jämfört med motsvarande period 1975. Tredje 
kvartalet 1976 visade lika stor tillväxt för konsumtionen som de två 
första kvartalen, medan däremot disponibelinkomsten var i det närmaste 
oförändrad i jämförelse med tredje kvartalet 1975. Konsumtionsvoly
mens höga ökningstakt de tre första kvartalen berodde främst på stora 
ökningar i inköpen av personbilar och övriga varaktiga varor. För delvis 
varaktiga varor fortsatte uppgången men ökningstakten avtog under 
tredje kvartalet. Icke varaktiga varor samt övriga .tjänster följde snarast 
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Diagram 6: 1. Hushållen.~ disponibla inkom~ter och konsumtionsutgiftcr 
1965-1977 
Miljarder kr. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Log ~ka1a. 

54 

50 

46 

42 

Disponibel inkomst 

I 

, 
--

19-65 1966 1 967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975. 1976 , 977 

Kiillor: Konjunkturinstitut~t och statistiska centralbyrån. 

en trendmässig volymutveckling 1976 varvid den största ökningen fram
trädde mellan tredje kvartalen 1975 och 1976. Den nedgång soin turist
nettot tidigare uppvisat bröts första. halvåret 1976 då en uppgång med 
4,8 % noterades. Tredje kvartalet var ökningen ännu mycket kraftigare. 

För fjärde kvartalet 1976 har ·konsumtionsökriingen ·skattats till ca 
3 % vilket mellan helåren 1975 och 1976 ger en utveckliilg på 3,3 %. 
Hushållens reala disponibla inkomst förväntas sista kvartalet öka med 
ca 5 % vilket resulterar i ett helårsgenomsnitt på 2,1. %. Härigenom 
skulle sparkvoten komma att minska··l,1 ·procentenheter mel)an 1975 

och 1976, samma nedgång i sparbenägenheten som antyddes i konjunk
turinstitutets höstrapport. 

De tre inkomstalternativ som beräknats för 1977 visar en ökning i 
den disponibla inkomsten i reala termer med 3,1, 3,8 resp. 4,7 %. Även 
för konsumtionsvolymcn har tre .alternativ angetls. Skillnaden mellan 
konsumtionsalternativen är dock inte lika stora som· mellan inkomstal-. . 

ternativen. Det lägre fokomsta\tcrnativct ·har förutsatts leda till en kon
sumtionsökning med 3,3 .o/o vilket motsvarar en ungefär oförändrad 
sparkvot. Mcllanaltemativet har ant:tgits inne~ära .en konsumtionsök
ning på 3,6 % och gc_~n ökning av sparkvoten med 0,2 procentenheter. 
En real ökning i kon~tmrtionsvolymen på 4 %; dvs. det högsta alternati~ 
vet, har antagits Ieda.till-.cn_ökning av sparkvoten med 0,6 procentenhe-

ter. ·! ·. 

:: .. i 

:i·:' 

... i ~ : . 
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7 Im·cstcringarna 

7.1 Saimnanfättriirig av investcringsprognösen för 1917 · 

Investeringarna beräknas totalt ha minskat med 1,5 % i volym 1975-

1976. För byggnadsinvesteringama tyder kalkylerna på en minskning 
med 4 % medan maskininvestcringarna däremot förefaller ha ökat med 
2%. 

Det är i första hand inom den statliga sektorn som en ökning av inves
teringarna kan registreras - i synnerhet gäller det för inköpen av maski
ner och transportmedel.För såväl den privata som den kommunala sek
torn visar beräkningarna endast måttliga förändringar från 1975 till 
1976. Nedgången i bostadsbyggandet fortsatte i betydande omfattning 
även 1976 och beräknas ha uppgått till 9 %. 

Kal!qrlerna för 1977 baserar sig i huvudsak på enkätinformation från 
näringslivet resp. statliga och kommunala myndigheter. Som redovisats 
i kapitel 6 om de enskilda konsumenternas ekonomi har tre beräknings
alternativ framlagts för lönekostnadernas utveckling 1977, detta med 
hänsyn till den osäkerhet som råder om avtalsförhandlingarnas slut
resultat. Prisutveeklingen för investeringsvarorna 1977 blir beroende 
bl. a. av utvecklingen av lönekostnaderna inom landet. De prisberäk
ningar som utarbetats på basis av de tre alternativen visar en spridning 
i prisökningstakten 1976-1977 som ligger mellan 6 och 10 %. 

Vid utarbetandet av invcstcringsprognosen för den offentliga sektorn 
räknar konjunkturinstitutet regelmässigt med att prisutvccklingen för 
investeringsvaror under prognosperioden utövar inflytande på den vo
lymmässiga investeringsutvecklingen. Skälet härtill är att investerings
utrymmet antas i stor utsträckning vara begränsat av i förväg fastlagda 
ramar. I synnerhet torde detta gälla den statliga sektorn, för vilken alltså 
utarbetais tre olika alternativ för investeringsutvecklingen. 

Det är sannolikt att förhållandena är tämligen likartade inom den 
kommunala sektorn. Som redovisas i avsnittet om de kom~unal~ in~es
teringarna har. också för. den kommunala sektorn tre alternativ utarbe---~ 
tats för investeringsvolymens utvecklirig. Den. geriomförda mekaniska be
räkningen av prisutvecklingcns effekter på kommuninvesteringarna ger 
kanhända en överdriven bild av prisutvecklingens betydelse för konimu~· 
nernas reala investeringsaktivitct. Det är troligt att kommunernas inves
tcring·ar även påverkas av lönekostnadernas' effekter på det finansiella 
läget via förändrade utgifter för konsumtionsändamål. Underlag saknas·. 
emellertid för en närmare bedömning a~ .ko~ur{ernas b~teendc i de~~a. 
avseenden. 
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Tabell 7: 1 Bruttoim·csteringarnas utveckling 1972-1976 samt prognos för 1977 
1968 års priser 

1976 i Procentuell förändring frän föregående är 
milj. kr. 
löpande 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
priser Alt. Il 

Bygg11ader oc/z a11/iigg11i11gar 
Permanenta bostäder 12 750 3,5 -1,5 -8,5 -4,5 -9,0 -0,5 
Privat jordbruk, skogsbruk 

och fiske 780 -1,5 --2,0 1,0 13,5 9,5 3,5 
Egentlig industri 4 554 . .,.-0,5 0,0 23,0 10,0 -3,5 -6,0 
Handel m. m.' 2 538 16,5 5,0 :..._12,0 -2,5 7,0 -3,0 
Statliga affärsverk exkl. industri 2 500 20,5 10,0 -4,0 17,0 -2,0 4,0 
Statliga myndigheter inkl. 

militära• 2 473 18,5 1,0 -5,5 -3,5 -6,0 -1,0 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder och industri 10423 4,5 -11,0 -7,0 -3,0 -0,5 8,0 
Övriga investeringar• 2 914 -1,5 9,0 .13,5 9,5 -3,5 -3,5 

Summa 38932 5,5 -2,5 -4,0 0,0 -4,0 1,0 

Maskiner m. m. 
Privat jordbruk, skogsbruk 

och fiske 2 501 4,5 8,0 14,0 . 23,0 3,5 -2,5 
Egentlig industri 11 179 6,0 13,5 6,5 -2,5 3,0 -3,0 
Handel m. m.1 2 805 21,0 7,5 7,0 -9,0 14,5 8,5 
Statliga affärsverk exkl. industri 2 283 . -9,5 5,0 -7,5 -5,5. 11,5 -5,5 
Statliga myndigheter 676 -8,0 9,5 8,0 13,5 -1,0 5,5 
Kommunala investeringar cxkl. 

industri 1 770 2,5 0,0 -1,0 4,5 4,5 9,5 
Övriga investeringar• 6002 12,5 10,5 22,S -14,5 -11,0 19,0 
därav: handelsflottan• 713 98,0 16,0 45,0 ···52,0 -98,5 

Summa 27 216 6,5 9,5 9,0 -3,5 2,0 3,5 

Summa exkl. handelsflottan 26 503 3,5 9,5 7,0 0,5 6,0 -1,0 

Totalt 
Permanenta bostäder 12 750 3,5 -1,5 -8,5 --4,5 -9,0 -0,5 
Privat jordbruk, skogsbruk och 

fiske• 3 280 8,5 2,S 8,S 21,5 6,0 -1,0 
Egentlig industri IS 733 4,0 9,S 11,0 1,0 1,0 ·-4,0 
Handel m. m.' 5 343 18,5 6,5 -2.5 -6,0 11,0 3,5 
Statliga affärsverk exkl. industri 4 783 -3,0 7,0 -5,S 6,0 4,0 -0,5 
Statliga myndigheter inkl. 

militära• 3 149 13,5 2,S -3,S -0,5 -4,5 0,5 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder och industri 12193 4,0 ··-10,0 -6,5 . --2,0 0,5 8,0 
Övriga investeringar• 8 916 8,5 9,5 20,0 -7,5 -8,5 10,5 

Summa' 66147 6,0 1,5 0,5 --1,S -1,5 2,0 

Summa exkl. handelsflottan• 65 434 5,0 1,0 -0,5 0,5 0,0 ,0,5 

1 Häri innefattas bl. a. flertalet fristående kontorsbyggnadcr. 
•Inkl. statliga väginvesteringar. 
3 Inkl. vissa statliga aktiebolags investeringar. 
• Häri innefattas investeringar i avclsdjur m. m. Summan av byggnads· och maskininvesteringar 

överensstämmer därför ej med totala investeringar. 
•Investeringarna i handelsflottan uppgick 1976 tiUlO miij. kr. i 1968 års priser och har prog-

noscrats till 670 milj. kr. 1977. Det är därför inte meningsfullt att skriva ut den procentuella för-
ändringen 1976-1977. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistis.ka centralbyrån. 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 129 

Det sniller sig än mer komplicerat att bedöma effekterna på närings
livets invcsteringsverksamhct av skikta lönekostnadsaltcrnativ. Det kan 
emellertid vara lämpligt att skilja me1lan tre faktorer som påverkar före
tagens beteende. Det gäller först och främst driftskostnadernas utveck
ling som får omedelbara effekter på företagens finansiella situation men 

Tabell 7: 2 Bruttoinvcstcringarnas utveckling 1972-1977 samt prognos för prhat, statlig' och 
kommunal sektor 
1968 1\rs priser 

Byr:gnadcr oc/1 
anlägg11i11gar 
Privata 

inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

Statliga 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

Kommunala 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

Summa 
inkl. bostäder 
cxkl. bostäder 

Ma·ski11er m. 111. 

Privata 
Statliga 
Kommunala 

Summa 

Totalt 
Privata' 

inkl. bostäder 
exkl. bostäc.lcr 

Statliga 
inkl. bo~tädcr 
exkl. bostäder 

Kommunala 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

Summa' 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

1976 i 
milj. kr. 
löpande 
priser 

19 636 
9 549 

6 207 
6 207 

13 089 
JO 426 

38 932 
26 182 

21 151 
4 285 
I 780 

27.216 

40 786 
30 699 

10492 
10492 

14 869 
12 206 

66147 
53 397 

Procentuell förändring från föregih~nde år 

1972 

5,5 
2,0 

21,0 
21,0 

1,0 
4,5 

5,5 
6,5 

8,5 
-2.0 

3,0 

6,5 

1973 

6,5 
5,0 

2,0 
2,0 

-13,0 
-11,0 

-2,5 
-3,5 

12.0 
3,0 

-0.5 

9,5 

7,5 9,0 
7,0 9,5 

10,5 2,5 
10,5 2,5 

1,5 -12,0 
4,0 -9,5 

6,o· 1,5 
6,5 2,5 

1974 

1,5 
5,5 

1,5 
1,5 

-12,5 
-7,0 

-4,0 
-1,0 

12.0 
-1,5 
-1,0 

9,0 

6,5 
10,0 

0,5 
0,5 

--11,5 
-6,5 

0,5 
4,0 

1975 1976 

1,0 
5,0 

9,5 
9,5 

-5,5 
-3,0 

0,0 
2,5 

-4,5 
·-2,0 

4,5 

-3,5 

-1,5 
-· 1,5 

5,0 
5,0 

-4,0 
-2,0 

-1,5 
-0,5 

-5,5 
-2,0 

-0,5 
-0,5 

-3,0 
-0,5 

-4,0 
-1,0 

··-0,5 
12,5 
4,5 

2,0 

-3,0 
-1,0 

4,5 
4,5 

-2,0 
0,5 

- 1,5 
0,5 

1977 
Alt. Il 

-1,5 
-3,0 

-1,0 
-1,0 

6,0 
8,0 

1,0 
2,0 

5,5 
-7,0 

9,5 

3,5 

2,0 
2,5 

-3,5 
-3,5 

6,5 
8,0 

2,0 
2,5 

1 Häri innefattas investeringar i avelsdjur. Summan av byggnads- och maskininvcsteringar 
överensstämmer därför ej med totala investeringar. 

Anm. Procenttalen är.avrundade till hela resp. halva procent. 

Nedan redovisas byggnadsunderhållets ·procentuella förändring i 1968 års priser. 
1970-1971 1971-1972 1972~1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 
2,5 J ,0 . - -1,0 4,5 4,0 1,0 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

9 Riksdag<'N 1976177. 1 sam/. 100. Bilaga l. Bil. 1 
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Diagram 7: 1 Byggnads- och niaskiniuvcsteringar, totalt och uppdelat på sek· 
torer 1968-1977 
Index: 1967 = 100. 1968 års priser 
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,,'' 

---

1968 70 72 ;74 76 1968 70 72 14 76 

Anm: 1 varje deldiagram är respektive total inlagd som en tunt streckad 
kurva. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunRturinstitil1et. 
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som sannolikt även har konse.h.'Venser för deras JångsiJ...iiga handlande. 
Lönekostnadernas genomslag på investeringsvaruprisema torde liksom 
för den offentliga sektorn vara en faktor att beakta. Därutöver påverkas 
givetvis företagens investcringsbeslut av den reala efterfrågans utveck
ling som bl. a. sammanhänger med lll.Öjligheterna att konkurrera med 
andra länders industrier. 

När det gäller att söka bedöma .de samlade effekterna på näringslivets 
investeringar av dessa skilda faktorer måste konstateras att vår kunskap 
om de ekonomiska sambanden är otillräckliga. Det förefaller dock in
tuitivt klart att ett högre avtalsahcrnativ både av likviditets- och lönsaril
hetsskäl håller tillbaka investeringarna jämfört med ett lägre alternativ. 
Med hänsyn till den stora komplexiteten hos ~~ssa samband har någQt 
försök inte gjorts att variera näringslivets fasta investeringar efter 'de 
skilda avtalsaltemativen. 

Det samlade resultatet av investeringsb~räkningama för 1977 enligt 
mittenalternativet tyder på en viss v.olymökningj förhållande till 1976 
(se tabell 7: 1 och 7: 2). Det är särskilt i den kommunaJa sektorn som 
investeringarna förutses ö.ka men även för .de ,privata investeringarna på
räknas en ökning. De statliga investeringarna inkl. de statliga företagen 
antas däremot minska. 

Bostadsbyggandet, som m.inskat under en följd av år, beräknas nu bli 
i stort sett oförändrat i volym 1976-1977. En återhämtning av antalet 
igångsatta lägenheter efter den snabba nedgången -sedan 1970 har nu tro- · 
ligen påbörjats. En snabbare utveckling mot ett med hänsyn till den lång
siktiga ·efterfrågan mer balanserat bostadsbyggande hämmas emellertid 
f. n. av den befintliga bostadsreserveri. .. Den regionala obalansen i för- · 
delningen av bostadsreserv~n torde dock mycket snart kunna leda till .. 

att lokala bristsituationer återigen uppstår på bostadsmarknaden. De se~ 
naste årens låga färdigställande synes nämligen med god margi~al under- ' ;' 
stiga efterfrågan på nyproducerade lägenheter. · · · · · 

Kommun·emas investeringar förutses på basis av den sen.aste enkät" · · 
undersökningen 'från november 1976 Öka högst' betydligt under 1977 .. ' 
Detta innebär ett omslag i den ·kommunala investeringsaktiviteten vilket:• 
i första hand torde kunna återföras på. en betydande förbättring av kom·· 
munernas fi~ansiella läge 1977. Till 9en ökade .i~vesteringsviljan bidr~r ~ . · 
sannolikt även de statliga insatser för byggandet av dag- och fri tidshem;. 
som beslutats i samråd med ):eommunetna. Det höjda anordningsbidraget, 
som ursprungligen avsäg perioden 1 november iJnS-31 december 1976, 
har förlängts till att gälla även under januari_:februari 1977:Hätigeilom · 
bereds komm~nerna · utökade. möjlighet~r att realisera sina plan~r på ... 

detta område.· 
f'ör den egentliga industrins investeringar förutses en minskning med 

4 % i volym från 1976 till 1977. Under hösten 1976 intog. företagen en 
allt försiktigare hållning beträffande invest~ringsplancrna för 1.977. En 
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försämrad likviditet och rnpportcr om en stark vinstförsämring 1976 i 
förening med nedjusterade efterfrägeutsikler är sannolikt de viktigaste 
faktorerna bakom denna utveckling. Investeringsprognoscn för industrin 
har utgått från att någon nämnvärd återhållande effekt på industriinves
teringarna inte skall föranledas av den allt stramare penningpolitiken. De 
större företagen skall enligt riksbankens intentioner beredas möjligheter 
att utnyttja de utländska lånemarknadcrna när så anses erforderligt. 

7.2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 
De totala bostadsinvesteringarna beräknas ha minskat med 9 % i vo

lym 1975-1976, vilket är en nedrevidering med en procentenhet jäm
fört med prognosen hösten 1976. Investeringarna i flerfamiljshus beräk
nas därvid ha minskat med 32·% i volym medan investeringarna i små
hus beräknas ha sjunkit nied 5 %. Ombyggnadsinvesteringarna uppskat
tas däremot ha ökat med 4 % i volym. 

Den nedrcvidering av bostadsinvcstcringarna sedan konjunkturinstitu-

Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och inHyttningsfärdiga bostadshus 1971-1977 

Totalt Därav flerfamiljshus Därav småhus 

Påbörjadc1 lnflytt- Påbörjade1 Infiytt- Påbörjade1 Infiytt-
nings- nings- nings-
färdiga" färdiga• · färdiga• 

1971 104 600 107 200 68 900 75.250 . 35 700 31 950 
1972 98 600 104 050 55 800 66 900 42 800 37 150 
1973 80 150 97 500 36 950 53 750 43 200 43 750 
1974 80950 85 300 27 500 38 750 53 450 46 550 
1975 51 250 74 500 IS 350 27 450 35 900 47 050 
1976 (58 000) (56 200) (16 000) (16 300) (42 000) (39 900) 
1977 (58 000) (56 000) (18 000) (16 000) (40 000) (40 000) 

1974: I 13 650 22 300 4 800 11 400 8 850 10 900 
2 18 500 '23 900 7 250 10100 11 250 13 800 
3 15 750 16 100 5 050 6 700 10700 9 400 
4 33 050 23 000 10 400 10 550 22 650 12 450 

1975: l 8 550 16150 3 350 5 800 5 200 10 350 
2 11 200 21 550 3 400 6 700 7 800 14 850 
3 12 200 . .14 550 3 150 5 650 9 050 8 900 
4 19 300 22 250 5 450 9 300 13 850 12 950 

1976: 1 10 550 12 850 2 850 4450 7 700 8 400 
2 15 850 16 550 3 850 4 250 12 000 12 300 
3 13 000 10450 3 550 2 850 9 450 7 600 

1 Ett bostadshus anses bli påbörjat den månad da grnndbottenbesiktning äger rum och/eller 
de egentliga byggnadsarbetcna påbörjas. 

• Då minst tre fjärdedelar av lägenheterna i ett bostadshus befinner sig i ett sådant skick att de 
kan tas i bruk anses huset vara inflyttningsfärdigt. 

A11111. Alla inom parentes angivna uppgifter är prognoserade. Samtliga siffror är avrundade 
till närmaste hela femtiotal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 7: 2 Antal outhyrda lägenheter 1972-1976 i hus förtligsfällda 1967 
och senare 

30 

20 

10 

- Totalt 
·-· Storstadsområden 
--- Övriga riket 

1972 1973 

----· -------· ..... _ 

1974 

·-· 
--

1975 

·-. 
·----

19"/6 

Anm. Gäller endast lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus enkl. special-
bostätler. · 

Källa: Bostadsstyrelsen. 

tets höstrapport som de nu aktuella kalkylerna för 1976 anger är i första 
hand en konsekvens av att återhämtningen av bostadsbyggandet sker i 
en något långsammare takt än väntat. Statistiken över antalet lägenheter 
påbörjade under årets tre första 1.'vartal tyder på en fortsatt låg igång
sättning av flerfamiljshus och en återgång till en mera "normal" nivå 
för småhus. Under januari-september 1976 påbörjades 10 000 lägen
heter i flerfamiljshus och 29·000 .lägenheter i småhus. Momskompensa
tionens inverkan på igångsättningen under tidigare delen av 1975 gör 
en jämförelse med detta år missvisande. Motsvarande siffror för 1974 
var 17 000 resp. 31 000 lägenheter. Den totala igångsättningen 1976 har 
antagits stanna vid 58 000 lägenheter varav 42 000 i småhus. 

Antalet outhyrda lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus1 minskade 
1 mars-1 september 1976 med 1 600 lägenheter. Under motsvarande 
tidsperiod 1975 var minskningen endast 400 lägenheter, medan den 
uppgick till 2 600 lägenheter 1 september 1975-1 mars 1976. Med 
tanke på den säsongvariation, som tycks finnas i serien, förefaller den 
observerade nedgången av antalet outhyrda lägenheter 1 mars-1 sep
tember l 976 innebära en acceleration i nedgångstakten, vilket pekar 
mot alt minskningen för hela 1976 blivit av klart större omfattning 

än under 1975. 
Den årliga bostadseftcrfrågan under andra: hälften av 1970-talet har 

av långtidsutredningen beräknats till 70 000 lägenheter och av boende-

i Uppgifterna om antalet outhyrda lägenheter avser lägenheter i statsbe
Jånade flerfamiljshus färdigställda fr. o. m. 1967 till för angivet mättillfällc 
närmast föregående halvårsskifte. 
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utredningen till 75 000 lägenheter. Antalet färdigställda lägenheter 1976 
har beräknats till 56 000 lägenheter. Befolkningens geografis~a. fördel
ning torde emellertid ha inneburit att inte hela skillnaden mellan bo
stadscfterfrågan och antalet nyproducerade lägenheter motsvaras av en 
lika stor nedgång i antalet outhyrda lägenheter. Ett jämviktsläge på de 
1okala bostadsmarknaderna skulle förutsätta en omfördelning av befolk
ningen från områden med efterfrågeöverskott till områden med utbuds
övcrskott på bostäder. 

Av diagram 7: 2 framgår att antalet outhyrda lägenheter 1 ~ars-·-1 

september 1976 minskade mest utanför storstadsområdena och i sep
tember 1976 var dubbelt så många i storstadsområdena som i. övriga 
riket Andelen outhyrda lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus fär
digställda 1967-30 juni 1976 uppgick 1 september 1976 till 6,1 % i 
storstadsområdena och 2,1 % i övriga riket. 

. . . . . 
Situationen utanför storstadsområdena talar för att antalet påbörjade 

lägenheter blir högre 1977 än 1976. Igångsättningen under 1976 tyder 
emellertid på en tämligen långsam återhämtning av bostadsbyggandct. 
Dessutom kan de rådande kreditrestriktionerna verka återhållande på 
igångsättningen av privatfinansierade småhus. Detta särskilt med tanke 
på att ett stort antal privatfinansierade småhus utanför det ordinarie 
bostadsbyggnadsprogr~mmet byggdes 1971-1973. · Den årliga ramen . . . 
för igångsättning av privatfinansierade småhus höjdes under senare de
len av dessa år och blev i genomsnitt dubbelt så hög, eller ca 1s 000 
lägenheter, som under övriga år den senaste ·tioårsperioden.· Därigenom 
försvann sannolikt en stor del av det efterfrågeöverskott som tidigare 
gällt denna bostadskategori: Antalet påbörjade lägenheter 1977 har an
tagits uppgå till 58 000 lägenheter, varav 40 000 i småhus. Anta1ct 
inflyttningsfärdiga lägenheter 1977 kan med denna· igångsättning upp-
skattas till 56 000 lägenheter. · 

För lägenheter påbörjade under andra halvåret 1976 och under 1977 

Diagram 7: 3 Medianbyggnadstid i 1111tal .månader för påbörjade lägenheter 
1972-1977 

Flerfamiljshus Smiihus 

8 

12 _ r--

_../~----'/ 

111----n--
! I 

1972 , 973 1974 1975 1976 1977 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Kiillor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 135 

har de förutsatta byggnadstidema successivt förlängts med hänsyn till 
all bristen på byggnadsarbetare kan få en viss inverkan också på bo
stadsbyggandet under tidsperioden. Byggnadstidernas längd framgår av 
diagram 7: 3. 

De skärpta bestämmelserna angående energihushållningen som träder 
i kraft den 1 juli 1977 har ·beräknats medföra en ökning av byggnads-. 
kostnaderna för bostäder med 5 % . Denna kostnad sökning har beaktats i 
investcringsberäkningarna fr. o. m. den 1juli1977. 

Med ovan angivna förutsättningar angående igångsättning, byggnads
tider etc. beräknas de totala bostadsinvesteringarna minska med 0,5 % 

i volym 1976-1977. Investeringarna i flerfamiljshus beräknas därvid 
öka med 6 %, medan smähusinvesteringarna beräknas minska med 
2 % . Ombyggnadsinvestcringarna uppskattas förbli oförändrade i vo
lym 1976-1977. 

t:,gen tlig indu:nri 

De beräkningar av den egentliga industrins investeringsverksamhet 
som här redovisas grundar sig på statistiska centralbyråns enkätunder
sökning från november 1976. De lämnade uppgifterna för 1976 bekräf-

Diagram 7: 4 Investeringar i bostäder och egentlig industri 1970--1977 
Index: 1967 = 100. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 

Bostäder Egentlig industri 
--·-···-

120 Totalt 140 Totalt·- ---,L.~:'.'.'.:1'.::::~":'...l" 

120 Flerfamiljshus 

Småhus 180 Maskiner 

1970 72 74 76 1970 72 74 76 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 
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Tabell 7: 4 Planerade och faktiska förändringar av den egentliga industrins totala im·estcringar 
1967- 1977 
Procentuell förändring från föregående år. 1968 [1rs priser 

J967 1968 1969 1970 l 971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Planerat i november 
ärct innan1 18 -19 -·19 -1 -6 12 -11 -4 -5 -6 -14 

Faktiskt inträffad 
förändring 2 -4 8 4 4 10 11 (-·4) 

Differens 20 15 27 5 7 16 21 15 6 7 (10) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosärets rena enkätvärde och cnkätårcts 
utfall. För planförändringen 1976-1977 har använts det preliminära utfallet för 1976. 

A11111. Uppgifterna inom parentes är prognoserade värden. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

tar intrycket från de två närmast föregående enkäterna att industri
investeringarna endast obetydligt överstiger 1975 års nivå. För bygg
nadsinvesteringarna anger beräkningarna en minskning med 3,5 % 

vilken uppvägs av en ökning med 3 % för maskininvesteringarna. Totalt 
sett betyder det en ökning med 1%ivolym1975-1976. 

Med hänsyn till det låga kapacitetsutnyttjandet är detta en påfallan
de gynnsam utveckling. Utformningen av den ekonomiska politiken har 
sannolikt medverkat till detta. Under 1976 har maskininvesteringarna 
stimulerats av bL a. ett invcsteringsavdrag på 25 % av anskaffningskost
naden. Det förhållandevis goda utrymme som skapats på den in
hemska kreditmarknaden samt tillgången till de utländska Jånemarkna
derna torde även ha medverkat till att industrins investcringsverksamhet 
kunnat upprätthållas. 

Under loppet av hösten 1976 kunde emellertid inom industrin en 
allt försiktigare hållning beträffande investeringsplanerna för 1977 
märkas. En i förhållande till produktionsnivån hög sysselsättningsnivå 
ökade efter hand pressen på företagens likviditetssituation som förslim
rades kraftigt för de större företagen under tredje kvartalet 1976 (jfr 
diagram 9: 4). Samtidigt tydde delårsrapporterna över rörelseresultaten 
för de första 6-8 månaderna på en fortsatt stark vinstförsämring un
der 1976. Förväntni~garna om en god tillväxt i efterfrågan från ex
portmarknadcrna tonades även successivt ned. 

Företagen uppjusterar normalt sina invcsteringsplancr mellan på var
andra följande enkätundersökningar. Vid närmast föregående perioder 
av uppåtriktad konjunkturutveckling har uppjusteringarna i genom
snitt legat i storleksordningen 7·--9 procentenheter. I den nu aktuella 
enkäten har emellertid enkätnivån endast uppjusterats ytterst obetydligt 
sedan augusti 1976, ·Vilket får ses mot bakgrund av den angivna ut

vecklingen. 
I tabell 7: 4 redovisas företagens planer för 1977 omräknade till 
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Diagram 7: 5 Investeringar inom egentlig industri, totalt och uppdelat på 
branscher 1970--1977 
Index; 1962 = 100. 1968 års priser. Log. skala 
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Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen för 
totala industrin. Investeringarna i bilar är inkluderade. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

procentuella volymförändringar samt planer och utfall för ett antal 
tidigare år. Industrins egna planer pekar i okorrigerat skick på en 
minskning 1977 med 14 %. Mönstret mellan planer och utfall tyder 
på en uppjustering som dock varierar inom relativt vida gränser. In
flytandet från ekonomisk-politiska åtgärder, obekanta för företagen vid 
rapporteringstillfällena, förrycker i någon mån bilden och därmed möj
lighelerna att urskilja den variation i differenstalen som är bclingad 
av en mer renodlad konjunkturpåverkan. 

Mot bakgrund av den utveckling av industrikonjunkturen som nu 
förutses har det bedömts rimligt att låta uppjuslcringen av företagens 
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egna planer stanna vid 1.0 procentenheter. De totala industriinveste
ringarna prognoscras sålunda minska med 4 % i volym 1976-1977. 
Enkätens uppgifter korrigerade och fördelade på byggnads- resp. ma
skininvestcringar tyder på en minskning med 3 % på mas,kinsidan me
dan minskningen på ~yggnadssidan förutses uppgå till 6 % . : 

Den beslutade fÖr~ängriingen av det 25-procentiga investerihgsavdra
get till att gälla äv~n under första kvartalet 1977 kan i någon m&n 
medverka till en rel~tivt sett mera positiv utveckling för niask~ninyeste
ringarna. Beträffande penningpolitiken har här förutsatts att denna 
endast kommer att! påverka industriinvesteringari;a ·j bc~ränsad om
fattning. Tanken har därvid varit att den åtstramning som successivt 

. . I 
genomförts sedan våren 1976 inte skall få inkräkta på en; med hänsyn 

. ·. I 

till långsiktiga mål ; nödväridig utbyggnad av. industrins ! produktions-. . ~ 

kapacitet. 
I diagram 7: 5 redovisas investcringsutvccklingen för pe i in.veste

ringshänseende tyngst väg~nde branscherna. ,Branschuppgifterna för 
1976 och 1977 har s~habloninässigt korrigerats på samma ~ätt ~om ovan 
angivits för industrirl som helhet. En dylik progno~metod fångar ~nda.st ' 
grovt de enskilda branschernas utveckling. Inom järn- och stålindu
strin väntas uppgång~n från 1974 till 1976 vända till en mi?skning 1977. 
För vcrkstadsindustryn pekar planerna för 1977 på en viss: ökning efter 
en minskning 1976. ~Investeringarna i massa- och pappersindustrin be-. 
räknas ha ökat betydli_gt · 1976 och nu aktuella planer för 1977 pekar 
kraftigt nedåt. För industrin i övrigt synes investeringarna ha minskat 
1976 och förutses bli i stort sett oförändrade under 1977. 

I/andel m. m. 
De totala investe~ingarna inom gruppen handel m. m.t ökade 'enligt 

preliminära beräkningar med 11 % i volym från 1975 till 1976. Bygg

nadsinvesteringarna steg med 7 % och maskininvestcringarna med 
14,5 %. 

Beräkningarna för såväl 1976 som 1977 baserar sig dels på den en
kätundersökning statistiska centralbyrån genomförde i november 1976 
över faktiska och planerade investeringar inom handels-, bank- och 
försäkringsföretag, dels på uppgifter om totala kostnader ·och byggnads
tider för påbörjade, pågående och avslutade byggnadsprojckt inom 
gruppen privat handel. 

Företagens planer för - den enkättäckta delen av byggnadsinvestc
ringarna anger för 1977 ett minskat byggande. Dessa planer överens
stämmer i stort med de beräkningar som gforts på basis· av uppgifter 
om pågående projekt och ·förutsedd igångsättning av projekt under 

l Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i· va- . 
ruhandel, bank- och försäkringsverksamhet, teatrar, hotell,_ restauranger, 
lagerbyggnader samt fastighetsförvaltning. 
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1977. Som underlag för dessa beräkningar har även ·utnyttjats arbcts
marknadssyrelsens statistik över antal.et beviljade projekt och uppgifter_ 
om projektreservens storlek, uttryckta i summa byggnadskostnader för 
inneliggande ej avgjorda projekt. Dessutom har den. av statistiska cen
tralbyrån i augusti gjorda byggnadsinvcnteringen använts. 

Med dessa uppgiftskällor som bas har igångsättningen 1977 beräknats 

ligga kvar på en i volym . oförändrad nivå jämfört med 1976. Beräk
ningarna för hela den privata delen av handel m. ro. anger då en minsk
ning av invcstcringsvolymcn med 3 % 1976-1977. Inkluderas även den 
statliga delen erhålls också en nedgång av byggnadsinvesteringarna med 
3 %. 

På maskinsidan anger enkäten en' minskning av maskininköpen under 
1977. Med hänsyn till tidigare års _systematiska avvikelser ·mellan· pla
ner och utfall förefaller en uppkorrigering av dessa planer vara moti
verad. Sålunda har maskininvesteringarna beräknats öka med mellan 8 
och 9 % i volym från 1976 till 1977. 

Tillsammantaget skulle därmed de totala investeringarna inom hela 
gruppen handel m. m. stiga.med 3,5 % i volym 1976-1977. 

Ha11delsflotta11 

Investeringarna i handelsflottan, dvs. inköp av nybyggda fartyg från 
svenska och utländska varv minus nettoutförseln av begagnade fartyg 
blev praktiskt taget nära noll 1976. Nettoutförseln av begagnade fartyg 
steg nämligen kraftigt under detta år och blev i det närmaste av samma 
storlek som totala inköpen av nybyggda fartyg. Såväl inköp av svenska 
som utländska fartyg minskade kraftigt 1975-1976. 

Beräkningarna över investeringarna i nybyggda fartyg för 1977 ba
seras på två enkäter, en till svenska redare angående deras nyinköp av 
utländska fartyg och en till de svenska varven. Med ledning av dessa 
enkäter beräknas investeringarna i handelsflottan 1977 uppgå till när
mare 2 050 milj. kr. i löpande priser. Leveranserna av utländska fartyg 
beräknas då bli mer än dubbelt så stora som 1976, medan inköpen av 
svenska fartyg kalkyleras blf ungefär lika stora som 1976. Samtidigt 
väntas nettoutförseln av begagnade fartyg sjunka 1977. 

Statliga investeringar 
De totala statliga investeringarna ök.ade enligt prdiminära beräk

ningar med 4,5 % i volym från 1975 till 1976. Investeringsökningar 
noterades för de statliga affärsverken och de statliga företagcn1 medan 
däremot de statliga myndigheterna minskade sina investeringar. 

Byggnadsinvesteringarna minskade totalt med 0,5 % i volym 1976 

1 De statliga företagens investeringar redovisas i tabell 7:1 under Egentlig 
industri. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 1 Finansplanen 140 

j1imfört med 1975, meåan däremot maskininvesteringarna ökade med 

12,5 %. 
Till underlag för beräkningarna över den statliga investeringsverk

samhctcn ligger enkliter från affärsverk, .myndigheter och företag in
samlade av slatistiska centralbyrån kring månadsskiftet oktober/novem

ber 1976. 
De totala investeringarna inom affärsverken beräknas ha ökat med 

4 % i volym 1975-1976. Byggnadsinvesteringarna minskade med 2 % 

vilket främst kan förklaras av en inte obetydlig nedgång i vatlenfalls

verkets byggande. Denna nedgäng motverkas i viss utsträckning av 

luftfartsverkets byggan<lc i samband med utbyggnaden av flygtermina

lerna i Stockholm och Göteborg. Maskininvcsteringarna ökade med 

11,5 % vilket huvudsakligen föranletts av vattenfallsverkets, domän

verkets och statens järnvägars ökade inköp under 1976. Televerket 

minskade däremot sina inköp. 

För de statliga myndigheternas totala investeringar visar beräkningar

na på en minskning med 4,5 % i volym från 1975 till 1976. På bygg

nadssidan fortsatte nedgången. Den har beräknats till 6 % och var 

främst föranledd av en neddragning av det byggande som administreras 

av byggnadsstyrelsen resp. statens vägverk. Maskininvestcringarna vi

sade en nedgång med 1 procentenhet. 
Prognoserna för den. statliga invcstcringsverksamheten utgår från de 

ovan nämnda enkäterna. De beräknade utfallen har därtill varierats 

med hänsyn till tre skilda prisutvecklingsalternativ för investeringarna. 

Dessa prisalternativ är avhängiga de beräkningsalternativ som i kapitel 6 

framlagts för lönekostnadernas utveckling 1977. Det har antagits att 

investeringsvolymen kommer att påverkas av prisutvecklingen eftersom 

anslagsramarna i många fall kan tänkas vara tämligen fastlagda budget
årsvis i nominella belopp. 

För affärsverken beräknas enligt mellanalternativet för kostna<lsut
vecklingcn (alternativ IT) totalt en nedgång i investeringarna med 0,5 % 

i volym från 1976 till 1977. På byggnadssidan har prognoserats en upp
gång med 4 % , främst till följd av den jämförelsevis kraftiga ökning av 
byggandet som statens järnvägar avser genomföra. Televerket räknar 
med en mindre uppgång av sitt byggande. Beträffande vattenfallsverket 

tyder deras planer på ett oförändrat byggande under 1977. Affärsver

kens totala maskininköp förväntas sjunka med 5,5 %. Nedgången för

klaras i första hand av vattenfallsverkets och televerkets planer på en 

minskning av inköpen. 
De statliga myndigheternas byggnadsinvcsleringar beräknas minska 

med 1 % i volym 1976-1977 medan däremot maskininvesteringarna 

förutses öka med 5,5 %. På byggnadssidan emanerar minskningen från 

en fortsatt nedgång av det icke-ordinära vägbyggandet. Denna del av 

vägbyggandet sker i form av beredskapsarbeten och är beroende av från 
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arbctsmarknadsanslag beviljade medel. Nedgången uppvägs till stor del 
av en kraftig uppgång i försvarets fastighctsfonds byggande samt en 
(fäning i det av byggnadsstyrelsen administrerade byggandet. På ma
skinsidan beror uppgången på den under första halvåret 1977 planerade 
ökningen av sådana inköp vartill medel anvisats på driftsbudgeten. För 
andra halvåret 1977 jämfört med andra halvåret 1976 har antagits en 
oförändrad volym för dessa inköp. 

De totaia statliga byggnadsinvestcringarna inkl. de statliga företagen 
förväntas minska med 1 % i volym från 1976 till 1977. På maskinsidan 
förutses en nedgång med 7 % . 

Sammantaget skulle de statliga investeringarna enligt mellanalterna
tivet för kostnadsutvecklingen inkl. de statliga företagen minska med 
3,5 % i volym 1976-1977. Beräkningarna enligt det lägsta prisaltcr
nativct (alternativ I) resulterar i att minskningen begränsas till 2,8 %, 
medan det högre alternativet (alternativ IJI) medför en nedgång med · 

4,3 %. 

Komm1111ala investeringar 

Kommunernas totala investeringar ökade med 0,5 % i volym 1975:__ 
1976. De uppvisar därmed en viss ökning för första gången sedan 1972. · 
Denna förklaras i första hand av att den minskning av byggnadsinveste
ringarna, som förelegat varje år sedan 1972, nu i det närmaste har upp
hört. För primärkommunerna ökade byggnadsinvesteringarna med 2 % 

i volym 1975-1976 medan de för landstingen minskade med 5 %. 
Maskininvesteringarna ökade för primärkommunerna och landstingen 
tillsammans med 6 % i volym 1975-1976. 

Till grund för beräkningarna över investeringsutvecklingen 1976 ·och 
1977 ligger den .av statistiska centralbyrån från primärkommunerna och 
landstingen insamlade enkäten i november 1976. Investeringsuppgifter
na i novemberenkäten för det innevarande året är i allmänhet tämligen 
tillförlitliga. En ncdkorrigering av primärkommunernas maskininveste
ringar med 9 procentenheter har dock bedömts nödvändig för l 976, då 
primärkommunerna i november tenderar att i detta hänseende över
skatta utfallet för det innevarande året. Uppgifterna för det kommande 
året är genomgående mera osäkra. Kommunerna har dock normalt i det 
närmaste slutfört sitt budgetarbete i början av november, varför upp
gifterna måste anses vara avsevärt mera tillförlitliga än de. uppgif_tcr 
som redovisades i augustienkäten. En reservation måste dock göras för 
att ett ovanligt stort bortfall denna gång har medfört en speciell osä
kerhet. 

Den kommunala investeringsaktivitctcn 1977 har volymmässigt an~ 
tagits vara beroende av prisulvccklingen för investeringsvaror. Eftersom 
budgetramarna kan tänkas vara tämligen fastlagda budgetårsvis och an
ges i nominella belopp kan prisutvecklingcn förmodas inverka på den . 
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invcsteringsvolym som kommunerna kan realisera. Tre prisförändrings
alternativ har medtagits i beräkningarna. Dessa är avhängiga de i kapi
tel 6 gjorda antagandena om lönekostnadernas utveckling 1977. 1 
tabell 7:5 redovisas primä.rkommuncrnas och landstingens investcrings
planer för 1977 omräknade till procentuella volymförändringar tillsam
mans med planer och faktiska förändringar för några tidigare år. Detta 
förfaringssätt att omräkna planerna innebär att budgetramarna har be
traktats som bestämda till sitt nominella belopp. Alternativ I har be
räknats utifrån den lägsta och alternativ 111 utifrån den högsta prisök
ningstakten. 

Av tabell 7:5 framgår att kommunernas planer för 1977 är myc~et 
expansiva särskilt på byggnadssidan. Dessa planer torde grundas på en 

positiv bedömning av kommunernas fin~nsiclla utveckling under 1977. 
Dessutom kan byggnadsinvcsteringarnas _nedgång varje år sedan 19.73 

ha medfört att ett uppdämt utbyggnadsbehov föreligger hos kommu
nerna. Förlängningen av det höjda anordni.ngsbidraget till daghem och 
fritidshem till den 1 mars 1977 verkar också i expansiv riktning. 

Som framgår av tabell 7:5 har kommunerna under ett antal år med 
avtagande invcsteringsaktivitet underskattat sina byggnadsinvesteri.ngar 
något i november året innan. Av olika orsaker har en viss nedjustering 
av de mycket höga planerna bedömts som nödvändig för 1977. Det är 

Tabell 7: 5 Planerade och faktiska förändringar av de borgerliga primärkommunernas och lands
tingens investeringar 1969-1977 
Procentuell förändring från föregående år. 1968 års priser 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Alt. I Alt. Il Alt.III 

Byggnadsi11veste-
rillf(QI' 
Planerat i november 

12 året innan' 5 5 -7' -2 --'-13 -Il -4 -'-3 l 1 9 

Faktiskt inträffad 
förändring 4 5 ,--6 0 -10 -9 -3 l (9,5) ·(9) (7) 

Differens -1 ·O· 2• 3 2 4 (.-- 2,5) (..., 2) (-2) 

}vfaski11-
investeringar 
Planerat i november 

äret innan' 11 18 -16 12 ~1 19 11 7 20· 19 18 

Faktiskt inträffad 
förändring -1 27 -19 0 -10. 10 7 6 (12) (11) (10) 

Differens -12 9 -3 -12 -9 -9 -4 -1 (-8) (-8) (-8) 
- . 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosärets rena cnkätviil'de och enkätårets 
utfall. För planföriindringen 1976-1977 har använts .det prelimini~.ra utfallet för 1976. 

Anm. Uppgifterna inom parentes ä.r prognoserade .. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrå_n ... 
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tveksamt om den kommunala ·planeringen till fullo är anpassad till en 
så kraftig expansion som kommunernas planuppgifter ger uttryck för . 
.Dessutom torde bristen på yrkcsutbiklade byggnadsarbetare verka däm
pande på kommunernas möjligheter att realisera sina planer. 

Primärkommunernas och landstingens planer på byggnadssidan -
sådana dessa ter sig efter ovan angivna omräkning med hänsyn till de 
olika prisalternativen - har nedkorrigerats med två procentenheter i 
alternativ Il och UT. för alternativ I har det bedömts vara nödvändigt 
att nedkorrigera planerna med ytterligare 112 procentenhet. Därigenom 
beaktas, om än ofullständigt, de restriktioner på kommunernas handlan
de som kan tänkas emanera från en ansträngd byggarbetsmarknad. Så
lunda har primärkommunernas och landstingens byggnadsinvcsteringar 
beräknats öka med 9,5 % (alternativ 1), 9 % (alternativ Il) och 7 % 

(alternativ Ul) i volym 1976-1977. På maskinsidan har primärkommu
nernas och landstingens planer nedkorrigcrats med 8 procentenheter 
emedan kommunerna i november tenderar att överskatta utfallet för 
det kommande året. Samma korrigeringsfaktor har använts ti1l samtliga 
investcringsalternativ, vilket lett fram till en -prognoserad ökning på 
12 % (alternativ I), 11 % (alternativ Il) och 10 % (alternativ III) i vo
lym 1976-1977. 

De kommunala byggnadsinvesteringarna (inkl. kommunala bolag 
m. m.) beräknas öka med 9, 8 och 6 % i volym 1976-1977 i alternativ 
I, Il resp. Ill. På maskinsidan beräknas de kommunala investeringarna 
(inkl. kommunala bolag m: m.) i de olika alternativen öka med 11; 10 
resp. 9 % . Totalt beräknas de kommunala investeringarna öka med 
8 % i volym 1976-1977 enligt mellanalternativet. Motsvarande ök-
11ingstal för alternativ I och Ill har beräknats till 9 resp. 7 %. 

7.3 Lagcrinvesteringama 

Lagerinvcsteringarna 1975 inom samtliga näringsgrenar beräknas ha 
uppgålt till ca 4,4 miljarder kr. i 1968 års priser mot ca 3,5 miljarder 
1974 och drygt 4 miljarder 1970. Lagerutvecklingen 1974-1975 svara
de för 0,5 procentenheter av den totala inhemska efterfrågetillväxten på · 
knappt 3 %. Den fortsatt starka lageruppbyggnaden 1975 hänförde sig 
i första hand till indus.trin. Lagren ökade· även inom skogsbruket inen 
detta tillskott balanserades i stort sett av en· minskning· i handelns· lager. 

Lagerinvesteringarna inom i11dustrii1 nådde första haivåret 1975 upp· 
till samma höga nivå som första halvåret 1970 (se diagram 7: 4). I mot
sats till 1970 bibehölls under· 1975 lageruppbyggnadstakten i stort sett 
oförändrad mellan halvåren. 

Det var främst färdigvarulagren som byggdes upp kraftigt 1975. Fär
digvarulagren nådde redan första halvåret en toppnivå som kraftigt över-
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steg förra toppen första halvåret 1971. Efter hand fick den starka lager
uppbyggnaden alltmer karaktär av ofrivillig lagertillväxt att döma av 
företagens bedömningar i konjunkturbarometern. Produktionsanpass
ningcn nedåt k<mde inte ske i takt med de sjunkande exportleveranser
na. !'>fodan den inhemska efterfrågan utvecklades relativt väl, minskade 
exportefterfrågan utomordentligt kraftigt. Exporten av industriprodukter 
exkl. fartyg föll sålunda med 12 % i volym 1974-1975. 

Lageruppbyggnaden inom industrin blev första halvåret 1976 mycket 
stor. Den dämpning i lagertillväxten som kunde registreras, var relativt 
liten - särskilt i jämförelse med utvecklingen 1970-1971 då lagcrin
vesteringarna bromsades kraftigt efter kulminationen första halvåret 
1970. Främst inom järn- och stålverk noterades osedvanligt massiva la
gerinvesteringar för såväl färdigvaror som varor i arbete och insatsvaror. 
Även inom verkstadssektorn blev lageruppbyggnaden förhållandevis stor 
samtidigt som produktionsnedgången där var stark. Även massaindustrin 
noterade en liknande utveckling. Det statliga lagerstödet torde i icke obe
tydlig grad ha bidragit till att hålla kvar lagerinvcstcringarna på en 
mycket hög nivå ännu första halvåret 1976. Preliminärt godkända beslut 
om statsbidrag till lagerökning hade i början av november 1976 medde
lats för en lageruppbyggnad på sammanlagt drygt 6 miljarder kr., varav 
huvudparten avsåg lagerökning under budgetåret 1975176. Förutom la
gerstödet torde även mer institutionellt betingade ändringar av före
tagens sysselsättningsp9litik, liksom en i förhållande till förväntningarna 
svag utveckling av den internationella efterfrågan, ha bidragit till den 
fortsatta lagertillväxten första halvåret 1976. 

Preliminära beräkningar av lagerutvecklingen .under tredje kvartalet 
pekar på en kraftig uppbromsning av lageruppbyggnadstakten inom 
industrin och en fortsatt dämpning kan påräknas ha ägt rum även fjärde 
kvartalet. Ett viktigt undantag förefaller ha varit verkstadsindustrin. 
Trögheten i investeringskonjunkturen har medverkat till en uppbroms
ning av vcrkstadssektorns exportvolym och trots en förhållandevis stark 
produktionsneddragning synes lagerinvesteringarna inom denna sektor 
ha blivit större andra än första halvåret 1976. Totalt för industrin 
(inkl. varven) decimerades dock lagerinvesteringarna kraftigt andra 
halvåret 1976. Exkl. en stark nedgång i varvens varor i arbete beräknas 
lageruppbyggnaden då ha uppgått till ca 500 milj. kr. i 1968 års priser. 

För helåret 1976 beräknas industrins lagerinvesteringar ha uppgått till 
ca 2 miljarder kr. i 1968 års priser mot ca 4,4 miljarder kr. 1975. 

Lageruppbyggnaden fortsatte 1976 inom skogsbruket i något dämpad 
takt och en viss uppgång registrerades även inom jordbruket. Handelns 
lager vände totalt sett från en minskning till en ökning som helt förkla
ras av en massiv uppbyggnad av detaljhandelns lager. 

Jndustrills lagerstockar torde ligga på en hög nivå i början av 1977. 
Avmattningen i lagertillväx.ten andra halvåret 1976 förutses ~vergå till 
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en lageravveckling 1977 som d'oek först under· andra halvåret ·beräknas 
bli betydande. En förhållandevis stark reducering av färdigvarulagren 
inom järn- och stålverken samt massaindustrin förutses då komma till 
stånd samtidigt som lageravvecklingen inleds inom verkstadsindustrin. 
För helåret 1977 förutses (vid mellanalternativet för lönekostnaderna) 
lagerreduceringen inom industrin som helhet bli.ca 540 milj. kr. i 1968 
års priser. För varor i arbete liksom för färdigvaror förutses en reduce
ring med närmare 3,00 milj. kr. medan insatsvarulagr~n beräknas förbli 
ungefär oförändrade. llmidelns lager förutses öka även 1977 men denna 
gång till följd av en lagerökning i partihandcln. Detaljhandelns lager 
väntas undergå en viss reducering. 

Sammantaget för alla näringsgrenar beräknas lagren 1977 minska med 
drygt 300 milj. kf. i l968 års priser. 

Vid det lägre resp. högre Iönekostnadsaltemativet beräknas efterfrå
gan på den svenska industrins produkter 1977 bli något högre resp. nå
got lägre än vid mellanalternativet. I lagerprognosen 1977 för industrin 
har förutsatts att lageranpassningen kan fortgå i en något snabbare takt 
vid lågaltcrnativet för lönekostnaderna med dess högre tillväxt i efter
frågan och omvänt vid högalternativet. V·id lågalternativet förutses där
för lagren inom industrin komma att ytterligare reduceras med ett 
hundratal milj. kr. medan vid höga~ternativet lagerminskningen skulle ·· 
bli ett hundratal milj. kr. mindre än i mellanalternativet (i 1968 års 
priser). 

Tabell 7: 6 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1973-1977 
Milj. kr., 1968 års priser 

Industri (inkl. el-, gas-, värme- och vattenverk) 
därav: verkstadsindustri exkl. varv 
Dctaljhandel (inkl. bilar) 
Parti handel · 
Jord- och skogsbruk 
Summa 

1973 

-435 
-160 

-2 
-·35 

-100 
-572 

1974 

2102 
1 275 

319 
963 
96 

3480 

1975 

4 381 
1 585 
-86 

-223 
318 

4390 

1976 
prel. 

1 970 
770 
350 

-200 
305 

2425 

1977 
prognos 

-540 
190 

-50 
250 
.30 

-3101 

1 Enligt det lägre lönekostnadsalternativet är lagerprognosen -·410 milj. kr .. och _enligt det högre 
alternativet -220 milj. kr. - ·· ·-

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

10 Riksclage111976/77.1sam!.100. Bilaga 1. Bil.1 
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Diagram 7: 6 Totala indusCrins lagenolymförändriog 1964-19771 
Milj. kr. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 
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1 F.xkl. varvens lagervolymförändringar av varor1i arbete. 

A11111. Fr. o. m. första kvartalet 1972 redovisas Jagerinvesteringrna enligt 
en ny metod, vilket stör jämförelser med tidigare perioder i obestämd omfatt
ning. 

1976 
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8 Den offentliga Yerksamheten 

8.1 Allmänt 

Verksamheten inom den offentliga sektorn diskuteras i detta kapitel 
med utgångspunkt från inkomst- och utgiftsöversikter för delsektorerna 
staten, kommunerna och socialförsäkringsscktorn samt för den offent
liga sektorn i dess helhet. Statliga affärsverk och aktiebolag, t. ex. SJ 
och Statsföretag AB, samt kommunala bolag, t. ex. Storstockholms Lo
kaltrafik AB, räknas inte till _den offentliga sektorn så som den definieras 
i detta sammanhang. 

översikterna över inkomster och utgifter ger en viss, om än partiell, 
belysning av den offentliga sektorns inverkan på samhällsekonomin. 
De offentliga utgifter som avser konsumtion och investeringar påverkar 
direkt den totala efterfrågan i ekonomin. Transfereringar och skatter 
påverkar inkomsterna för hushåll och företag. Den offentliga sektorns 
inkomster och utgifter har därför en stor betydelse för efterfrågeutveck
lingen också inom den privata delen av ekonomin .. 

Den offentliga sektorn har också ett inflytande på ekonomin via kre
ditmarknaden. De samband som här gäller är emellertid svåra att klar
lägga och kan inte heller analyseras fristående frän förhållandena på 
kreditmarknaden i stort. Effekterna via kreditmarknaden kommer där
för endast att beröras resonemangsvis i det följande. Det bör observeras 
att riksbanken här inte ingår i begreppet offentlig sektor. 

Avslutningsvis presenteras i kapitlet vissa beräkningar av finanspoliti
kens effekter på samhällselconomin under 1974--1977. Dessa beräk
ningar är baserade på den modell som presenterades och tillämpades 
första gången i nationalbudgeten 1974. 

Beräkningarna i kapitel 8 utgår från de båda lägre alternativen för 
pris- och löneökningar som diskuteras i kapitel 6. Detta för att få 
konsistens med både förslaget till statsbudget, som är räknat enligt det 
lägsta alternativet, och övriga dcfar i nationalbudgeten där mellanalter
nativet analyseras mest ingående. 

8.2 Staten 

Den bild över utvecklingen i den statliga sektorn som pre:;enteras 
i detta avsnitt bygger på redovisade utfallssiffror fram t. o. m .. budget.
året 1975/76. För innevarande budgetår grundas bedömningarna i. hu-. 
vudsak på riksrevisionsverkets budgetprognoser. I beräkningarna har 
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hänsyn tagits till tilläggsbudgct I och Il för budgetåret 1976177. För 
andra halvåret 1977 bar utgiftskalkylerna gjorts med utgångspunkt från 
förslaget till statsbudget avseende budgetåret 1977178. Vid bedömningen 
av statens inkomster har riksrevisionsverkets inkomstberäkningar legat 
till grund. 

Den statliga totalbudgetens underskott för kalenderåret 1975 uppgick 
till knappt 12 miljarder kr. Budgetunderskottet hade därmed successivt 
ökat från ca 2 % av bruttonationalprodukten 1969-1971 till ca 3 % 

1972-1973 och till ca 4 % 1974-1975. Det statliga upplåningsbehovet 
uttryckt som andel av bruttonationalprodul...-ten kom således att. öka myc
ket kraftigt under början av: 1970-talet. Denna utveckling är. bl. a. ett 
resultat av ambitionen att· motverka den internationella Jågkoi1jimktur~ns 
inverkan på den svenska ekon!'.>min 1974--1975. 

Totalbudgeten beräknas 1976 ge ett underskott på drygt 6 miljarder 
kr. Minskningen av underskottet från 1975 är till en stor del en följd 
av ovanligt stora fyllnadsbetalningar av skatt våren 1976. 

Av tabell 8: 1 framgår att u~gifterna 19~7 beräknas öka i ungefär 
samma takt som 1976. Däremot beräknas inkomsterna öka mycket lång
samt 1977 jämfört med 1976. Det leder till ett kraftigt underskott i total
budgeten 1977 på 16,5-18 miljarder kr. eller 5 % av bruttonationalpro
dukten. Den stimulerande effekt detta får på samhällsekonomin motvägs 
till avsevärd del av den kontraktiva effekt kommunerna beräknas få_ Ef
fekterna har ett logiskt samband med varandra och beror till stor del av 
avräkningen av kommunalskattemedel och. utformningen av kompensa
tionen för den skattereform som trädde i kraft den l januari 1975 .. 

Bland utgiftsökningarna 1977 kan nämnas de ökade transfereringarna 
till företag och kommuner. På företagssidan är det de stora satsningar på 
Norrbottens Järnverk AH, varven och andra bransch~r samt förläng
ningen av lagerstödet som svarar för ökningen. På kommunsidan är det 
statsbidragen till daghemsbyggande, bostadsbidragen _och det nya stats
bidraget på grund av nyss nämnda skattereform som svarar för en stor 
del av ökningen. 

Den statliga konsumtionen - och även .den statliga.sysselsättningen 
- beräknas öka med 3 % i volym 1977. I löpande priser motsvarar det 
ca 3 miljarder kr. Den långsamma ökningen av den _statliga konsumtio
nen 1976 förklaras bl. a. av att de statliga inköpen av materiel m. m. 
minskade 1976 från en ovanligt hög nivå 1975. Antalet statligt sysselsatta 
beräknas både 1976 och 1977 öka med ca 3 %. De statliga investering
arna - av vilka endast de statliga myndigheternas investeringar redovi
sas i tabell 8: 1 - har redovisats och kommenterats i kapitel 7 och i 
sammanfattningen av den preliminara nationalbudgcteri. 

Statsinkomsternas långsamma ökning beror i första hand på att ut
betalningarna av kommunalskattemedel ökar kraftigt 1977, se vidare av-
snitt 8.3. Komrnunalskattemedlcn ·utgör ·en avdragspost bland de in koms- · 
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Tabell 8: 1 Statens inkomster och utgifter 1975-1977 
Exkl. statens affärsverk och aktiebolag 

Milj. kr. Förändring, % 
1975 1976 1977 1975- 1976-1977 

'1976 ' 

alt. I alt. Il alt.I alt. Il 

Löpande priser 
1 Inkomster 73100 89520 89 740 92140 22,5 0,0 3,0 
l.I Direkta skatter 28 748 35 400 30 420 32 560 23,0 -14,0 -8,0 
1.2 Indirekta skatter 37 579 46 380 50 690 50 950 23,5 9,5 10;0 
1.3 Övriga in-

koms ter 6 773 7 740 8 630 8 630 14,5 11,5 11,5 

2 Utgifter 80066 91 250 103240 104 340 14,0 13,0 14,5 
2.1 Transfereringar 54 043 59 710 68 610 69 220 10,5 15;0 16,0 
2.l.1 Till hushåll 

m.m. 7 469 8 700 9 920 9 920 16,5 14,0 14,0 
2.1.2 Till socialför-

säkringssektorn 15 190 12100 '9 790 10050 -20,5 -19,0 -17,0 
2.1.3 Till kommuner 18 382 21 290 25 500 25 740 16,0 20,0 21,0 
2.1.4 Till företag inkl. 

livsmedels- och 
bostadssubven-
tioner 6 837 10 750 15 090' 15 200 57,0 40,5 41,5 

2.1.5 Till internatio-
nell verksamhet 2 101 2470 2910 2910 17,5 18,0 18,0 

2.1.6 Ränteutgifter 4064 4400 5400 5 400 8,5 22,5 22,5 
2.2 Konsumtion 24 047 27 130 ·30.000 30480 13;0 10,5 12,5 
2.3 Realinveste-

ringar 2 924 3 150 3 370 3 380 7,5' 7,0 7,5 
2.4 Korrektionspost -948 1260 l 260 I 260 

3 Finansiellt spa-
rande (1-2) -6966 -1730 -13500 -12200 

4 Utlåning och 
andra finansiella 
transaktioner 4 709 4 640 4 380 4 380 -1,5' ·-5,5 -5,5 

5 Totalsaldo -11675 -:-6 370 -17 880 -16580 

1975 drs priser 
Konsumtion 24047 24290 25 020 25 020 1,0 '3,0 3,0 
Real investering 2924 2 790 2 850 2 800 -4,5 2,0 0,5 

Anm. I Beloppen för skatter avser normalt uppbörd av skatt och inte som i nationalräkenskaperna 
upplupen skatt. 

Anm. 2 Investeringsuppgifterna avsei· endast statliga myndigheter; investeringar i statliga affärsverk 
och aktiebolag ingår ej. 

Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

ter som redovisas i statsbudgeten och i tabell 8: 1; Omläggningen av den 

statliga skatten spelar också en viktig roll. Den beräknas av riksrevi

sionsverket medföra att den direkta statsskatten,. vid det lägsta löne

och prisalternativet, blir ca 6 300 milj. kr. lägre än om man bibehållit 

oförändrade skatteskalor. Det är då att märka att ett bibcllållande av 

oförändrade skalor skulle ha medfört en kraftig ökning ·av skattetrycket 

p. g. a. att inflationen .skulle ha fört upp allt större inkomstgrupper i 
hårdare beskattade inkomstskikt. På grund av förskjutningar i uppbör-
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den av skatt faller inte hela effekten .på kalenderåret 1977. I samband 
med sänkningen av den statliga direkta skauen höjs energiskatten på 
elektrisk kraft och vissa punktskatter med sammanlagt 2 miljarder kr. 
och höjs socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen med 1,5 -pro

centenheter. Det senare ger soci~lförsäkringsscktorn ökade inkomster. 

8.3 Kommunerna 

Liksom tidigare ar har statistiska centralbyrån under-novemher 1976 

genomfört en enkät till kommunerna om den ekonomiska utvecklingen 
1976 och 1977. Svarsfrekvensen bland kommunerna är vanligtvis h()g. 

Den senaste enkäten visar dock ett bortfall på ca 20 %, vilket ger en 
speciell osäkerhet i materialet. De i tabell 8: 2 redovisade utfallen för 
19-f5' ~ch 1976 överensstämmer med nationalräkenskaperna. Prognosen 

för• 1977 bygger förutom vad gäller kommunalskattemedel och _sfats
bid-rag till övervägande del på de av kommunerna lämnade uppgifterna. 

Kommunernas finansiella sparande beräknas från 1975 till 1976 ha 

försvagats med;_ytterligarc ca 300 milj. kr. tilLett underskott på ca 3,2 
mil~arder kr. En markant omsvängning väntas för 197_7. Enligt de be
räkningar som nu kan göras väntas kommunerna sammantagna få ett 
inkomstöverskott på 2,8 -alternativt 3,7 miljarder kr., vilket skulle inne

bära en förbättring av kommunernas finansiella sparande mellan 1976 
och l 977 med inte mindre än 6-7 miljarder kr. Till avgörande del be
ror denna utveckling på de mycket stora skatteinkomster som kommu
nerna beräknas få 1977. 

Kommunernas i11komsre,. beräknas under 1976 ha ökat med 17 %. 
Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen, inkl. försarnlingsskat
ter, ökade från 25,23 kr. 1975 till 26,15 kr. 1976, dvs. med 0,92 kr. Denna 
höjning sammantagen med det ökade skatteunderlaget resulterade i att 
kommunernas -skatteinkomster steg med 19,5 % . 

Enligt överenskommelse våren 1975 mellan rcgerin_gen och kommun
forbundens styrelser har primär- och landstingskommunerna rekommen
derats att begränsa. den genomsnittliga höjningen av kommunal- och 

landstingsskatten till högst 1 kr. sammanlagt för 1976 och 1977. Kom
mi:merna erhåller som kompensation ett bidrag på. 600 milj. kr. under 
vart och ett av åren. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen 
under 1977 väntas emellertid stiga till 26,84 kr., eller med 0,69 kr., var
av landstingskommunerna svarar för ca 2/3 av utdebiteringshöjningen. 

För de båda åren 1976 och 1977 har därmed utdebiteringen höjts med 
inte mindre än l,61 kr. Av ökningen faller 1,55 kr. på.primär- och lands
tingskommuner vilka omfattas av överenskommelsen och 0,06 kr. på 
församlingar. Till följd av den expansiva löneutveeklingcn 1975 ·ökar det 
kommunala skatteunderlaget mycket kraftigt 1977. Skatteintäkterna be

räknas stiga med hela 28 % 1977. 
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Tabell 8: 2 Kommunernas inkomster och utgifter 1975-1977 
Exkl. kommunala aktiebolag och stirtelser 

Milj. kr. Förändring, % 
1975 1976 1977 1975-- 1976-1977 

1976 

alt. I alt. Il alt. I alt. Il 

Löpande priser 
1 Inkomster 65 532 76 580 93 990 94350 17,0 22,5 23,0 
1.1 Skatter 34 419 41 130 52 650 52 650 · 19,5 28,0 28,0 
I.2 Statsbidrag 18 382 21290 25 500 25 740 16;0 20,0 21,0 
1.2.1 Allmänna stats-

bidrag 3 966 4450 6030 6 030 12,0 35,5 35,5 
1.2.2 Speciella statsbidrag 14 416 16 840 19 470 19 710 17,0 15,5 17,0 
1.3 Övriga inkomster 12 731 14 160 15 840 15 960 11,0 12,0 12,5 

2 Utgifter 68 410 79 680 90160 91430 16,5 13,0 14,5 
2.1 Transfereringar 11 536 13 100 15 510 15 520 13,5. 18,5 18,5 
2.1.1 Till hushållen 6 110 6 990 8 470 8 470 14,5 21,0 21,0 
2.1.2 Till socialförsäk-

ringssektorn 1 356 1 500 l 700 I 700 10,5 13,5 13,5 
2.1.3 Till företag 1 005 I 130 I 400 l 410 12,5 24,0 25,0 
2. 1.4 Ofördelat 3 065 3 480 3 940 3 940 13,5 13,0 13,0 
2.2 Konsumtion 47 198 55 750 62120 63 310 18,0 11,5 13,5 
2.3 Realinvesteringar 9 676 JO 830 12 530 H600 12,0 15,5. 16,5 

3 Saldo (1-2) -2 878 -3100 3 830 2 920 

4 Netto av mark- och 
fastigltetsköp 27 100 100 100 

5 Finansiellt sparande 
enligt nationalrä-
kenskaperna (3-4) -2905 --3 200 3 730 2820 

G Finan5iellt sparande 
enligt kreditmark-
nadsstatistiska 
uppgifter -2 735 -3 200 

7 Likviditctsföränd-
ring 97 0 

8 Utlåning 253 200 

9 Upplåning 3 085 3 400 

1975 tlrs priser 
Konsumtion 47 198 49 090 50 960 50910 4,0 4,0 3,5 
Rcalinvestering 9 676 9 780 10 660 10 610 1,0 9,0 8,5 

Anm. 1 Allmänna statsbidrag omfattar skattebortfallsbidrag, skatteutjämningsbidrag, särskilt bidrag 
till kommunerna samt för 1976 och 1977 ett extra bidrag till kommuner och landstingskommuner med 
600 milj. kr. Speciella statsbidrag utgår till bestämda verksamhetsområden. 

Anm. 2 Finansiellt sparande enligt krcditmarknadsstatistiken för 1976 bygger på utfall för första 
halväret och en prognos för andra halvåret. 

Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska ·centralbyrån. 

De totala statsbidragen ökade under 1976 med 16 % , vilket är en 

högre ökningstakt än året innan. Förklaringen ligger bl. a. i det ovan-

nämnda extra statsbidraget om 600 milj. kr. samt väsentligt ökade stats-

bidrag till den kommunala barnomsorgen. Under 1977 förutses stats-

bidragens tillväxttakt öka ytterligare. Den fortsatta utbyggnaden av den 

kommunala barnomsorg·en beräknas under året medföra en fördubbling 
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av statsbidraget till detta ändamål. Från den 1 januari 1977 reformeras 
bostadstilläggen varvid statsbidragsgivn ingen förväntas öka mycket kraf
tigt. Vidare kommer kommunerna atl fr. o. m. 1.977 erhålla ett nytt s. k~ 
skattebortfallsbidrag i anledning av den skattereform som genomfördes 
vid ingången av 1975. 

Inkl. övriga inkomster förutses tillväxten av de totala inkomstema 
uppgå tiU ca 23 % . 

Vid alternativa pris- och lön~antagandcn påverkas i första hand kom
munernas konsumtionsutgifter. På inkomstsidan berörs främst statsbidra
gen, som till övervägande del är lönekostnadsrclaterade. Kommunernas 
samlade utgifter beräknas 1977.öka med 13 .% alterm1.tivt 14,5 %. Trans
fereringar till hushållen ökar under 1977 betydligt bl. a. till följd av nya 
regler för bostadstilläggen. Den övervägande del~n av kommunernas 
transfereringar till företag utgörs av Stoc.lq1.olms läns landstings bidrag 
till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). Fr. o. m. 1977 övertar SL hela 
den kommunala färdtjänsten i länet vilket resulterar. i· förhöjda bidrag 
från landstinget. 
De~ kommunala k01isim11ionen som iitgör ca 70 %. av de. samlade 

kommunala utgifterna beräknas under 1976 ha ökat med 18 % i lö
pande priser. Detta motsvaras av en volymmässig uppgång på ca 4 % . 

Den expansiva syssclsättningsutveckling som kommunerna visat under 
de senaste åren har fortsatt även under 1976. Mätt i antal timmar be
räknas den motsvara drygt 5. % och i antal personer inemot 5,5 % . 

Under 1977 förväntas en lugnare tillväxt i pris- och löneutveeklingcn 
men dock en fortsatt mycket betydande uppgång i sysselsättningen. 

De kommunala myndigheternas och affärsverken.s invcsteringsutgifter 
beräknas ha ökat med 12 % i löpande priser 1976, vilket motsvarar en 
volymökning med 1 % . De nu föreliggande planerna för 1977 är myc
ket expansiva och då särskilt på byggnadssidan, vilket delvis kan för
klaras av den planerade kraftiga igångsättningen av daghemsbyggandet. 
För en närmare redovisning av dessa beräkningar hänvisas till kapitel 7. 
Totalt beräknas investeringarna inom myndigheter och affärsverk öka 
under 1.977 med ca 16 % vilket inneb~r en volymmässig ökning med 
ca 9 %. 

8.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektom är egentligen inte en självständig ekonomisk 
delsektor. Den är snarare en statistisk konstruktion som svarar mot in
ternationell praxis. Soeialförsäkringssektom består av ett antal försäk
ringsformcr inom det sociala: området. Sektorn omfattar allmän sjuk- ; 
försäkring, föräldraförsäkring, yrkesskadeförsäkring, arbetslöshetsför
säkring, folkpensionering inkl. kommunala bostadstillägg till folkpen-. 
sionärer, allmän tilläggspensiöncring, delpensionsförsäkring ocli frivillig.· 
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Tabell 8: 3 SocialförsäkrinRsscktorns inkomster och utgifter 1975-1977 
Löpande priser 

153 

Milj. kr. Förändring, ~~ 

1975 1976 1977 1975-
. 1976 

alt. I alt. Il 

1 Inkomster 48377 59 780 67080 67340 23,S 
1.1 Avgifter 25 729 38 820 47 640 47 640 . 51,0 
1.2 Bidrag frän stat och 

kommun 16 546 13 600 11490 11 750 -17,5 
1.3 Ränteinkomster m. m. 6102 7 360 7 950 7950 20,5 

2 Utgifter 36526 45 220 .52 500 52820 24,0 
2.1 Transfereringar till 

hushåll 34 845 42 830 49 920 50200 23,0 
2.2 Övriga transfereringar 582 1 010 1 000 1000 73,5 
2.3 Konsumtion m. m. 1 099 1 380 1 580 1 620 25,5 

3 Finansiellt sparande 11851 14 560 14 580 14520 23,0 

Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska· centralbyrån. 

pensionsförsäkring. Alla dessa. försäkringar finansieras· helt eller delvis 
med avgifter. Arbetsgivarna svarar ·för. den övervägande ·delen av av
gifterna. Sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, arbetslöshetsförsäk-' 
ringen och folkpensionerna finansieras också i betydande utsträckning 
över statsbudgeten. För de ·kommunala bostadstilläggen till folkpensio- . 
närer bär dock kommunerna hela kostnadsansvarct. 

Folkpensioner och ATP utgör ca 60 % av de transfereringar till hus
håll som redovisas i tabell 8: 3. Pensionsutbetalningarna beräknas öka 
med 5 200-5 400 milj. kr. 1977~ Bakom denna kraftiga ökning ligger, 
vid sidan av kompensation för prisstegringar, de förbättringar av pen
sionsförmånerna som riksdagen redan har beslutat om och den succes
siva ökningen av antalet pensionärer med ATP. Folkpensionens grund-. 
belopp är sedan det höjdes den 1 januari 1975 för ensamstående 95 % 
av basbeloppet och för pcnsionärspar 155 % . Basbeloppet är i januari 
1977 10 700 kr. De folkpensionärer som saknår ATP eller har låga ATP
bclopp är garanterade en årlig standardökning på ca 4 % genom årliga 
ökningar av pcnsionstillskotten. 

En lagstadgad sänkning av den allmänna pcnsionsåldern till 65 år 
genomfördes den 1 juli 1976. Samtidigt gavs vidgade möjligheter för 
den enskilde att själv bestämma sin pensionsåldcr mellan. 60 och 70 år 
samt genom den nya delpensionsförsäkringen möjligheter att få delpen
sion mellan 60 och 65 år. 

De genomförda reformerna på pensions- och sjukförsäkringsområ
det, inkl. kompensation för ökad sjukfrånvaro, samt skatteomläggningen 
1977 finansieras till betydande del genom höjda arbetsgivaravgifter. De 
samlade sociaJförsäkringsavgifterna höjs med 3 procentenheter 1977 
och uppgår till 29 % av ett avgiftsunderlag som emellertid inte är .det-

1976-1977 

alt. I alt. Il 

12,0 12,5 
22,5 22,5 

-16,0 --14;0 
8,0 8,0 

16,0 17,0 

16,5 17,0 
-1,0 -1,0 
·14,5 17,5 

0,0 -0,5 
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samma för ::dia avgifter. övriga i lag reglerade arbetsgivaravgifter upp
går 1977 till ca 5,7 %, en ökning med l procentenhet från 1976. 

Socialförsäkrii:i.gssektorns inkomster beräknas öka lika mycket som 
utgifterna 1977. Därmed blir det finansiella sparandet ca 14,5 miljarder 
kr. både 1976 och l 977. I stort sett hela denna fonduppbyggnad sker 
inom Allmänna pensionsfonden. Fondökningen utbjuds till allra största 
delen på kreditmarknaden. Merparten av fondens utlåning har de se
naste åren placerats i bostadssektorn och näringslivet med i stort sett 
jämn fördelning mellan dessa sektorer. Ungefär 30 % av fondökningen 
1975 placerades som utlåning till staten och kommunerna. Riksdagen 
har också srällt 1 000 milj. kr. till Allmänna pensionsfondens fjärde 
fondstyrelses förfogande för placering i aktier. Den 1 december 1976 
hade ca 700 milj. kr. disponerats för aktieköp. 

8.5 Den konsoliderade offentliga sektorn 

Den offentliga sektorn svarar för en betydande del av den totala efter
frågan. Sektorns konsumtion och investeringar motsvarar närmare 1/3 
av bruttonationalprodukten. Förändringar i konsumtionen och investe
ringarna har därför stor betydelse för produktionens och sysselsättning
ens utveckling. Den offentliga verksamhetens betydelse förstärks av att 
importinnehållet i den offentliga konsumtionen är lågt. Stimulanser och 
åtstramningar kommer därmed att i särskilt stor utsträckning påverka 
den inhemska utvecklingen. I tabell 8: 4 redovisas den offentliga sek
torns eftcrfragan på reala resurser för konsumtion och investering. I 
avsnitt 8.6 redovisas en beräkning av de effekter på ekonomin som bl. a. 
förändringarna i sektorns efterfrågan har. 

Den offentliga sektorns konsumtion beräknas öka med 3,5 % 1977. 
Det är ungefär samma ökning som 1976. lllvesteringarna beräknas öka 
med ca 7 % 1977 att jämföra med en mindre nedgång 1976. I dessa 
investeringssiffror ingår i enlighet med nationalräkenskapernas avgräns
ning av den offentliga sektorn inte investeringar i statliga affärsverk och 
aktiebolag och kommunala bolag. Tat man med även dessa investe
ringar blir investeringsi)kningen jämnare, 2 % 1976 och 3 % 1977. Den 
offentliga sektorns samlade reala efterfrågan beräknas därmed öka i en 
relativt jämn takt med 3 a 4 % årligen under perioden 1974-1977. 

För att få en samlad hild av den offentliga sektorns inverkan på eko
nomin måste man även ta hänsyn till skatter, transfereringar m. m. I 
tabell S: 5 redovisas inkomsterna och utgifterna i den ko11soliderade 

offentliga sektorn. Konsolideringen innebär att alla transaktioner mellan 
de tre sektorerna har eliminerats. Tabellen visar alltså bara transaktio
ner mellan den offentliga sektorn som helhet och resten av ekonomin. 

Inkomsterna för den konsoliderade offentliga sektorn beräknas öka 
mer iin utgifterna 1976. Därmed ökar överskottet i det finansiella spa-
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Tabell 8: 4 nen offentliga sektorns konsumtion och im·esteringar 1975-1977 

Milj. kr. Volymförändring, % Värdeförändring, % 
1976 

1975- 1976-1977 1975- 1976-1977 
1976 1976 

alt. I alt. II alt. I alt. lI 

Statlig konsumtion 27 130 1,0 3,0 3,0 13,0 J0,5 12,5 
Statlig investering 3 150 -4,5 2,0 0,5 7,5 7,0 7,5 
Totalt staten 30 280 0,0 3,0 3,0 12,5 10,0 12,0 

Kommunal konsumtion 55 740 4,0 4,0 3,5 18,0 11,5 13,5 
Kommunal investering 10 830 .1,0 9,0 R,5 12,0 16,0 16,5 
Tot:ilt kommunerna 66 570 3,5 5,0 4,5 17,0 12,0 14,0 

Socialförsäkringssektorns 
konsumtion 1 350 8,5 8,0 8,0 25,5 15,0 18,0 

Summa offentlig sektor 98 210 2,5 4,5 4,0 15,5 11,5 13,5 

Summa offentlig konsumtion 84 230 3,0 3,5 3,5 16,5 11,0 13,0 
Summa offentlig investering 13 980 -0,5 7,5 6,5 11,0 13,5 14,5 

Källor: Ekonomidepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

Tabell 8: 5 Den konsoliderade.offentliga sektorns inkomster och utgifter 1975·---1977 
Löpandt: priser 

Milj. kr. Förändring, % 
1975 1976 1977 1975- 1976-1977 

1976 

alt. I alt. Il alt. I alt. Il 

1 Inkomster 152 081 '190 990 213 820 216 340 25,5 12,0 13,5 
1.1 Skatter 100 746 122 910 133 760 136 160 22,0 9,0 11,0 
1.2 ~vg_iftc~ 25 729 381120 47 640 47 640 '51,0 22,5 22,5 
1.3 Ovnga mkomster 25 606 29 260 32 420 32 540 14,5 ll,O 11,0 

2 Utgifter 150101 181 360 209 010 211 200 21,0 15.0 16,5 
2.1 Transfereringar 66 078 81 760 98 050 98 450 23,5 20,0 20,5 
2.1.1 Till hushåll m. m. 48 424 58 520 68 310 68 590 21,0 16,5 17,0 
2.1 . 2 Till företag, inkl. 

livsmedels- och bo-
stadssuhventioner 7 842 11 ~80 16 490 16 610 51,5 39,0 40,0 

2.1.3 Till internationell 
\'erksamhct 2 101 2 470 2910 2 910 17,5 18,0 18,0 

2.1 .4 Ofördelat 7 711 8 890 10 340 10 340 15,5 16,5 16,5 
2.2 Konsumtion 72 344 84 260 93 700 95 410 16,5 11,0 13,0 
2.3 Rcalinvestering 12 600 13 980 15 900 15 980 11,0 13,5 14,5 
2.4 Korrigcringspost m. m. -921 1 360 l 360 I 360 

3 Finansiellt sparande l 980 9 630 4 810 5140 

4 Över statsbudgeten 
finansierad utlåning 
m.m. 4 709 4 640 4 380 4 380 -1,5 -5,5 -5,5 

Anm. Korrigeringspost m. m. innefattar korrigeringsposten i tabell 8: l samt kommunernas nettoköp 
av mark och fastigheter. 

Källa: Ekonomidepartementet. 
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randet med närmare 8 miljarder kr. Bade staten och socialf~rsäkrings
sektorn bidrar till denna förbättring av det finansiella sparandet. l 977 
beräknas däremot sektorns finansiella sparande minska med ca 5 mil
jarder kr: Det är främst staten som ökar sitt underskott bl. a. som en 
följd av kraftiga utbetalningar av kommunalskatt och statsbidrag till 
kommunerna. Kommunerna beräknas därmed förbättra sin finansiella 

ställning, vilket motverkar minskningen av de övriga sektorernas spa

rande. 
Vid en bedömning av den offentliga sektorns upplåningsbehov bör 

även statens utlåning beaktas. Upplåningsbehovet påverkas på samma 
sätt av en utlåningsökning, t. ex. i form av bostadslån och studiestöd, 

som av en försämring av det finansiella sparandet. Den utlåning som 
finansieras över statsbudgeten beräknas uppgå till drygt 4 miljarder kr. 

8.6 Bcrälming av finanspolitiska effekter 

lvfctod 

Under de senaste åren har en enkel modell använts i nationalbudget

arbetet för att belysa de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av 
statsbudgetens förändringar, utan även av förändringar i kommunernas 
och socialförsähingssektorns inkomster· och utgifter. ·Fr. o. ni. national-· 

budgeten 1974 beräknas de finanspolitiska effekterna med hjälp av en 
i förhållande till tidigare år något modifierad modcll.1 

De sektoravgränsningar som har valts för modellberäkningarna skiljer 
sig något från redovisningen i tidigare avsnitt i detta kapitel. Investe

ringar i statliga ffärsverk samt i statliga och kommunala bolag och stif
telser. betraktas i detta sammanhang· som ingående i_ ~en offentliga sek
torns utgifter. 

Analysen tar sin utgångspunkt i de reala förändringarna från förc
gf1endc år i konsumtion, investeringar, transfereringar, skatter samt öv
riga iri_komster: Beräkningarna visar dessa förändringars effekter på 
bruttonationalprodukten. I kalkylerna tas endast hänsyn till de effekter 
som kommer till uttryck under prognosårct. Kvarstående effekter av 
förändringar i den offentliga sektorns verksamhet under föregående år 

beaktas inte heller. 
Den offentliga sektorns direkta efterfrågan i form av konsumtion och 

investering betraktas i modellen som en direkt cff~kt på bruttonational
produkten. Med indirekta effekte_r avses de effekter som förändringarna 

i de olika delposterna i den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
ger upphov till via hushållens och företagens efterfrågan. Exempelvis 
betraktas den stimulerande effekt som ökade transfereringar till hus-

1 Modellen är statisk och liknar i sina huvuddrag den som redovisats av 
Bcnt Hanscn i Fiscal Policy in Scvcn Countries 1955-1965 (OECD). 
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hållen har på bruttonationalprodukten som en indirekt effekt. Likaså 
betraktas den åtstramande effekt som ökade skatter har som en indirekt 
effekt. 

Statens inkomster och utgifter påverkas ibland med en tidsmäisig 
eftersläpning i förhållande till de ekonomi.sk-politiska åtgllrdernas verk
liga. produktionsmässiga effekt. Det gäller exempelvis invcsteringsav
draget för maskininvesteringar 1976. Det stimulerar produktionen 1976 
men minskar statens inkomster först 1977 och 1978. Med den teknik 
som hittills har använts ~id effek~bcräkningarna skulle den stimuleran
de effekten ha redovisats när statsinkomsterna minskar. De statliga sti· 
mulcrande åtgärderna som är av denna karaktär är särskilt stora 1976 
och 1977. Därför har denna gång ett försök gjorts att på särskilt sätt 
grovt uppskatta effekten av vissa ekonomisk-politiska åtgärder och för
dela denna i tiden så alt den redovisas för den period när produktionen 
påverkas. Det gäller lagerstöd, invcstcringsstimulanser och vissa närings
politiska insatser. 

Förändringar i olika delposter av de offentliga inkomsterna. och ut· 
gifterna ger skilda effekter på samhällsekonomin. Genom att göra an
taganden om bl. a. de marginella konsumtions- och importbenägenhe
terna tas i modellen hänsyn. till detta förhållande. Till grund för effekt
beräkningarna ligger således bedömningar av dels importbenägenheter
na för privat konsumtion samt för offentlig konsumtion och investe
ring, dels hushållens konsumtionsbenägenhet vid olika slags inkomster. 
Det aktuella konjunkturläget liksom även efterfrågeökningarnas sam
mansättning påverkar de marginella importbenägenheternas storlek. 
För de nu aktuella åren har det bedömts rimligt att räkna med en mar
ginell importbenägenhet för privat konsumtion på 0,35. Importbenägen
heterna för offentlig konsumtion och investering har uppskattats till 
lägre tal än för privat konsumtion. Hushållens marginella konsumtions· 
benägenhet har för båda_ åre~ förutsatts vara 0,7. Det har emellertid 
ansetts befogat att räkna med en lägre marginell konsumtionsbcnägen
het (0,6) för inkomster som härrör från tillfälliga transfereringar och en 
något högre (0,8) för inkomster från permanenta t·ransfereringar. De 
marginella konsumtionsbenägei1hcter hos hushållen soip iingår i m~del
lcn avser, som tidigare framhållits, endast all avspegla den konsumtions
ökning som inträffar under prognosåret. 

Med de antaganden om import- och konsumtionsbenägenheter som 
redovisas ovan erhålls ur modellen värden på eu antal multiplikatorer. 
Med tillämpning av dessa multl.plikatorer kan de~ total~ effekten på 
bruttonationalprodukten av förli.ndringår i den offentliga sektorns verk
samhet räknas fram. För några av de viktigaste variablerna redovisas . , ·. . ' 

multiplikatorerna nedan. 
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Byggnadsinvesteringar 
Maskinin vcsteringar 
Offentliga löner 
Ö\'rig offentlig konsumtion 
Permanenta transfereringar till hushåll 

Tillfälliga transfereringar till hushåll 
Direkta skatter 
Indirekta skatter 

1,5 
1,2 

1,7 
1,4 
0,9 

0,7 

-0,8 
-0,9 
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De beräkningar som redovisas för 1974 och 1975 har hämtats från 
de reviderade nationalbudgcterna 1975 resp. 1976. 

Resultat 

Den statliga finanspolitiken har under 1974 och 1975 haft en klart 
expansiv effekt på samhällsekonomin. Det har motverkat de kontraktiva 
tendenser som den internationella konjunkturnedgången har haft på 
den svenska ekonomin och därmed bidragit till att upprätthålla produk
tion och sysselsättning. Även den kommunala sektorn har haft en expan
siv inverkan på ekonomin under både 1974 och 1975. 

Den statliga finanspolitiken innehåller 1976 såväl expansiva som kon
traktiva element. Både den statliga sysselsättningen och de statliga in
vesteringarna har ökat och därmed verkat expansiva. Lagerstöd och in
vesteringsstimulanser har också haft en god effekt, vilken grovt har 
uppskattats till 2,3 % av bruttonationalprodukten. Däremot har en 
kraftig inkomstökning för staten 1976 - delvis en följd av mycket kraf
tiga fyllnadsbetalningar av skatt våren 1976 - verkat kontrakliv. De 
kraftiga skatteinbetalningarna under våren 1976 möttes emellertid på 
kreditmarknaden av en nedgång i hankemas likvida ställning. Men det 
skedde från en vid ingången av året mycket hög likviditetsnivå. Ban
kerna kunde därför under hela första halvåret 1976 tillgodose allmän
hetens kreditefterfrågan. Kunde man mäta de reala effekterna av sväng
ningarna på kreditmarknaden, är det dtirför sannolikt att statens ökade 
skatteinkomster under våren inte slutligen fick en så tillbakahållande 
effekt på efterfrågan i samhället. Den samlade effekten av statens finans
politik 1976, som i tabell 8: 6 har beräknats till 0,5 % av bruttonational
produkten, har därför troligen varit mer expansiv än denna siffra an

tyder. 
Även kommunerna har 1976 haft en klart expansiv effekt. Antalet 

sysselsatta och den kommunala konsumtionen ökade kraftigt. Budget
underskottet för sektorn i sin helhet förblev i stort .sett oförändrat från 

1975 till 1976. 
Den statliga och kommunala konsumtions- ocl1 investeringsefterfrå

gan har 1977 en expansivt direkt effekt vilken har beräknats till 1 % 

av bruttonationalprodukten. Därtill kommer en expansiv indirekt effekt 
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Tabell 8: 6 Finanspolitiska effekter 1974-1977 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1974 1975 1976 1977 

alt. I alt. Il 

Staten: direkt efterfrågan o.o 0,3 0,2 0,2 0,2 
indirekt efterfrågan 1,5 0,1 0,3 2,5 2,2 
totalt 1,5 0,4 0,5 2,7 2,4 

Kommunerna; 
direkt efterfrågan 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 
indirekt efterfrågan 0,6 o;6 0,0 ··-1,7 1,6 
totalt l,O 1,1 o,s -0,9 -0,8 

Socialförsäkringsscktorn inkl. 
Allmänna pensionsfonden 0,7 0,4 -0,1 0,3 0,4 

Totalt 3,2 1,9 0,9 2,J 2,0 

Källa: Ekonomidepartementet. 

av denna efterfrågeökning. De ekonomisk-politiska åtgärderna i form 

av förlängt lagerstöd, investeringsstimulanser och näringspolitiska in
satser har grovt uppskattats få en stimulerande effekt på 1,2 % av brut
tonationalprodukten 1977. Av tabell 8: 6 framgår att staten har en kraf

tig expansiv effekt och kommunerna en kontraktiv effekt 1977. De båda 
motverkande effekterna beror till stor del på de kraftiga ökningarna 
av utbetalningar av kommunalskatt och statsbidrag till kommunerna 
1977. Sammantaget skulle den offentliga sektorn 1977 fortsätta att ut
öva en expansiv inverkan på ekonomin och bidra till bruttonational
produktens ökning med ca 2 % • 
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9 Krcditmarknadcn 

Utrikesbalansens utveckling har spelat en dominerande roll för utform
ningen av riksban·kcns penningpolitik under 1976. Vid ingången av året 
tydde saväl de utländska konjunkturutSiktcrna som prognoser för den 
inhemska efterfrågan på ett ~ågot föi;bättrat bytesbalansunderskott för 
1976 jämfört med 1975. Samtidigt kunde det konstateras att va1utareser
ven (diagram 9: 1), som tack vare den slora kapitalimporten hade ökat 
under hela 1975, 'fortsatte sfiga. Under 1975 hade en successiv minsk
ning av den internationella räntenivån ägt rum (diagram 9: 2) och nivån 
var .fortfarande låg under de första månaderna 1976. 

Mot denna bakgrund kunde statsmakterna i början av 1976 t. v. be~ 
hålla en penningpolitik med en svagt expansiv inriktning. Diskontot 
sänktes från 6 till 5,5 % från och med den 30 januari 1976 med oför-· 
ändrad lång ränta. Den resulterande iikn'ingen av gapet mellan den långa 
Qch den korta räntenivån beredde vägen för en ökning i företagens obli
gations- och förlagsemissioner på den i.nhems'ka marknaden under första 
halvåret. Beloppet var ca 1 miljard kr. större än det som emitterades 
under första halvåret 1975. Näringslivets långfristiga upplåning i utlan
det var däremot 1 miljard kr. mindre första halvåret 1976 än under 
motsvarande period 1975. 

Det fortsatta inflödet av utländska valutor tiilsammans med ett stort 
statligt budgetunderskott för första kvartalet 1976 nödvändiggjorde en 
uppjustering av likviditetskvoterna med en procentenhet för samtliga 
affärsbanker utom Sparbankernas bank och Förcningsbankernas bank. 

Förändringen gällde från och med den 1 mars 1976. För sparbanker 
och fören'ingsbanker skulle höjningen med en procentenhet gälla från 
och med den 1 december 1976. De'Ssutom. uppmanades bankerna att 
dämpa ö'kningstaktcn 'i utlåningen till andra ändamål än bostadsbyggan
de, vilken hade varit mycket hög sedan andra halvåret 1975 (diagram 
9: 3). 

Bankernas kred'itexpans'ion fortsatte emellertid med oförrnins'kad hög 
takt under hela 'första halvåret 1976. Med hänsyn till de risker för den 
inre och yttre balansen som en för snabb kreditpåspädning kunde inne
bära vidtog ri'ksbanken nya åtgärder under jun'i 1976. Sålunda höjdes 
diskontot till 6 %, att gälla från och med den 4 juni. Vidare ändrades 
beräkningS'sättet för bankernas Hkvliditetskvoter. Syftet var härvid att 
söka hålla tillbaka den starka expansionen av beviljade, icke dispone
rade krediter i räkning och samtidigt 'förhindra en eventuell tillväxt av 
den "grå" 1kreditmarknaden, dvs. kreditgivningen vid 1s'idan om kredit-
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Diagram 9: 1 Valutareserven 1972-1976 · 
Milj. kr. Stockuppgifter vid slutet av varje månao 
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Diagram 9: 2 Officiellt diskonto 1973-1976 
Uppgifter vid slutet av varje månad . . . 
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Diagram 9: 3 Affärsbankernas utestående krediter till övriga ändamlll exkl. 
bostadsbyggnadskrediter 1971-1.976 
Procentuella 12-månadersförändringar 

1971 1972 1973 197ij 1975 1976 

Källa: Riksbanken. 

instituten, för vilken kreditgarantier utgör en viktig förutsättning. Enligt 
de nya kraven skulle kreditgarantier samt beviljade; 'iCkc disponerade 
krediter i räkning inkluderas tillsammans med inlåningen i kvotens näm
nare. Som en följd av den nya •beräkningstekn'ikcn 'Sänktes '.kvotkraven 
för samtliga bankinstitut utom Sparbankernas b·ank o~h Föreningsban
kernas bank. 

Under de första månaderna 1976 började skillnaderna i kreditmark
nadsläge samt pris- och kostnadsutveckling mellan främst Förbunds
republiken Tyskland och de flesta andra västeuropeiska länderna leda 
till betydande spänningar på den internationella valutamarknaden. I 
mars utträdde Frankrike ur det västeuropeiska valutasamarbetet, den 
s. k. valutaormen, på grund av ett alltför utsalt valutapolitiskt läge. Detta 
blev upptakten till en våg av förändringar i räntorna i de västeuropeiska 
länderna. I slutet av juli utsattes den franska francen för ylterligare 
tryck. Under samma korta period ledde en sänkning av den s. k. prime 
rate1 i Förenta staterna till en förstärkning av dollarns viktigaste mot
valuta, D-marken. Valutaoroligheterna tillspetsades "Och ländcrn·a inom 
valutaormen genomförde omfattande stödoperationer för att upprätt
hålla kurserna mellan D-marken och de övriga valutorna. 

Det var mot denna ·ba'kgrund som riksbanken genomförde en höjning 
av penningmarknadsräntorna 'den 19 augusti. Det räntetillägg som utöver 

l Räntesatsen för de bästa låntagarna. 
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diskontot ibctalas av bankerna vid upplåning i riksbanken som överstiger 
75 % av det egna kapitalet, dvs. straffräntan, ·höjdes från 2 till 4 %. 
Detta resulterade i en ökning av dagslåneräntan samt tVingade bankerna 
att ·höja räntan på den s. k. specialinlåningen. Eftersom kvoten mellan 
upplånlingen i rikSbanken och det egna kapitalet redan var mycket hög 
och likviditeten var mycket ansträngd för flertalet banker kunde åtgär
den väntas stimulera 'bankerna att försöka attrahera företagens likvida 
medel med höga räntesatser. Räntan på konto med särskilda villkqr 
gick sålunda upp fill 9-'-9,5 %. Syftet var att den resulterande· minsk
ningen i ränteskillnadcn mellan Sverige· oe'h andra länder ·skulle på
skynda företag att ta ·hem siI}a exportlikvider och därmed liidra till en 
stabilisering av betalningsmönstrct för utländska transaktioner. 

Trycket uppåt på D-marken på äen internationella valutamarknaden 
fortsatte under september och början av o'ktober. Spännvidden mellan 
D-marken och de övriga valutorna inom valutaormen var den maximala . 
under praktiskt taget hela perioden. Medlemsländerna i· valutaormen 
fick också ingripa med stödköp för att hålla sina valutor inom de fast
ställda marginalerna kring de överenskomna riktkurserna. För riksban
ken ledde valutaoroligheterna under augusti, september och de första 
dagarna av oktober till en reduktion av valutareserven med ca 3,5 mil

jarder kr. 
Den 3 oktober beslöt riksbanksfullmäktige vidta ett antal åtgärder för 

att återställa ett mer normalt betaln'ingsmönster mellan Sverige och ut
landet ·och stabilisera valutaläget. <Diskontot böjdes från 6 till .8 % och 
riksbankens räntesats Vid utlåning till bank enligt straffräQ.teklausulen 
höjdes frän 10 till 11 %.. Dessutom hemställdes hos regeringen om 
förordnande om utlåningstak för affärsbankerna .. Avsikten med dessa 
åtgärder var i första hand. att söka ·dämpa den inhemska upplåningen. 
Utöver detta skulle den resulterande ökningen i räntan på bankernas 
specialinlåning ge ytterligare incitament för en snabbare hemtagning av 
exportlikviderna. 

För att dämpa de internationel.Ja valutaoroligheterna beslöt företräda
re för de länder som deltar i valutaormen att justera de inbördes rikt
kurserna. Detta åstadkoms genom en uppskrivning av D-markens värde 
gentemot de nordii;ka samt belgis'ka och holländska valutorna ·att gälla 
fr. o. m. den 18 oktober. Under de närmaste följande· veckorna visade 
riksbankens valutareserv ingen ytterligare försämring.· 

De nya bedömningar av konjunkturläget för 1976 som blev tillgängliga 
under hösten -innebar en betydligt. reviderad bild av bytesbalansens ut
fall. Exportefterfrågan visade sig vara något svagare än. väntat medan 
importen syntes stiga snabbare än som förutsetts. Omläggningen av pen
ningpolitiken under höstens gång var sålunda främst motiverad av om
tanke om den svenska betalningsbalansen. I sistnämnda hänseende fick 
kursjusteringarna en omedelbar positiv effekt i och med att kurssäk-
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ringskostnaden gick tillbaka till . en mer' normal· nivå .och att .det åter
igen bedömdes möjligtatt låna på kort sikt i utlandet. I centrum för 

myndigheternas uppmärksamhet stod den höga ökningstakten i den in

hemska kreditgivningen, dels därför' att det fanns anledning att befara 
att denna skulle bidra till en ökad import av i synnerhet konsuintions

varor och dels därför att man i möjligaste mån ville rikta industrins lån- : 
tagare till utlandet. 

I slutet av oktober utfärdade riksbanken tillämpningsföreskrifterna för 

det utlåningstak som redan aviserats i samband med. åtgärderna den 

3 oktober. Enligt dessa skall ökningen i. utlåningen till allmänheten, utom· 

bostadsbyggnadskreditcr, från: utgången av mars 1976 t. 0. m. slutet 

av mars 1977 begränsas till 10 % , för Skandinaviska Enskilda Ban~ 

kcn och Svenska Handelsbanken och 12 % för de: övriga affärsbankerna~ . 
Utlåningstaket omfattar även kreditgaränticr för lån upptagna i Sverige. · 

Lån som refinansieras i utlandet, vissa· exportkrediter och vissa statligt···· 
garanterade lån till industri.och jordbruk är undantagna. · · 

Med hänsyn till den kreditexpansion:· som redan hade skett t. o. m. · 

oktober torde utlåningstaket. innebära att nyutlåningen kail- h6gst upp- · 
gå till vad som motsvaras av amorteringar och ·avlyft, dvs. 600 a 800 

milj. kr. per månad. Vidare uppmanades· bankerna att särskilt söka till-· 

godose de små företagens kreditbehov. 

För att öka förutsättningarna för den inhemska finansieringen av· den 
svenska industrins investeringar "höjdes räntesatserna vid emission av 

långfristiga obligationer med 0,5 % · i" samband med diskontohö]i:iingen : · 
i början av oktober. I och med att·de stora företagen i ökad utsträck
ning åter hänvisas till att låna i utlandet kan en effekt av dessa åtgärder 
vara att de små och medelstora företagen genom de s. k. niellanhands
instituten får ett växande utrymme på den inhemska kapitalmarknaden. 
I sina rekommendationer till bankerna har 'riksbanken även· uppman_at · 
dessa att i sin kreditgivning· ta särskild hänsyn till svaga låntagare; så-· 

som små företag. 

Valutautströmningen i kombination med' den ·stora nedgången i det 

statliga budgetunderskollct som inträffade under sexmånadersperioden 
fram till november gjorde de(mycket svårt för bankerna att uppfylla 

Iikviditctskraven även om utlåningen hölls inom den av riksbanken an
givna ramen. Denna utveckling låg till grund för riksbanksfullmäkti~ 
ges beslut den 4 november att anpassa likviditetskvoterna till. det stra- · 

mare ·Hkviditetsläget. Ändringarna ·innebar att Iikviditctskravet sänktes 
med 1,5 procentenheter för affärshanks~ystemet som helhet. Vidare· slö
pades den tidigare aviserade höjningen av likviditetskraven för spar~ 

banker och föreningsbanker. , 

,:.· •. I 

;. 

••• J .-_ 
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'9.1 LikviditctsutveclJing 

Allmiinhctens likviditet ____ .. 

Tillväxten av a1lmänhctens banktillgodohavanden var betydligt lägre 
under de första lre kvartalen 1976 än under motsvarande period före
gående år (tabell 9: 1). Denna uppbromsning av likviditetsuppbyggnaden 

föll nästan uteslut.ande på affärsbankerna vilkas samlade inlåning från 
allmänheten ökade med ca 3 ri1Hjarder kr. mindre än -under 1975. Till
växten av medel ~å inlåningskdnto ·hos sparbankerna och föreningsban

kerna var av ungefär samma stoi:Ieksordning som under 1975. 
Förekomsten av en starkare irilåningsutvc2kling hos sparbankerna' och 

föreningsbankcrna än hos affärsbankerna antyder att den inträffade 

uppbromsningen ~v tillväxten i illlåningen huvudsakligen ·kan tillsk~ivas 
företagssektorn. Denna slutsats övcrerl~stämmer också mycket väl :med 
utvecklingen av hushållsse>ktorns enligt nationairäkeriskaperna beräkna

de sparande som nu förutses ha legat på ungef~r samma nivå 1976' som 
1975. En mer direkt indikation av en, dämpning i företagens likviditets
uppbyggnad är den kraftiga sänkningen i tillväxten av de större före

tagens likvida medel (diagram 9: 4) som inträffade under tredje kvarta

let 1976. Vidare tyder tillgängliga. uppgifter för kommunerna på en i_ . 

stort sett obetydlig lik'viditctsförändring under 1976. En förklaring till 

den mindre uppbyggnaden av likvida tillgångar hos företagen utgör 
valutareservminskningen, som väsentligen bestod i att svenska företag 

påskyndade sina betalningar till utlandet och i att utländska företag för
dröjde sina betalningar till Sverige. Dessa betalningsförskjutningar ut

gjorde en likviditetspåfrestning för företagen, som följs av en likviditets
förstärkning, när betalningstiderna normaliseras. 

För att få en bild av förändringen av allmänhetens likviditet uttryckt 
j fast penningvärde kan den säsongrensade penningmängden deflateras 
med konsumentprisindex (cliagram 9: 5). Likviditeten i denna mening 
har hållit sig kvar på: en ungefär oförändrad nivå sedan 1974. 

Tabell 9: 1 Förändring i penningmängden hos allmänheten 1974-1976 
Milj. kr. 

1974 1975 1-3 kv 
1975 

Allmänhetens banklillgodo-
li 947 havanden 11838 16 448 

Affärsbanker' 6 841 9 940 __ ,, __ 5 879 
Sparbanker 3 500 4 902 5 094 
Föreningsbanker 1 497 1 ~06 . 974 

Allmänhetens innehav, av sedlar; 
2807 och mynt 1 939 82 

Summa 13 777 19 255 . 12 029 

1-3 kv 
1976 

8 786 
2 972' 
5 019 

; 795 

-19 

8 767 

1 Inkl. skillnaden mellan postgirot och postverkets inlåning i PK-_banken. 
• E1'kL bankgiromedel. 
Kälfa: Riksbanken. 

12 Riksdagen 1976/77.1 saml.100. Bilaga 1. Bil. I 
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Diagram 9: 4 ludustrins likviditetsutveckling 1970-1976 
Milj. kr. 12-månadersfli.ide 

1970 1971 1972 1973 l 97~ 

166 

I 97:S 1976 

Anm. Med likvida medel menas kassa-, ba-nk-, postgirotillgodohavanden, 
kortfristiga penningplaceringar samt icke-utnyttjad checkräkningskredit. Upp
gifterna avser industriföretag med fler än 200 anställda. 

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet. 

Diagram 9: 5 Penningmängden hos allmänheten 1969--1976 
Miljarder kr. Stoc.kuppgifter vid slutet av varje månad i fasta priser, säsong
rensade mänadsdata. Medelpriser 1968 == 100 

100 

90 

1969 1970 1971 1972 1973 197~ 1975 1976 

Anm. Penningmängden definieras som allmänhetens sedelinnehav samt 
inlåning i bankinstituten. 
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Tabell 9: 2 Förändring i bankernas lik,·ida tillgångar 1974-1976 
Milj. kr., nettobelopp 

1974 

Påverka11de faktorer 
Total valutareserv . -3 292 
Statens utgiflsöverskott 10 721 
Statens upplåning utanför bankerna ( - )1 -4862 
Allmänhetens innehav av sedlar och mynt C-)1 .:_1 939 
Medel på investerings- och arbetsmiljökonto i 

riksbanken ( - )' -1 040 
~assakvotsmedel i riksbanken ( - )1 -3 795 
Övriga riksbankstransaktioner -670 
Summa (1)+(2) -4877 

Ajfårsbankemas likvida ti/lgd11gar 
Korta nettofordringar på riksbanken -2640 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret -3 515 
Korta nettofordringar på utländska banker 192 
Statsobligationer 638 
Summa (1) -5325 

Korta nettofordringar på övriga kreditinstitut 376 
Summa -4949 

Sparba11kemas och före11i11gsba11kernas likvida til/gci11gar 
Korta nettofordringar på riksbanken 63 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret 212 
Statsobligationer 173 
Summa (2) 448 

Korta nettofordringar på övriga kreditinstitut -246 
Summa 202 

167 

1975 

5 262 
1 I 461 

. -5 783 
-2 807 

-2186 
2 496 
-724 
7 719 

2 194 
3 073 

250 
2 039 
7556 

-475 
7 081 

9 
-114 

268 
163 

664 
827 

' Tecknet (-) innebär, att förändringarna i fråga har erhällit i;imvänt tecken. 

1-3 kv 1-3 kv 
1975 1976 

3 915 -1 375 
5 641 -1239 

-4 512 -5 709 
-82 19 

-2904 545 
-459 -580 
-31 -828 

1568 --9167 

-410 -6174 
2142 -3 548 
-57 272 

-271 -192 
1404 .-9552 

-175 -1 396 
1229 -10948 

-23 -38 
20 -96 

167 519 
164 385 

1 248 -693 
1412 ··-308 

Anm. AITärsbankernas kassakvotsmedcl är ej medräknade i deras lik\•ida tillgångar. 
Källa: Riksbanken. 

Bankernas likviditet 

Affärsbankernas Jikviditetssituation, som påtagligt förbättrades under 
loppet av 1975, blev gradvis mer och mer ansträngd under de första 
tre kvartalen 1976. Valutautflödet och statens inkomstöverskott såväl 
som den höga statliga upplåningen utanför bankerna verkade 'kontrak
tivt på allmänhetens l'ikviditet och påverkade sålunda tillväxten av inlå
ningen hos bankerna. 

Som framgår av tabell 9: 2 var det främst affärsbankerna som påver
kades av det relativt strama likviditetsläget. Utformningen av statsskulds
politiken var sådan att samtidigt som staten ökade sin obligationsupplå
ning utanför bankinstituten avvecklades affärsbankernas innehav av 
skattkammarväxlar. Det strama läget gav upphov till en upplåning hos 

riksbanken på ca 6 miljarder kr. under de första tre kvartalen. Tillväxten 
i det statliga budgetunderskottet mot slutet av året minskade mycket 
kraftigt bankernas beroende av lån i riksbanken, och under december 
höll sig nämnda upplåningssiffra vid 1 a 2 miljarder kr. 
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Under största delen av 1975 låg affärsbankernas genomsnittliga likvi
ditetskvot drygt 6,0 procentenheter över likviditets~avct. S.om följ~ 

av det stramare likviditetsläge som utvecklades under loppet av 1976 
samt de nya föreskrifter för beräkningen. ~v likviditel_skvotcrna som in
fördes under juni hade affärsbankerna betydande problem med att fylla 
kraven under senare delen av året även vid en kreditgivning som höll 
sig inom ramen för utlåningstaket. Med hänsyn till detta genomfördes 
en nedjustering av likviditetskraven under november 1976 .. 

9.2 Kreditinstitutens utlåning 

Kreditgivningen på den inhemska marknaden var ca 2. miljarder kr. 
större under de första tre kvartalen 1976 än under samma period före
gående år (tabell 9: 3). Fördelningen på låntagargrupperna förändra
des kraftigt _mellan dessa perioder. För 'Staten innebar budgetutfallet att 

··nettoupplåningen minskade tillfälligt. Detta •skedde inom ramen för en 
samtidig omläggning från 1kor~fristig upplåning -i bankerna· till långfris
tiga lån utanför affärsbankerna. Vidare innebar slopandet av 'det före
gående låneta·ket på alffärsbankerna i augusti 1975 att en utlånings
expansion kom att äga rum. Detta iätta kreditmarknadsläge beredde vä
gen för näringslivet att ta i anspråk ca 70 % av den totala utlåningen 
på krcditmarknaden. Under de första tre kvartalen 1976 uppgick närings
livets upplåning till 21,6 miljarder kr. jämfört med 14,4 miljarder kr. 
under motsvarande period 1975. 

Dessa omständigheter återspeglas huvudsakligen i en förändring av 
fördelningen av affärsbankernas tillgångar. Under de första tre kvarta
len 1976 minskade affärsbankernas slatsskuldsinncbav med ca 3,8 mil
jarder kr- medan ökningen av utlåningen till näringslivet uppgick till näs
tan 11,6 miljarder kr. Det bör emelJerlid påpekas att vad som i tabellen 
rubriceras som utlåning till näringslivet i själva verket även innefattar en 
långivning till hushållssektorn. Med all sannolikhet var hushållSscktorns 
upplåning hos affärsbankerna mycket hög under åtminstone första hälf
ten av 1976_ Skillnaden i utlåning till bostadsscktorn mellan de två tre
kvartalsperioderna hänför sig i stort sett till en ökning i utestående kre
diter under 1976 att jämföra med en minskning under ·1975, vilket åter
speglade en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaden under det 
tredje kvartalet. 

En jämförelse mellan likvi<litetsutvccklingen hos sparbanker och för

eningsbanker å ena sidan och affärsbanker å den andra visar vad som 
är känt sedan länge, nämligen att kraftiga svängningar i valutareservens 
och statsbudgetens utveckling slår hårt och omedelbart mot affärsban
kerna men träffar sparbankerna och förenirigsbankcnia· på .ett mjukare 

•'. 
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T.ib~ll 9: 3 Krcditmarknnden de tre första k\'artalen 1975 och 1976 
Milj. kr., nettobelopp 

Låntagare 

Staten Kom· Bostäder Närings-
Långivare mun er liv 

1-3 kv. 1975 
Riksbanken -867 -1 34 
Affärsbanker 1 818 -431 l 967 5 782 
Sparbanker och föreningsbanker 187 59 I 090 3 459 
Enskilda försäkringsinrättningar 323 51 2 220 1 554 
Offentliga försäkringsinrättningar' 2 510 482 2477 2420 
Allmänheten 1 670 173 100 1117 
Summa 5 641 333 7854 14366 

1-3 kv.1976 
Riksbanken -3 548 41 
Affärsbanker -3 816 -339 2 569 11589 
Sparbanker och förening'sbanker 423 -67 1472' 4444 
Enskilda försäkringsinrättningar 605 48 ) 697 1 770 
Offentliga försäkringsinrättningar1 2 561 I 012 3 246 2422 
Allmänheten 2 536 139 -147 I 358 
Summa -1239 793 8837 21624 

1 Exld. återlån samt exkl. förvärv av utländska obligationer och bankers förlagsbevis. 
Källa: Riksbanken. 

sätt. Under årets tre första l'Vartal minskade som nämnts affärsbanker· 
nas m.'Vida tillgångar kraftigt (förra året en ökning), medan de fortsatte 
att öka hos sparbanker och föreningsbanker, ehuru i en lägre takt än 
under motsvarande tid ett år tidigare.· , . 

.Även sparbanker och; föreningsbanker ·expanderade sin utlåning, men 
detta sketldc i ett lugnare tempo än för affärsbankerna. Nettoflödet av 
krediter av annat slag än för bostadsbyggande var för sparbanker och 
föreningsbanker sammanlagt 800 milj. kr. större under årets tre första 
kvartal än under motsvarande tid föregående år. För affärsbankerna: var 
motsvarande siffra 5 600 milj. kr. Som framgår av diagram 9: 6 började 
ökningstakten i sparbånkernas och föreningsbankcrnas utlåning att av
ta något under hösten 1976.' Som framgått var· detta fallet även med 
affärsbankerna. 

Ökningen av de enskilda f örsäki'ii1gsi11rättni11garnas totala utlåning 
var ungefär densamma under de första tre kvartalen 1975 och 1976. 
Under 1976 placerades emellertid en större del av deras medel i stats-· 
obligationer och en miridre del i bostadsobligationcr än under 1975. 

ökningen i allmänna pensionsfondens (de tre första ·fondstyrelserna) 
totala utlfming under de första tre •kvartalen 1976 på drygt 1,3 miljarder 
kr. jämfört med samma tid förra året gick nästan uteslutande till ökade 
placeringar i kommun- och bostadslån. Nettot av AP-fondens influtna 
avgifter, räntor och utbetalda pensionsmedel uppgick till något över 10 
miljarder kr. under de·första tre.'kvartalen 1976. Skillnaden mellan detta 

Summa 

-834 
9136 
4 795 
4148 
7 889 
3 060 

28194 

-3 507 
10003 
6 272 
4120 
9241 
3 886 

30015 
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Diagram 9: 6 Sparbankernas (större) och föreningsbankcrna.~ utestående kre
diter till andra iindamål än bostadsbyggnadskrcditer 1974-1976 
Procentuella 12-månadersförändringar 

20 

Föreningsbanker 
16 

1974 1975 1976 

Källa: Riksbanken. 

belopp och den totala utlåningen på marknaden utgjordes av refinansie
ringslån och en ö'Irning i banktillgodohavanden. Vid slutet av perioden 
hade AP~fondcn's kortfristiga upplåning och sålunda förplaceringarna 
blivit obetydliga. 

9.3 Den sektorvisa upplåningen 

Statens budget visade ett inkomstöverskott för de första tre kvartalen 
1976, vilket möjliggjorde en reduktion av den totala statsskulden (tabell 
9: 4). Som ett led i statsskuldspolitiken emitterade staten ett relativt stort 
belopp på obligationsmarknaden under loppet av 1976 (diagram 9: 7). 
Samtidigt reducerades statens kortfristiga skuld med ca 8,4 miljarder kr., 
varav riksbanken svarade för ca 4,6 miljarder 'kr. och affärsbankerna för 
ca 3,6 miljarder kr. AP-fonden och allmän:bcten svarade för de största 
obligationsköpen under ·de första tre kvartalen 1976 med ca 2,6 respek
tive 1,3 miljarder kr. Allmänhetens del av statsskuldsfinansieringen upp
gick totalt till ca 2,5 miljarder kr. (tabell 9: 3). Statsskuldspolitiken un
der de första tre 'kvartalen 1976 innebar sålunda en likviditetsindrag
ning från affärsbankerna och allmänheten. 

För 1976 visar tillgängliga uppgifter att kommunemas finansiella 
ställning har :försämrats ytterligare. Utgifterna har överstigit inkomsterna 
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Tabell 9: 4 Statens budgetutfall samt uppl:'lningsformcr 1974--1976 
Milj. kr., nettobelopp 

1974 1975 1-3 kv 
1975 

Budgetutfall (nettoutgift - ) -10 721 -Il 461 -5 641 

Upplå11i11g (ökning -!-) 
Skattkammarväxlar och kort-
fristig upplåning 3 969 1199 208 
Korta obligationer 950 J 105 -1 514 
Långa obligationer 3 645 6 703 5 075 
Premieobligationer 1450 I 575 1 220 
Sparobligationer 469 630 393 
Övrig upplåning 238 249 259 
Summa 10 721 11461 5 641 

Källor: Riksbanken och riksgäldskontoret. 

171 

1-3 kv 
1976 

l 239 

-8 368 
-344 
4 529 
1 326 

742 
876 

-1239 

med ca 3,2 miljarder kr. (jämför kapitel 8). Detta inkomstunderskott 
förefaller emellertid inte ha givit upphov till någon märkbar förändring 
i kommunernas likvida tillgångar. I stället har underskottet liksom 1975 
huvudsakligen finansierats med upplåning. Uppgifterna för de första tre 
kvartalen visar en hög kommunal upplåning p'å den inhemska kredit-

Diagram 9: 7 Statens budgetunderskott och nettoupplåning på obligations
marknaden 1970--1976 
Miljarder kr. 12-månadersförändring vid resp. månads slut 

14 l'A. 
I & 
I I 

' I I & 

12 Budgctun·derskott • • 

10 

8 

6 

4 

19'/0 1972 1973 1974 1975 1976 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 9: 5 Bostadsscktorns upplåning på krcditmarknadcn 1974-1976 
Milj. kr., nettobelopp 

1974 

Oblig:Hioncr 8 871 
Direkta län i affärsbanker 651 
därav: bostadsbyggnadskrediter 1 237 

mellankrediter - 586 
Bostadslån från andra kreditinstitut 982 
Summa 10504 

Kålla: Riksbanken. 

1975 

9 416 
38 

-24 
62 

367 
9 821 

1-3 kv 
1975 

7 783 
-301 
-240 
-Gt 
372 

7854 

172 

1-3 kv 
1976 

7 445 
158 

6.1 
97 

1 234 
8 837 

marknaden (jämför tabell 9: 3) och visar att merparten av kommu
nernas inhemska upplåning för 1976 har tillfredsställts på denna mark
nad. Drygt 1 miljard kr. av det sammanlagda be~ovet kunde dessutom 
täckas med lån upptagna utomlands. 

Bostadsinvesteringarna 'beräknas ha minskat med ca 10 % i volym 
under 1976. Den värdemässiga förändringen torde likafullt varn positiv 
och uppskattas till ca 650 milj. kr. Eftersom nettoutbetalningarna av de 
statliga bostadslånen beräknas stiga med ungefär samma belopp skulle 
bostadssektoms upplåningsbehov på marknaden vara av ungefär samma 
storleksordning för 1976 ·som :helhet. som för 1975. Som framgår av. 
tabell 9: 5 hade en stor del av detta behov tillfredsställts redan under 
de första tre kvartalen 1976. Den relativt 'hÖga upplåningen under denna 
period från andra kreditinstifuf än affärsbankerna hänför sig till en 
kraftig direktupplåning hos. sparbankerna och de enskilda försäkrings-

inrättningarna. 
Niiringslivet invcster:ad~ ca 4 miljarder kr. mer. i bygg_1_1.ader och ma

skiner under 1976 än under 1975~ Samtidigt fortsatte lagren att växa, 
dock med ca 4 miljarder kr. mindre än urider 1975. Detta betyder att 
näri~gslivets finansicringsbchov fÖr de reala investeringarna och lagren 
var i stort sett det samma 1976 som 1975. . . 

Definitiva uppgifter ·om näringslivets brutto"sparande för 1976 är ännu 
inte tillgängliga. Uppgifter om utvecklingen av bruttovinstmarginalcn, 
dvs. kvoten mellan ·bruttoyi_risten -och försäljriingsintäkterna, beräknad 
för industriföretag med mfost 500 anställda utifrån statistisk!! .. central- . 
byråns finansräkenskaper för företag, visar en minskning under de sex 
eller åtta !första månaderna 1976 med 2,2 procentenheter. Som framgår 
av tablån nedan, ·som _baseras på hclårsresultat under två efterföljande 
år för identiska industriföretag med minst 50 anställda, sjö~k brutto-: 
vinstmarginalen med 2,8 procentenheter mellan 1974 och 1975: 

1969/70 

-0,9 

1970/71 

-1,1 

1971/72 

0,3 

1972/73 

2,2 

. -· 
1973/74 

2,2 

1974/75 
--2,8 
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Tabell 9: 6 Näringslivets uppl:lning på kreditmar:imaden 1974.:._1976 
Milj. kr., nettobelopp 

1974 

Obligationer och förlagslån 2 195 
Aktier · 1 492 
Upplflning hos affärsbankerna 5 704 
Upplåning hos andra kreditinstitut 6 694 
Summa 16 085 

Källa: Riksbanken. 

1975 

3 646 
2 127 
7 661 
7 709 

21143 

1-3 kv 
1975 

2 505 
1252 
5 416 
5 193 

14366 

173 

1-3 kv 
1976 

3 371 
1120 

11 273 
5 860 

21624 

Denna försämring som berörde alla branscher utom livsmedels-, 
dryckesvaru- och tobakstillverkning var minst kännbar för verkstads
industrin. Försämringen 1976 förefaller drabba i stort sett samtliga 
branscher. Om ungefär samma grad av försämring också har inträffat 
för de mindre industribolagen skulle bruttovinstmarginalen för hela 
industrin 1976 ha sjunkit till en nivå som är lägre än den på 8,3 procent 
som uppvisades lågkonjunkturåret 1971. Till· detta kan tilläggas att en 
sammanställning av samtliga sektorers finansiella sparande· för 1976 vi
sar en k1ar försämring av näringslivets finansiella sparande· för: andra 
året i följd. 

Trots att näringslivets finansieringsbehov för de fasta· iilvesteririgama 
och lagren låg på ungefär samma nivå 1976 och 1975, ledde en nedgång 
i näringslivets sparande till ett mycket försämrat· finansiellt sparande. 
Det betydande finansieringsbehov som försämringen av näringslivets 
finansiella sparande visar för 1976 har tilf en :det täckts genom uttag 
på drygt 1,1 miljarder kr. fråi.i ·arbetsmiljö- och investeringsfondskonto 
hos riksbanken. Näringslivets neitoupplåning utomlands ·beräknas emel
lertid ha varit drygt 4,5 miljarder kr. mindre 1976 än 1975. Ökade krav 
har härigenom ställts på den inhemska kreditmarknaden. Detta framgår 
också vid en jämförelse av upplåningen på marknaden under de första 
tre kvartalen 1975 och 1976 (tabell 9: 6). Fastän närings1ivets upplå
ning på marknaden för hela 1976 nu kan beräknas ha uppgått till ca 
6 miljarder l'T. mer än under 1975 torde det inte ha funnits något utrym
me för en fortsättning av den starka Iikviditetsuppbyggnaden som ägde 
rum under 1975. Utvecklingen för tredje kvartalet av de större företa
gens likvida medel visar en mycket klar omvändning. Till detta bidrog 
de förändringar i betalningstermincrna som omnämnts i inledningen. 

9.4 Utblick mot 1977 

Utifrån de inkomst- och utgiftsprognoser för olika sektorer som pre
senteras i övriga kapitel, redovisas i det följande vissa skattningar för 
dessa sektorers finansiella variabler för 1977. Dessa kalkyler grundar 

; . 
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sig på det mellersta av de tre beräkningsalternativ som framlagts för 
lönekostnadernas utveckling 1977 (jfr kapitel 6). 

Statens anspråk på kreditmark.naden 1977 beräknas bli ca 16,6 mil
jarder kr. 

Kommunernas finansiella sparande väntas bli positivt och uppgå till 
2,8 miljarder ·kr. 1977. Detta skulle leda till en mycket kraftig förbätt
ring av kommunernas likviditet och resultera i ett mycket lågt upplå
ningsbchov. 

Bostadssektoms investeringar beräknas vara ungefär oförändrade i 
volym 1977. Med de prisprognoser som nu föreligger torde den värde
mässiga ökningen mellan helåren 1976 och 1977 uppgå till 900 milj. kr. 
Ökade nettoutbetalningar av statliga bostadslån kan förutses täcka ca 
halva detta belopp, vilket innebär att bostadssektorns anspråk på kredit
marknaden 1977 kan bli några hundra miljoner kronor större än under 
1976. 

Näringslivets fasta investeringar beräknas i värde uppgå till ca 3,5 
miljarder kr. mer under 1977 än under 1976. Samtidigt förväntas ett 
kraftigt lageromslag 'från en tillväxt på ca 5 miljarder kr. 1976 till en 
1agerstocksminskning under 1977 (jfr kapitel 7). En så kraftig likvidise
ring av lagren skulle vara tillräcklig för att täcka ök.ofogen av finansic
ringsbehovcn för de fasta investeringarna. Näringslivets finansiella spa
rande, som kan rcsidualberäknas från en sammanställning av inkomst
och utgiftsberäkningen för de andra sektorerna samt bytesbalansen, 
kommer enligt mellanalternativet att bli i stort sett oförändrat 19i7. 
Mol bakgrund av riksbankens uppmaning till företagen att öka sin upp
låning utomlands kan ett oförändrat upplåningsbehov betyda att nä
ringslivets anspråk på den inhemska kreditmarknaden 1977 blir något 
lägre än under 1976. 
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BIHANG 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande den preliminära national
.budgeten 1977 

Av inledningen framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanställts 
'inom ekonomidepartementet (E) resp. konjunkturinstitutet (Kl). Nedan 
redovisas detta i tablåform. Härutöver framgår E:s och KI:s bedöm
ningar av utvecklingen inom olika delsektorer. 

'Sektor 

Privat konsumtion 
·Offentlig konsumtion 
Bru t toin vesteringar 
Lagcrinvestcringar 
Export av varor och tjänster 
Jrnport av varor och tjänster 
Bruttonationalprodukt 

Avsnittet ut-
format inom 

Kl 
E 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
E 

Internationell bedömning E 
Produktion inom gruvor, mine
rnlbrott, tillverkningsindustri 
och skogsbruk Kl 
Övrig produktion E 
Arbetsmarknad E 
De enskilda konsumenternas 
ekonomi Kl 
Kreditmarknad Kl 
Sammanfattning E 

' Lagerförändring i % av föregående års BNP. 

Prognos, % 

E Kl 

2,5 3,5 
3,5 
3,5 2,5 

. ·1,41 -1,61 

7 7 
6 6,5 
1,7 
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Budgetförslaget 

BUDGETDEPARTEMENTET 

f?öredragande: statsrådet Mundebo 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regcringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/?8 såvitt avser utgifts

programmet och beräkning av statens inkomster, m. ·m. 

BUDGETFÖRSLAGET 

1. Budgetens samhällsekonomiska bakgrund 

De främsta målen för regeringens ekonomiska politik är att bc"reda 
sysselsättning åt alla, uppnå en förbättrad regional balans och en rättvis 
inkomstfördelning, dämpa inflatioi1en och minska underskotten i 'bytes

balansen. Genom att skapa förutsättningar för en balanserad tillväxt i 

ekonomin läggs grunden för att föra vidare en socialt inriktad reform

politik och för en fortsatt välståndsutveckling. 
Regeringen har emellertid tillträtt i en situation där den svenska eko

nomin befinner sig i ett kärvt läge. Vårt kostnadsläge är högt och un

derskotten i de utrikes betalningarna är betydande. Ett flertal branscher 

och företag är krisdrabbade och det finns tendenser till ett försämrat 
arbetsmarknadsläge. Den internationella konjunkturuppgången kommer 
senare än vad tidigare prognoser angav. 

Mot denna bakgrund karakteriseras budgetpolitiken av åtgärder för 

att stärka vår internationella konkurrenskraft och av insatser för att 
trygga sysselsättningen. Således har rcgcring·en lagt fram förslag om en 
skatteomläggning för år 1977 som genom att sänka den totala och mar
ginella statliga inkomstbeskattningen i de skikt där de stora löntagar
grupperna befinner sig gör det möjligt för löntagarna att uppnå en åsyf
tad reallöneförbättring inom ramen för måttliga nominella löneökningar. 
Det finns också anledning att räkna med en väsentligt lägre iuflations-

1 Rikscl. 1976177. I sam!. Nr 100. Bilaga 2 
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takt under år 1977 än under de närmast föregående åren. Således räk
nar konjunkturinstitutet med att inflationstakten nära nog kan halveras 
under år 1977. 

På budgetens utgiftssida görs stora insatser för att trygga sysselsätt

ningen i de mest utsatta företagen och branscherna såsom NJA, varven, 

teko- och glasindustricrna, m. fJ.- FBr att stödja företagens investeringar 

förlängs reglerna angående investcringsbidrag och extra investeringsav

drag. Ett betydande fortsatt lagerstöd kommer att ges för att förhindra 

en påtvingad lageravveckling med de påfrestningar på arbetsmarknaden 
och förluster för företagen som en sådan skulle innebära. 

I syfte att föra det sociala reformarbetet vidare och samtidigt skapa 

arbetstillfällen sker ot:kså en viss expansion av den statliga konsumtionen. 
För att skapa förutsättningar för dessa insatser från samhällets sida blir 

det nödvändigt att företa vissa skatte- och avgiftshöjningar till vilka jag 
återkommer i det följande. Åtgärderna är också motiverade av behovet 
att begränsa uppgången i den privata konsumtionen och därmed hålla 
tillbaka importökningen ·och stimulera företagen till ökade exportan
strängningar. Därtill kommer att finanspolitiken måste ges en tillräcklig 
grad av stramhet för att begränsa den offentliga sektorns upplånings
bchov. 

I nuvarande internationella konjunktur är det inte möjligt att både vid
makthålla full sysselsättning och att eliminera underskottet i bytesbalan
sen. Regeringen har därvid valt att prioritera sysselsättningen och genom 
fortsatt upplåning utomlands finansiera ett ökat betalningsunderskott. 

Arbetslösheten bör därmed kunna hållas på en låg nivå. Därigenom kan 
man begränsa det enorma slöseri med mänskliga resurser och den upp

levelse av personligt misslyckande som ofta följer i arbetslöshetens spår. 
I ett något längre perspektiv blir det cmelle11id nödvändigt att åter

ställa jämvikten i bytesbalansen. Erfarenheten visar att länder som neg
ligerar detta visserligen en tid kan leva på utländska krediter men så 
småningom tvingas till mycket drastiska ekonomisk-politiska åtgärder 
som går ut över sysselsättning och välfärd. 

När det gäller möjligheterna att förbättra bytesbalansen besväras vi av 
ett relativt högt kostnadsläge. A andra sidan finns också styrkefaktorer 
i vår ekonomi. Således har industrins investeringar, trots konjunkturav

mattningen åren 1975 och 1976, hållits relativt väl uppe i jämförelse 

med många andra länder. Genom att företagen bibehållit - och dess
utom i stor utsträckning vidareutbildat - sin personal och fortsatt att 
bygga ut sin produktionsapparat finns förutsättningar att öka produk
tionen och produktiviteten när den internationella konjunkturuppgången 
kommer i gång på allvar. 

För att uppnå jämvikt i bytesbalansen krävs inte endast att vi kan. 
återvinna vår internationella konkurrenskraft utan även att vi styr över 
resurser frän inhemsk konsumtion ..:._ offentlig såväl som privat - till 
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investeringar och export. Samtidigt föreligger det en betydande auto
matik i den offentliga utgiftsökningen till följd av stigande kostnader 

och konsekvenser av tidigare fattade beslut. Av den totala utgiftsök

ningen i årets budgetförslag avser den helt övervägande delen utgifts
ökningar av sådan karaktär. 

I detta perspektiv är det nödvändigt att både stat och kommun åläg

ger sig stor restriktivitet med nya åtaganden. Den offentliga verksam

heten kommer i framtiden inte att kunna byggas ut i samma snabba takt 

som karakteriserat de senaste åren. 

2. Utgiftsprogrammet 

Jag kommer i det följande att uppehålla mig vid de områden som 
prioriterats i årets budgetförslag. Regeringsdeklarationen följs upp och 
en stark satsning på att trygga sysselsättning och regional balans görs. 
Förslaget innebär också att den socialt inriktade reformpolitiken förs 
vidare. Dessutom kommer förstärkta åtgärder för energisparandet att 
vidtas nästa budgetår. 

2.1 Sysselsättning och regional balans 

De åtgärder för att trygga sysselsättningen som regeringen har vid
tagit under hösten 1976 har i hög grad kännetecknats av nödvändigheten 
att snabbt ta ställning till en rad frågor för att undvika hotande inskränk
ningar och nedläggningar av företag och industrier. Framtiden är pro
blemfylld för vissa branscher. 

Regeringen har sålunda tidigare tvingats ingripa med betydande insat
ser för bl. a. varvs- och tekoindustricrna. Ett omfattande utredningsar
bete pågår beträffande bl. a. dessa branscher och stålindustrin. Förslag 
om statliga åtgärder för att stödja den svenska varvsindustrin kommer 
att föreläggas riksdagen under år 1977. 

I Norrbottens Järnverk AB (NJA) har betydande förluster uppkom
mit och företagets kapital har urholkats. Regeringen har nyligen föresla
git att ca 1 800 milj. kr. skall anvisas för ekonomisk rekonstruktion av 
företaget. 

Även beklädnadsindustrins läge är bekymmersamt. Regeringen har 
nyligen lagt fram förslag om särskilda stödåtgärder för att upprätthålla 
sysselsättningen vid vissa teko-företag i Norrland. Regeringen kommer 
inom kort att föreslå ett åtgärdsprogram för den manuella glasindustrin. 

Ett starkt näringsliv är på längre sikt en förutsättning för trygghet 
i sysselsättningen och grunden för en fortsatt välståndsutveckling. För 
att den svenska industrin skall kunna hävda sig i framtiden· är investe
ringarna av central betydelse. Regeringen avser därför föreslå riksdagen 
att de särskilda reglerna för investeringsbidrag förlängs att omfatta hela 
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år .1977. Vidare ges till företagen ett fortsatt lagerstöd. för att"förhindra 
en alltför snabb lageravveckling. 

Även i övrigt innehåller budgetens utgiftssida ·en rad förslag som 
syftar till att trygga sysselsättningen i landets olika delar. Således före
slås förbättrad arbetsmarknadsservice, bl. a. för ungdomar, kraftigt 
ökat stöd till mindre och medelstora företag, åtgärder för att förbättra 
den regiona1a balansen samt ökat exportstöd. 

Förbättrad arhetsmark11adsservice 

Arbetsförmedlingen har en str.ategisk roll för en bättre fungerande 
arbetsmarknad. I årets budgetförslag tillförs arbetsförmedlingarna 240 
nya tjänster. Ett viktigt motiv härför är behovet att hjälpa ungdomar vid 
övergången från skola till arbetsliv. Även insatserna till förmån för kvin
nor och för dem som på grund .av något handikapp har svårt att få an
ställning på öppna marknaden förstärks, liksom arbetet i anpassnings
grupperna. För halvskyddat arbete beräknas kraftigt ökade resurser. 

Framställning av ADB-baserade platslistor utvidgas till att omfatta 
hela landet. Den obligatoriska anmälan av lediga platser föreslås om
fatta även Stockholms län. 

I syfte att främja nyanställning av arbetshandikappade inom den stat
liga och kommunala sektorn har regeringen uppdragit åt syssclsättnings
utredningen att genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med 
ökad inplacering av arbetshandikappade. För detta ändamål beräknas 
sammanlagt ca 2,5 milj. kr. innevarande och nästa budgetår. 

Regelsystemct för flyttningsbidrag reformeras och förenklas. Start
hjälpcn höjs från 1 500 kr. till 2 000 kr. för enpersonshushåll och från 
3 000 kr. till 4 500 kr. för hushåll med två eller flera medlemmar. Vi
dare höjs ut bi ldningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen.·, 

Stöd till mindre och medclsto;a företag 

Ett dynamiskt näringsliv förutsätter att mindre och medelstora företag 
får goda utvccklingsmöjlighcter. En översyn av olika frågor som berör 
dessa företag har inletts med sikte på att år 1977 redovisa en samlad 
politik för denna del av vårt näringsliv. 

Hantverks- och induslrilånefondens resurser föreslås bli förstärkta. . . 
Fondens kreditkapacitet ökar med 170 milj. kr. fram till utgången av 
nästa budgetår. Dessutom ökas möjligheterna för de mindre och medel
stora företagen att få lån med statlig garanti ... 

Arets budgetförslag innehåller väsentliga förstärkningar tiI( förctagare
förcningarna samt större resurser för bl. a. företagsservice. Sammanlagt 
anvisas 40 milj. kr. för dessa ändamål. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget .5 

Regional balans 
l rcgeringsdcklarationen understryks att regionalpolitiken skall för

stärkas så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och 
service samt en god miljö. Arets budgetförslag innebär alt särskilda åt
gärder vidtas för att förbättra villkoren för människorn11. i glesbygden. 
Stor uppmärksamhet ägnas åt att stärka näringslivet och sysselsättningen 
i Norrbottens län så att länet kan få en tillfredsställande sysselsättnings
nivå. Nyligen har en särskild delegation tillsatts med uppgift att lämna 
förslag om åtgärder för att öka sysselsättningen i länet. Norrlandsfonden 
får ett tillskott om 30 milj. kr. för år 1977. 

Sysselsättningstillfällen i jordbruket är spridda över så gott som· hela 
landet och ett livskraftigt jordbruk bidrar verksamt till den regionala 
balansen. Jordbrukspolitiken ingår därför som ett led i den aktiva regio
nalpolitik regeringen avser att föra. Familjejordbruket skall vara den 
dominerande företagsformen. 

Stöd till jordbrukets rationalisering utgår främst i form av statliga 
kreditgarantier för lån. I årets budget föreslås att ramen för kredit
garantier ökas med 40 milj. kr. 

Stödet till byggande av skogsbilvägar i det inre stödområdet förstärks, 
liksom bidragen till intensifierad skogsvård i norra Sverige. Dessa åtgär
der bidrar också positivt till .sysselsättningen i berörda områden. Även 
skärgårdsförelagen får ökat stöd. 

Möjligheterna till lån och bidrag till dagligvarubutiker i glesbygderna 
förbättras i syfte att bromsa nedläggningarna av sådana butiker. 

Exportstöd 

Sveriges Investeringsbank AB och AB Svensk Exportkredit fyller vik
tiga uppgifter genom att medverka till näringslivets finansiering av in
vesterings- och exportprojekt. Båda föreslås få sin lånekapacitet väsent
ligt utökad. 

I årets budgetförslag tas ca 65 milj. kr. upp för exportfrämjande åt
gärder. Särskilda åtgärder vidtas för att stödja den mindre indus.trins 
exportansträngningar .. Handelssekrcterarorganisationen byggs ut med 
ett kontor i Köpenhamn. 

2.2 Socialt ansvar 

Ett huvudtema i regeringsdeklarationen är att den socialt inriktade 
reformpolitiken skall föras vidare. I enlighet härmed förbättras stödet 
till barnfamiljer och folkpensionärer. Betydande insatser·görs också för 
olika kulturella ändamål och på utbildningsområdct. Åtgärder vidtas 
för att förstärka arbetarskyddet och förbättra· arbetsmiljön. Stödet till 
de handikappade förbättras. ökade resurser föreslås för vård av miss-
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hrukare. Arets budgetförslag innebär också att mer än 1 % av vår brut
tonationalprodukt avsätts för internationellt utvccklingssamarbete. 

Stöd till bamfamiljema 

Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna förbättras genom att barn
bidraget höjs med 300 kr. till 2 100 kr. per barn och år från den 1 ja

nuari 1978. 
Enligt gällande regler är alla föräldrar tillförsäkrade ekonomisk er

sättning under sju månader i samband med barns födelse. Regeringen 
förbereder f. n. förslag om förlängning av ersättningstiden. Proposition 
om dessa frågor avses föreläggas riksdagen under våren 1977. 

Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter. Planerna torde medföra att 
de enskilda kommunerna kommer att fullfölja utbyggnadsprograrnmet 
av J 00 000 nya platser i daghem och 50 000 nya platser i fri tidshem un
der perioden 1976-80. Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg 
ökar med drygt 600 milj. kr. och uppgår nu till sammanlagt ca 1 855 

milj. kr. Stödet finansieras genom en socialavgift från arbetsgivarna. 
Avgiften höjs till 1,3 % för år 1978. 

Som ett led i utbyggnaden av barnomsorgen kommer antalet utbild
ningsplalser för förskollärare att öka med 300 platser. 

Kommunerna får fr. o. m. nästa budgetår ett särskilt statsbidrag för 

hemspräksträning för invandrarbarn i förskolan. :Medelsbehovet beräk
nas till 8,5 milj. kr. 

Inkomstgränsen för oreducerat bostadsbidrag höjs den 1 januari 1978. 

För barnfamiljer höjs gränsen med 3 000 kr. till 35 000 kr. 
Subventionerna av baslivsmedel gynnar främst barnfamiljerna. Rege

ringen har nyligen beslutat att öka subventionerna för mjölk och bröd 
med 160 milj. kr. Det innebär att priset på mjölk stannar vid omkring 
1: 55 kr. per liter. Utan subventionen skulle mjölken kosta över 3 kr. 
per liter. 

Trygghet för folkpe11sio11iirerna 

En rad pensionsreformer har genomförts under senare år. Den all
männa pensionsåldern har sänkts till 65 år och ökade möjligheter till 
rörlig pcnsionsålder har införts, bl. a. genom införande av delpension. 
Reformprogrammet följs nu upp genom en höjning av pensionstillskottet 
för folkpensionärer som saknar ATP eller har låga ATP-förmåner. 
Folkpensionen (inkl. fullt pensionstillskott) uppgår f. n. till 12 840 kr. 
per år för ensamstående och 21 935 kr. per år för :makar. 

Regeringen föreslår att statskommunalt bostadsbidrag skall kunna ut
gå även till folkpensionärer fr. o. m. den 1 januari 1978; Reformen inne
bär en kraftig förbättring för de pensionärer som uppbär ATP eller an
nan sidoinkomst utöver folkpension. Kostnaderna under budgetåret 
1977178 beräknas till ca 55 milj. kr., varav ca 40 milj. kr. faller på staten. 
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Kultur och utbildning 

För reformer på kulturområdet har beräknats sammanlagt ca 50 

milj. kr. I budgetpropositionen redovisas förslag avseende bl. a. ökade 
bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner och 

fria grupper, ökat stöd till kulturprogram inom föreningslivet samt ett 

nytt regionalt museistöd. Förslag till reformer rörande bl. a. bokhan

delsstöd, kulturtidskriftsstöd, bidrag till handikappades kulturella verk

samhet och till samekulturen kommer att läggas fram. 

Regeringens budgetförslag innebär vidare betydande satsningar på 
vuxenutbildningen. Gemensamt för ·dessa åtgärder är att de medverkar 
till en utjämning av den utbildningsklyfta som finns mellan olika ålders
grupper. Vidare ges eftersatta grupper som invandrare och analfabeter 
ökade möjligheter till utbildning. Det särskilda vuxenstudiestödet och 
timstudiestödet byggs ut kraftigt. Statsbidragen till studiecirklar, studie
förbunden och den kommunala vuxenutbildningen höjs med samman
lagt ca 240 milj. kr. Den grundläggande utbildningen byggs ut. Rege
ringen förbereder en proposition om folkhögskolorna. Den kommer. 
hl. a. att innehålla förslag om förändrat statsbidragssystem. 

Regeringen kommer under våren 1977 att lägga fram förslag om ut
bildningen och forskningen inom högskolan. Väsentligt ökade resurser 
tillförs den högre utbildningen och forskningen. Anslagsökningen till 

universitetet och högskolor uppgår till ca 250 milj. kr. och anslagen till 
forskningsråden räknas upp med drygt 40 milj. kr. 

I årets budgetförslag tas ett första steg mot avveckling av .äktamake
prövningen i studiemedelssystemet. Fribeloppet för makes inkomst -
innan studiemedlen reduceras - höjs nu till sex basbelopp per år (f. n .. 
ca 64 000 kr.). 

Arbetarskydd och arbetsmiljö 

Arbetarskyddet ges ökade resurser. I årets budgetförslag tillförs ar
bctarskyddsstyrclsen och yrkesinspektionen sammanlagt 85 nya tjänster. 

För personer med arbetshandikapp behövs särskilda åtgärder för att 
anpassa arbetet till individens förutsättningar. Jag har tidigare redovisat 
att ytterligare insatser föreslås till förmån för de svårplacerade. 

Inom kort kommer regeringen att underställa lagrådet förslag till ny 
arbetsmiljölag. Förslaget grundas på arbetsmiljöutredningens betänkan
de. Proposition beräknas kunna föreläggas riksdagen under våren 1977. 

Lagstiftningen om medbestämmande i arbetslivet träder i kraft den 
1 januari 1977. För bidrag till utbildning, information och forskning 
kring den nya lagen samt för bidrag till utbildning av fackliga före
trädare i företagens och statliga myndigheters styrelser föreslås samman
lagt 115 milj kr. 
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Åtgiirder för handikappade 

Samhällets stöd till de handikappade förbättras successivt. Kommuner 
och landsting svarar med statligt stöd för betydelsefull verksamhet på 
detta område, såsom hemhjälp, färdtjiinst och hjälpmedel. Som exempel 
på förstärkta insatser från statens sida i årets budgetförslag kan nämnas 
att en särskild undervisningsorganisation i särskolan byggs upp för barn 
med flera handikapp. Stödet för handikappades inköp av motorfordon 
förstärks. 

Regeringen avser, som jag tidigare nämnt, att under våren 1977 före
lägga riksdagen en proposition med anledning av handikapputredning
ens förslag om kultur åt alla. 

Vård av missbrukare 

Ökade resurser föreslås inom den öppna vården av alkohol- och nar
kotikamissbrukare. Resurser avsätts för nya behandlingsformer och för 
att stimulera till mer. okonventionella insatser i rehabiliteringsarbctet. 
Nya statsbidragsreglcr föreslås för alkoholpolikliniker. En väsentlig höj
ning föreslås av bidragen till de frivilliga organisationerna av olika 
grupper av missbrukare. För att stimulera utbyggnaden av vård i en
skilda hem av missbrukare föreslås en kraftig höjning av bidraget till 
denna vårdform. 

Jnternatio11ellt utvecklilzgssamarbete 

Regeringen framhöll i regeringsförklaringcn att enprocentsmålet för 
vårt bistånd till de fattiga länderna skall ses som ett etappmål. Genom 
årets budgetförslag ökar biståndsanslagen med drygt 400 milj. kr. varige
nom anslagen uppgår till något mer än 1 % av bruttonationalprodukten. 

2.3 Energipolitik 

Regeringens energipolitik syftar till att trygga vår energiförsörjning 
och sysselsättning med bevarad handlingsfrihct för framtiden. Under år 
1978 skall beslut fattas om den framtida energipolitiken. För att förbe
reda detta ställningstagande har en särskild cnergikommission nyligen 
tillsatts. Kommissionen skall ta ett samlat grepp på energifrågorna och 
redovisa olika alternativ för att lösa den framtida encrgiförsörjningen. 

Kraftfulla åtgärder kommer nu att sättas in för att spara energi. 
T. o. m. innevarande budgetår 'har drygt 1 000 milj. kr. anvisats till 

energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet. Avsikten är att denna 
stödverksamhct skall utökas. En rad olika åtgärder övervägs. Bland des
sa kan nämnas förutsättningarna för en obligatorisk pannbesiktning och 
förbättring av finansieringen av fjärrvärmeanläggningar. Den utökade 
stödverksamhcten och formerna härför avses bli behandlade i en sär
skild proposition till riksdagen under våren 1977. 
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Stödet till energibesparande åtgärder inom näringslivet föreslås bli mer 
är fördubblat. För nästa budgetår avsätts 170 milj. kr. Åtgärder vidtas 

bl. a. för att tillvarata spillvärme från industriella processer och för att 
bygga ut produktionen av mottryckskraft. 

Som jag kommer att redovisa i det följande aviserar regeringen vissa 
förändringar i energibeskattningen. Syftet ni.ed förslaget är bl. a. att sti· 

mulera brukarna att bättre hushålla med knappa naturresurser. 

En förutsättning för att vårt framtida energibehov skall kunna till· 

godoses är att energiforskningen i ökad utsträckning inriktas på att ut

veckla teknik för användning av förnyelsebara energikällor, såsom sol
energi, vindkraft och jordvärme. Medel tas nu upp för det sista året i 
den treåriga ramen för cnergiforskning. Sammanlagt har därmed under 
perioden anvisats ca 380 milj. kr. till forskning och utveckling på energi
området. 

2.4 Statsutgifterna grupperade efter ändamål 

l tabell 1 anges utgiftsförändringarna fördelade på viktigare ända

målsgrupper. Utöver vad jag framhållit om utvecklingen inom vissa 

prioriterade områden vill jag anföra följande. 

Tabell I. Statsutgifterna budgetåret 1977/78 
(Avrundade belopp) 

Ändamål Förslag till 
statsbudget 
1977/78 

milj. kr. 

I. Folkpensioner m.rn. 23 020 
2. Utbildning och forskning 17 300 
3. Totalförsvar 11 980 
4. Kommunikationer och energiför-

sörjning 9 270 
5. Stöd till barnfamiljer 7 870 
6. Statsskuldränlor 6400 
7. llostadspolitik 6 l IO 
8. Skattebidrag till kommunerna 5 820 
9. Arbetsmarknadspolitik 5 690 

10. Rätts- och polisväsende 4 650 
11. Internationellt bistånd 3 540 
12. Prisstöd för livsmedel 3 250 
13. Näringspolitik 2100 
14. Kultur och kyrka 610 
.15. Övrigt 17 390 

Totala statsutgifter 125 000 

Förändring frän stats-
budget 1976/77 

milj. kr. % 

+ 2100 +10 
+ 1 840 +12 
' 810 + 7 T 

+ 860 +10 
+ 1 460 +23 
+ 1 300 +25 
+ 640 +12 
+ 520 +10 
+ 360 + 7 
' 410 +10 
+ 430 +14 
+ 670 ·i-26 
-!- 300 -!-16 
+ 110 -'-22 
+ 2010 +12 
.:.13 820 +12 

Folkpensioller m. m. Det största utgiftsornrådet i budgeten avser folk
pensioner m. m. Dessa ändamål svarar för drygt 18 % av de totala ut-
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gifterna. Förutom folkpensioneringen, vilken jag har redogjort för tidi
gare, ingår i denna grupp bl. a. sjukförsäkringen. 

Sjukförsäkringsförmåncrna, inkl. föräldraförsiikringen beräknas år 
1977 uppgå till totalt ca 18,6 miljarder kr. Socialförsäkringsavgiften skall 
täcka 85 % av försäkringens kostnader, medan återstoden finansieras 
genom statsbidrag. Jag återkommer till frågan om behovet att höja so
cialförsäkringsavgiften den l januari 1978. 

Utbildning och forskning. Ungdomsskolan är nu i huvudsak utbyggd. 
Tillströmningen till högre utbildning har åter börjat öka. Bidragen till 
driften av grundskolor och gymnasieskolor ökar med ca 670. milj. kr., 
men denna ökning är i huvudsak av automatisk karaktär. För särskikta 
åtgärder i grundskolan satsas 59 milj. kr. Medlen avses främst användas 
i storstadskommuncr och i kommuner med ett stort inslag av invand
rare. För läsåret 1977/78 beräknas en ökning av antalet elevplatser i 
gymnasieskolan främst på de två-åriga yrkesinriktade linjerna. En sär
skild organisation med lärarvikarier införs. 

Jag har tidigare redovisat de reformförslag om bL a. vuxenstudiestödet 
som regeringen lägger fram i årets budgetförslag. 

Totalförsvar. Inom utgiftsgruppen totalförsvar beräknas medd till 
det militära försvaret, civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övrigt 
totalförsvar. Av det totala anslagsbeloppet tar det militära försvaret i 

anspråk den alldeles övervägande delen. 
Försvarsbeslutet år 1972 omfattade perioden 1972173-1976177. En 

parlamentarisk utredning har tillkallats för att överväga och lämna för
slag om totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. Utredningens förslag 
avses ligga till grund för förslag till riksdagen under våren 1977 om 
totalförsvarets utveckling på längre sikt och inriktning för perioden 1977/ 
78-1981182. 

Kommunikationer och energiförsörjning. Inom utgiftsgruppen -kom
munikationer och cnergiförsörjning föreslås anslagsökningar till bl. a. 
vägväsendet och statens järnvägar. Vägväsendet får ytterligare ca 225 
milj. kr. för vägunderhållet. Ramen för SJ :s investeringar föreslås öka 
med ca 100 milj. kr. Samtidigt som rationaliseringar och investeringar 
successivt förbättrar affärsbanenätcts konkurrenskraft gentemot andra 
transportalternativ, visar det trafiksvaga nätet en fortsatt trafikminsk
ning och kostnadsökning. Som en följd härav ökar ersättningen till SJ 
för det olönsamma nätet med 50 milj .. kr. 

Luftfartsverket genomför f. n. stora investeringar, framför allt ar
betena på den nya flygplatsen i Göteborgsregionen. vilka beräknas upp
gå till ca 140 milj. kr. inkl. kommunal kostnad~andel för budgetåret 
1977178. Denna flygplats beräk~1as kunna. tas i bruk i slutet a_v ~r_ 1977. 

Jag har tidigare redovisat de satsningar regeringen avser att göra nästa 
budgetår i syfte att spara energi. 

Stöd till barnfamiljer. Jag har tidigare redovisat d~ viktigaste föränd-
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ringarna i årets budgetförslag vad gäller stöd till barnfamiljer. 
Statsskuldriimor. Statsskulden och därmed också utgifterna· för rän

tebetalningar har ökat kraftigt under senare år. För budgetåret 1977178 

begiirs ett anslag på 6 400 milj. kr., vilket innebär en ökning med 1 300 

milj. kr. från innevarande budgetår. Anslagshöjningcn sammanhänger 

bl. a. med den ökade upplåning som följer av det för 1976/77 beräk

nade budgetunderskottet. 

Tabell 2. Statsskuld och utgående räntor \'issa år 1960--1977 
(Milj. kr.) 

1960 1970 1974 1975 

Skuld vid slutet av 
;het 22 770 36 155 62 014 73 467 

Ränteutgift under året 790 l 775 3 145 4 063 

"' Beräknade värd<!n. 

1976'" 1977* 

81 000 95 000 

4403 5 600 

Bostadspoli1ik. I årets budgetförslag föreslås att ramarna för beslut 
om bostadslån vid ny- och ombyggnad tillsammans bibehålls på 1976 

års nivå, varvid ramen för ombyggnad föreslås kraftigt utvidgad. För att 

bereda utrymme för den bostadsproduktion som bedöms nödvändig på 

längre sikt förordas att bostadsbyggnadsplanerna för åren 1978 och 1979 
får samma omfattning som år 1977. 

Flera reformer föreslås beträffande den statliga bostadslångivningcn. 

Den övre gränsen för statligt bostadslån vid nybyggnad höjs till 92 % 

av låneunderlaget bl. a. för enskilt ägda hyreshus. De ökade statsutgif

terna inom bostadslånefonden till följd härav kan uppskattas till ca 45 

milj. kr. för helt år. Räntebidrag föreslås kunna· utgå också för tomt

rättsavgälden när det är fråga ·om nybyggda småhus som bebos av lån

tagaren. Till sådana kostnader för förbättring av boendemiljön som inte 

täcks av bidrag föreslås lån. kunna utgå på samma villkor som för bo
stadslån. 

Anslagen till lånefonden för bostadsbyggande och räntebidrag m. m. 

ökas med 545 resp. 100 milj. kr. 
Skattebidrag till kommunerna. Skatteutjämningsbidragen ökar nästa 

budgetår med 500 milj. kr. och uppgår därmed till 3 370 milj. kr. De 

största bidragen utgår till Gotland och kommunerna i de fyra nordli

gaste länen. För landet som helhet utgår under år 1977 i skatteutjäm

ningsbidrag 383 kr. per. invånare motsvarande en utdebitering av 2 kr. 

per skattekrona. 
Särskilda skattebortfallsbidrag utgår för att kompensera kommuner 

och landsting för inkomstbortfall till följd av 1970 och 1974 års skatte

omläggningar. Utgifterna under budgetåret 1977178 för detta ändamål 

kan beräknas till drygt 2 miljarder kr. 
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Arbets111ark11adspolitik. Jag har tidigare redovisat de viktigaste för

ändringarna i årets budgetförslag vad gäller arbetsmarknadspolitiken. 

Riills- oclz polisväse/lde. Inom anslagsgruppen rätts- och polisväsen

det stiger kostnaderna fÖr polisväsendet med ca 255 milj. kr. Polisväsen

det tillförs ca 525 nya tjtinstcr, varav 375 polistjänster. Antagningen av 

polisaspiranter ökar till 760. Den ·tekniska utrustningen förnyas och 

kompletteras. Bl. a. kommer ett nytt personradiosystem att införas i 
storstäderna under en treårsperiod. 

Domstolarna tillförs ca 50 nya tjänster. En ny kammarrättsavdcloing 

föreslås bli inrättad i Jönköping. 

Genomförandet av den av statsmakterna år 1973 beslutade kriminal

vårdsreformen fortsätter. Frivården tillförs ca 70 nya tjänster och kri

minalvårdsanstalterna ca 80 nya tjänster, varav ca 30 för ett nytt häkte 
i Luleå. Ersättningen till frivilliga övervakare fördubblas. 

Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det 

nödvändigt med en fortsatt reducering av anstaltsbeståndet. Regering
en har därför i december 1976 beslutat att platsantalet skall minskas, 
bl. a. genom att vissa anstalter läggs ned. 

Internationellt bistånd, prisstöd för livsmedel oclz 11äri11gspolitik. Jag 

har redan tidigare redovisat de viktigaste förändringarna i årets budget

förslag vad gäller dessa ändamål. 

Kulwr och kyrka. Jag har tidigare redovisat de statliga insatserna på 
kulturområdet. 

De statliga utgifterna för h.-yrkor och trossamfund ökar med ca 10 

milj. kr. till ca 50 milj. kr. Anslagen till andra trossamfund än svenska 
kyrkan höjs med drygt 25 % till 34 milj. kr. 

Övrigt. Under rubriken övrigt redovisas utgifter för flera olika ända

mål, bl. a. idrott, miljövård, hälso-, sjuk- och socialvård samt vissa 
allmänna förvaltningsmyndigheter. 

Stödet till idrotten föreslås öka med 24 milj. kr. och stödet till ung

domsverksamheten med 58 milj. kr. Av ökningen av stödet till ung

domsverksamheten svarar reformer i anledning av propositionen om 
skolans inre arbete för 55 milj. kr. 

Anslagen till miljövård ökar bl. a. för vård av naturvårdsområden. 
Länsstyrelsernas planeringsavdelningar tillförs 15 tjänster för upp

gifter inom miljöskyddet. De administrativa enheterna förstärks. öka

de resurser avsätts för att bekämpa utsläpp av miljöfarliga ämnen· till 
havs. 

Statsmakterna har år 1975 beslutat om nya riktlinjer för taxering 

i första instans. Beslutet innebär bl. a. att tjänstemannagranskning in

förs av alla deklarationer. Tyngdpunkten i granskningsarbctet läggs på 

granskning av rörelsedeklarationer och andra mer komplicerade dekla

rationer. Den nya organisationen skall byggas upp successivt och vara 

i huvudsak genomförd till 1978 års taxering. För budgetåret 1977178 
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föreslås att länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna tillförs 

ytterligare ca 440 tjänster för detta ändamål. 
För att hl. a. minska handläggningstiderna för skattemål får läns

skatterätterna och länsstyrelsernas skatteavdelningar _ca_ 50 nya tjänster. 

Till övrigt hör också ddgruppen hälso-, sjuk- och socialvård med 

bl. a. anslagen till psykiatrisk sjukvård, nykterhctsvård, ungdomsvård 
samt åldringsvård. Jag bar tidigare redovisat de ökade insatser regering

en föreslår på detta område, främst för vård av missbrukare. 

Under rubriken övrigt har även förts bl. a. utgifter som följer av dels 
beräknad förhrukning av äldre reservations- och investeringsanslag, 
dels beräknad ökning av affärsverkens m. fl. disposition av rörliga kre
diter. 

3. Statens inkomster 

3.1 Regeringens skattepolitik på längre sikt 

I regeringsförklaringen konstateras bl. a. att skattesystemet måste re
formeras. Som ett led i dessa strävanden har det pågående utrednings

arhelet på skatteområdet intensifierats. 1972 års skatteutredning och 
företagsskattebercdningen Jrnr fått tilläggsdircktiv. Kommunalekono
miska utredningen och· 1976 års kommunalskatteutjämningsutredning 
har entledigats och i stället har en ny utredning om kommunernas eko
nomi tillsatts. Samtliga tre utredningar skall arbeta skyndsamt och 
framlägga förslag före utgången av november 1977. 

I det moderna vlilfärdssamhället fyller skatterna flera viktiga upp
gifter vilket måste sätta sin prägel på en framtida skattereform. I för
<lelningspolitiskt hänseende kommer ·en utgångspunkt härvid att vara 

att principen om skatt efter bärkraft upprätthålls. Ett annat viktigt krav 
är att skat!esystemet utformas så -att stat och kommun tillförs de in

komster som krävs med hänsyn till den i demokratisk ordning beslutade 

ambitionsnivån för den offentliga verksamheten. Stabiliseringspolitiska 
hänsyn måste också spela en väsentlig roll. Skattesystemet skall således 
kunna utnyttjas både för att öka och för att dämpa efterfrågan allt be
roende på vad konjunkturläget kräver. Skatterna bör också utformas så 
att de inte förstärker kostnadsinflationen. 

Det är vidare väsentligt att skattepolitiken inte har negativa effekter 
på tillväxten i ekonomin och att sparandet stimuleras. Andra viktiga 
mål för regeringens skattepolitiska reformsträvanden är att försvåra 
skattefusk och skatteflykt och att i möjligaste mån förenkla skattereg
lerna. Skattelagarna måste också respektera den enskildes integritet. 
Slutligen är det självfallet också önskvärt att skattesystemet har en rim
lig grad av permanens så att regler och skatteskalor inte behöver bli fö
remål för årliga provisoriska ingrepp. 
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De krav som sålunda ställs på ett skattesystem är på vissa punkter sva
ra att förena. En eftersträvansvärd enkelhet i skattereglerna kan t. ex. i. 
vissa fall stå i viss motsättning till fördelningspolitiska önskemål. Ett 
skattesystem som helt tillgodoser alla syften torde därför inte gå att kon
struera, utan man måste alltid göra en avvägning. ·Det torde likväl vara 
möjligt att reformera skatterna så att man når ett helhctsrcsultat som 
innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagsläget. 

Dagens inkomstskatteskalor kännetecknas av stark progressivitet och 
höga marginalskatter i de inkomstlägen där majoriteten av de heltids
arbetande befinner sig. Läget kompliceras ytterligare av gällande av
trappningsreglcr för bl. a. bostadstillägg. 

Denna situation har till stor del uppkommit genom att den progres
sion som träffar inkomsttagarna automatiskt har skärpts i takt med att 
inflationen fört upp de skattskyldiga i allt högre nominella inkomst
skikt. Denna nackdel med det nuvarande systemet har på senare år 
blivit alltmer uppenbar. Bl. a. medför progressionen att mycket. stora 
nominella löneökningar krävs enbart för att kompensera prisstegringar
na. Dessa löneökningar tenderar i sin tur att späda på kostnadsinflatio
nen ytterligare. 

Hittills har denna effekt i viss mån kunnat motverkas genom år
ligen återkommande skatteprovisorier. Det är emellertid från alla par
ters sida ett starkt önskemål att slippa ifrån en ordning som gör att 
årliga riksdagsbcslut om ändrade skalor krävs för att inte avtalsrörel
serna skall försvåras allvarligt. 

Även från fördelningsmässig synpunkt leder en inflationistisk utveck
ling till att beskattningens verkningar blir annorlunda än som har av
setts. Genom all skatt tas ut på rent nominella inkomsthöjningar, som 
inte ökar individens faktiska köpkraft, ökar inflationen det reella skatte
trycket utan att beslut därom har fattats av riksdagen. 

I syfte att minska dessa negativa verkningar har regeringen uppdragit 
åt 1972 års skatteutredning att med förtur lägga fram förslag om hur 
inkomstskatteskalan skall kunna inflationsskyddas. Avsikten är att den
na reform skall kunna träda i kraft redan den 1 januari 1978. 

Ett inflationsskydd löser emellertid endast delvis de problem som 
finns inbyggda i dagens skatteskala. Styrkan hos de kostnadsuppdrivan
dc mekanismerna i denna kan illustreras med ett exempel. En heltids
arbetande genomsnittsinkomsttagare tjänar år 1977 mellan 50 000 kr. 
och 60 000 kr. För att vederbörande skall kunna få en ökning av den 
behållna inkomsten efter skatt med 100 kr. fordras att arbetsgivarens 
kostnader ökar med ungefär 360 kr. Det är mot denna bakgrund nöd
vändigt att sänka marginalskatterna i vanliga inkomstlägen. I kombi
nalion med ett inflationsskydd skulle en sådan reform ha gynnsamma 
effekter bl. a. genom att begränsa kostnadsinflationen och även skapa 
förutsättningar för ett skattesystem av mer permanent natur än nuva-
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rande ordning. 
Med hänsyn till skatternas genomgripande inverkan på nationens eko

nomiska liv kan det visa sig ·lämpligt att genomföra skattereformen i 
etapper över ett antal år. 

3.2 Skattepolitiska åtgärder under hösten 1976 

En mer genomgripande skattereform kräver av naturliga skäl ett be
tydande utrednings- och förberedelsearbete. Däremot har det varit möj
ligt att redan till höstriksdagcn 1976 lägga fram propositioner i flera 
viktiga delfrågor. I syfte att underlätta avtalsrörelscn har således rege
ringen föreslagit en revision av den statliga inkomstskatteskalan för 1977 
års inkomster (prop. 1976177: 42, SkU 1976/77: 11, rskr 1976177: 78). 
Skatteskalan görs förmånligare så att låginkomsttagarna och de stora 
löntagargrupperna får sänkt statsskatt. Högsta skattelättnaden blir 2 350 
kr. För de allra högsta inkomsttagarna innebär förslaget en viss skärp
ning. 

Genom att marginal- och totalskatterna sänks mer i de inkomstskikt 
där de flesta heltidsarbetande löntagarna befinner sig, jämfört med den 
föregående regeringens förslag, kan majoriteten av löntagarna nå en 
åsyftad standardförbättring inom ramen för lägre nominella löneök
ningar än som annars skulle ha behövts. Härigenom kan företagens 
kostnadsnivå och vår internationella konkurrenskraft påverkas gynn
samt. Det är också viktigt att kommunernas utgifter för löneökningar 
för sina anställda kan bli i motsvarande mån lägre. 

I propositionen föreslås också att nedsättningen av den allmänna ar
betsgivaravgiften från 4 % till 2 % i inre stödområdet förlängs till att 
gälla även år 1977. 

Skatteförslaget för år 1977 utgår från att omläggningen skall vara 
statsfinansiellt neutral i den bemärkelsen att de totala skatternas andel 
av nationalinkomsterna - skattetrycket - varken skall öka eller 
minska. För att uppnå denna effekt har d.et varit nödvändigt att höja 
arbetsgivaravgifterna med 1,5 %. Dessutom aviserades vissa skärpning
ar av energibeskattningen till vilka jag återkommer i det följande. 

Regeringen har också föreslagit lättnader i den s. k. faktiska sam
beskattningen av egenföretagare (prop. 1976/77: 41, SkU 1976/77: 12, 
rskr 1976177: 97). Enligt tidigare regler måste s. k. medhjälpande make 
arbeta minst 600 timmar per år i verksamheten (scxhundratimmarsspär
ren) för att själv bli beskattad för värdet av sin arbetsinsats. Vidare fick 
han eller hon, oavsett arbetsinsatsen, inte i något fall beskattas för mer 
än en tredjedel av makarnas .sammanlagda inkomst av verksamheten 
(tredjedelsrcgeln). Enligt regeringens förslag slopas tredjcdelsregeln helt 
samtidigt som kravet på minsta arbetsinsats sänks till 400 timmar per år. 

Propositionen innehåller också en utvidgning av 80/85 %-regeln. De 
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nya reglerna medför att den sammanlagda bördan av inkomstskatter 

och egenavgifter inte får överstiga 80 % eller, för vissa högre inkoms- . 
ter, 85 % av inkomsten. I propositionen föreslås vidare att den del av 

egenföretagens inkomster som är befriad från den allmänna arbetsgivar-: 
avgiften höjs från 18 000 kr. till 30 000 kr. 

Riksdagen har nyligen beslutat i enlighet med regeringens förslag. 

3.3 I budget1noposition~n aviserade skattepoJitislt.a åtgärder 

Jag har inledningsvis berört budgetens samhällsekonomiska bakgrund 
och därvid konstaterat att vissa skatte- och avgiftsökningar blir nöd

vändiga. Dessa har till syfte att begränsa uppgången i den privata kon
sumtionen och att hålla tillbaka den offentliga sektorns upplåningsbchov. 
För vissa av de nu föreslagna åtgärderna föreligger dessutom starka 
energipolitiska, nykterhetspolitiska m. fl. motiv. Behov föreligger också 
av vissa ökningar av socialförsäkringsavgifterna för att täcka ökade 
kostnader för sjukförsäkringen samt för fortsatt utbyggnad av barnom
sorgen och vuxenutbildningen. 

I syfte att stödja företagens investeringar anser jag vidare att de sär
skilda reglerna för extra investeringsavdrag och för investeringsbidrag 
bör förlängas. 

I prop. 1976/77: 42 om sänkning av den statliga inkomstskatten, 
m. m., anmälde jag att min avsikt var att föreslå ändringar i energiskat
ten. I enlighet härmed kommer regeringen att inom kort i en särskild 

proposition föreslå att skatten på annan elektrisk kraft än sådari som 
förbrukas vid industriell tillverkning höjs med 1 öre per kilowattimme. 
Det är en angelägen uppgift för regeringen att initiera och påskynda 
energibesparande åtgärder. Därvid finns det som jag tidigare anfört an
ledning att använda sig av både subventioner och energibeskattningen. 
För ett eluppvärmt småhus kan skatteökningen beräknas bli ca 200 kr. 
per år. Beloppet torde vara av samma storleksordning som de ökade 
kostnader som småhusägare med oljevärme får räkna med på grund 

av oljeprishöjningar. För ett riormalhushåll som inte använder cl för 
uppvärmningsändamål inskränker sig skatteökningen till ca 30 kr. per 

år. 
Med beaktande även av att den särskilda nedsättning av energiskatt, 

som vissa industrier sedan länge åtnjutit, reduceras från den 1 januari 
l 977 beräknas statens intäkter av energiskatten öka med ca 400 milj. kr 

för år räknat i förhållande till vad som nu gäller. 
I den nämnda propositionen kommer förslag också att föreläggas 

riksdagen om höjning av den årliga fordonsskatten på personbilar och 
motorcyklar med 75 % per år. Den genomsnittliga fordonsskatten skulle· 

därmed öka från ca 270 kr. till ca 470 kr. per år. Statens intäkter beräk
nas härigenom öka med drygt 600 milj. h. för år räknat. 
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Vid samma tillfälle kOmmer.jag att föreslå-'att töbaksskatten höjs med: 
belopp som motsvarar den allmänna pristitveck1ingen sedån skatten 

senast höjdes. Detta betyder .en skatteböjning om ca 60 öre·för ett paket 
med 20 cigarretter. 

Vidare kommer senare under våren regeringen att lägga fram proposi

tion om den framtida alkoholpolitiken. Regeringen avser också att 

föreslå vissa ändringar i dryckesbeskattningen. En huvudprincip kom
mer härvid att vara att alkoholbeskattningen skall följa den allmänna 
prisutvecklingen. De Ök!tde skattern~ på ·vin,_ sprit och tobak kan be" 

räknas öka statsinkor:risterna med ca 1100 milj.- .kr .. per år. ;Jag har 
då tagit hänsyn till att de ökade_ skattesatserna på de_ nämnda varor
na även medför ökade_mcrvärdeskatteintäkte~ .. 

Fr. o. m. år 1976 finansieras sjukförsäkringen till 85 %_av socialför
säkringsavgifter från ar:betsgivare och egenföretagare och till 15 % av . 
statsbidrag. Socialförsäkri~gsavgiften till_ sjukförsäkringen utgör _ f. n. -
8 % av avgiftsunderlaget (prop. 1975: 92, SfU)975: 17, rskr1975:.127). 
Riksförsäkringsverket har ~ ~in anslagsframställning anmält att avgiften 
f. n. inte beräknas täck_a den lagstadgade- andeh~n av sjukförsäkringens 

utgifter. Betydande kostnadsstegring~r har:skctt:bl. a. med anledning ~av 
ökat antal sjukdagar och höjda ersättningar till sjukvårdshuvudmännen 

för sjukvård i offentlig regi. För år 1975 beräknas ett underskott på ca 
400 milj. kr. Det årliga underskottet kan beräknas uppgå till storleks
ordningen 1 soo milj.' kr._--rr:o--:·":fu:- år -1976:: Utgifterna -kan ·vidare· för--- -- -

väntas öka ytterligare med a~Icdnjng bL- a. av kommande förslag om 
ersättningsreglerna för aeri offönlligä- sjukvården samnorsläg- öm· ut~ 
byggd föräldraförsäkring. ' - . .-. - - - ' - · 

För att säkerställa att avgifterna i framtiden kommer ·att täcka sin lag
stadgade andel av kostnaderna· avscr-·regeringcn--ätt föreslå -ätt-socialför~

säkringsavgiftcrna till sjukförs~kringen höjs fr. o. m. den 1. januari 1978. -
Omfattningen av höjningen beror bl. a. på antalet sjukdaga~ ~ch låter sig -
därför inte nu beräknas, men -jag .räknar t. v. med att_ en ö~ning -av stor
leksordningen en och en halv procentenhet blir nödvändig. . 

För att täcka kostnaderna för d~n- .beslut_ade ~aghcmsutbyggnac;len 
(prop. 1975176: 92, SoU 1975/76: ~8, _rskr _ 197517_6: 219) blir_ det också 

nödvändigt att höja socialavgiften till barnoms~rgen n;ied 0,3 procent~ 

enheter fr. o. m. den 1 januari 1978,- Ch~fen för: utbildningsdeparte
mentet avser att senare denna dag lägga fram fi;>rslag om en ö_kning av 
vuxenutbildningsavgiften med- 0,1 procentenhet. .Sammanlagt sk1:1Ue. där

med de nämnda avgift_erna öJca _In:cd inemot två: procentenheter f~. o. m. 

år 1978. 
I nuvarande ekonomiska . läge _fi~ms det_ anlc4ning att fortsätta ·a~t · : . 

stödja företagens investeringsverksamhct. Jag avser ~~rfÖr ~tt föreslå. 
riksdagen att det extra -25-pr()centiga ,investeringsavdrage_t för_ maskin7 ::_: 

investeringar m. m., som upphör_ den 39 mar~. ~.977; födän~~ att gälla _ : 

2 Riksd. 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 2 

·· . .; 

-_' 
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maskiner och andra inventarier som beställs och levereras under tiden 
den 1 april-30 december 1977. På motsvarande sätt bör reglerna för 
det 10-procentiga investeringsbidragct förlängas för samma period. 

4. Saldoutvecklingen 

Utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1975176 innebar ett totalt 
underskott om drygt 3,7 miljarder kr. Detta var ett avsevärt mindre 
underskott än vad som förutsetts och återspeglar ett utfall som var bätt
re än väntat på såväl inkomst- som utgiftssidan. Statsinkomsterna fick 

en oväntat stark ökning under våren 1976 till följd av stora inbetalningar 
av fyllnadsskatt och arbetsgivaravgifter. Även inflödet av mervärdcskatt 
blev betydande. På utgiftssidan blev medelsförbrukningen för bl. a. u
Iandsbistånd, sysselsättningsskapande åtgärder och energibesparande åt
gärder mindre än beräknat. Till stor del rör det sig om tidsmässiga för
skjutningar av inkomster och utgifter, vilka kommer att leda till en 
motsvarande försvagning av statsbudgeten under kommande budgetår. 

Tabell 3. Totalbudgeten 1975/76-1977/78 
(Milj. kr.) 

Inkomster 
Utgifter 
Saldo 

1975/76 
Utfall 

93 934 
97 658 

-3724 

1976/77 1977/78 
Nu ber. utfall Budgetprop 

101 874 
116 269 

..:..14395 

109 254 
125 002 

-15748 

För budgetåret 1976177 anger den fastställda statsbudgeten ett un
derskott om ca 12 miljarder kr. Jag räknar nu med att underskottet 
kommer att öka till ca 14,4 miljarder kr. Bakom denna försvagning lig
ger en uppräkning av statsutgiftcrna, som endast till en del uppvägs 
av ökade inkomster. I viss utsträckning utgörs merutgifterria av utbe
talningar som förskjutits från föregående budgetår,· bl. a. för u-lands
bistånd och sysselsättningsskapande åtgärder. Vidare väntas nu utbe
talningarna för bl. a. sjukförsäkringen, bidrag till 'gymnasieskolan och 
lagerstödet bli avsevärt större än tidigare beräknat. Härtill kommer 
beslut och förslag om anslag på tilläggsbudgct om sam1nanlagt ca 
2,3 miljarder kr., varav kapitaltillskott till Norrbottens Järnverk AB 
med ca 1,3 miljard kr. I min utgiftsbedömning har jag räknat med 
att det senare kan bli behov av ytterligare medelstillskott, bl. a. för 
stödåtgärder till krisdrabbade branscher. 

Till grund för min beräkning ·av statsinkomsterna · för budgetåret · 
1977 /78 har jag kalkylmässigt lagt det lägsta av de alternativ för lönc-' 
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summans ökning, som redovisats av riksrevisionsverkct. Med denna ut
gångspunkt blir självfallet ökningen av sådana statsinkomstcr, som är be
roende av den allmänna inkomstutvecklingen i samhället, begränsad. Ut
giftsprövningen i budgetarbetet har generellt sett varit restriktiv och de 
reformer som föreslås har koncentrerats till de prioriterade områden jag 
tidigare har redovisat. Utrymme har också skapats för särskilda insatser 
som blir nödvändiga bl. a. för att stödja sviktande branscher i närings
livet. Utgiftsökningen har dock kunnat begränsas till ca 7,5 % i för
hållande till det nu beräknade utfallet för innevarande budgetår. Med 
beaktande av de förslag till inkomstförstärkningar jag nyss har angivit 
kan därmed budgetläget stabiliseras. Budgetunderskottet beräknas öka 
endast måttligt jämfört med innevarande budgetår. Jag anser också 
att ett budgetunderskott av den nu förutsedda storleksordningen kan 
godtas för budgetåret 1rJ77/78 bl. a. med hänsyn till att kommuner
nas lånebehov väntas minska mycket påtagligt, främst till följd av en 
kraftig ökning av inkomstöverföringarna via statsbudgeten. 

Jag vill emellertid betona att en bedömning av statsbudgetens sam
hällsekonomiska effekter inte kan utgå enbart eller ens främst från 
budgetsaldots utveckling. Som grund för en sådan bedömning måste 
budgetens utgifts- och inkomstposter analyseras med hänsyn till deras· 
skiftande inverkan på samhällsckono:min. Ett material med denna in
riktning har redovisats i finansplanen. Av detta framgår att statens 
egen efterfrågan på resurser för konsumtion och investering beräknas 
öka måttligt år 1977. Verkningarna härav kan beräknas vara en positiv 
stimulans på samhällsekonomin motsvarande ca 0,2 % av bruttonational
produkten år 1977. Detta är ungefär samma effekt som beräknats för 
vartdera av åren 1975 och 1976. Statsbudgetens indirekta effekter fram
kommer genom nettot mellan skatter och inkomstöverföringar till andra 
sektorer i samhället. Dessa överföringar visar nu en stark tillväxt. Det är 
främst skattebidragen till kommunerna och utbetalningarna av. kommu
nalskattemedel som ökar starkt. Sammantaget ökar dessa utgifter från 
-ca 51,5 miljarder kr. budgetåret 1976177 till ca 62 miljarder kr. budget
året 1977178. Den sammanvägda effekten av statens direkta och indi~ 
rekta efterfrågan blir klart ~ositiv och medför en ökning av den sam
lade eftertrågan i samhället med 2,4 % av bruttonationalprodukten år 
1977. A andra sidan möjliggör de nyss nämnda stora inkomstöverfö
ringarna till kommunerna att dessas effekt på sarnhällsekononiin blir ne
gativ. Totalt innebär detta att den offentliga sektorn bidrar till ökningen 
av efterfrågan under år 1977 med närmare 2 % av bruttonati~nalpr.o
dukten eller ungefär samma tal som under år 1975. ökningen är dock 
klart större än under år 1976. 
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SÄRSKII,DA FRÅGOR 
•' ·' : 

~ , .. 

1. Utnyttjande av finansf~lmakteir, m. ·in~ 

Regeringen har fåll ri·k~dagen~ bi;myn~igande att :för budgetåret i976/. 
77, om arbetsmarknadsiäget k~äver det, bes(1,1t~ om utgifler intill ett 
sammanlagt belopp av j'500 milj. kr. (prop. '1975176·: 100 biL.1, FiU 
1975176: 20, rskr 19J5/76~ 173).' Regcri~gcn kan vidar~ b~sluta' vidt~ -· 
åtgärder i konjunkturstimulerande syfte med' stöd av dels riksdagens:. 
beslut avseende en marginal a:v 10 % utöv~~ 'i~v~stcri~~sr~maina. tÖr ' 
affärsverken för att möjliggöra en' av ko~jun.kturinässiga eller andra 
skäl påkallad ökning av medelsa~1vä'ndningen, dels skil9a' av riksdagen 
lämnade bemyndigand.~n. . . · · ' · . ... . . 

Några beslut i konjui~·ktu~stimulera~de syfte med .ut11yt~j.andc ~v .. fi~ 
nansfullmakten eller andr~ liknande fullmakter har hittills inte fattats 
under budgetåret. Skull~ regeringen senare komma: att falla beslut. med 
stöd av nämnda fullrn.aktcr, avses. en red9visning ~ärav bli l~mnad i 
komplettcringspropositionen .. · . ,. . _ . 

. .1·' , ·, I ; '· 

Regeringen disponerllr sålunda innevarand!! ,b_udgetår, en. finansfull-
makt om 1 500 milj. kr .. .Villkoren för d1?nna fullmakt redovisades i.. 
prop. 1975176: 100 bil. i (Fitj i97S/76: 20, r~k~.197sf7~: 173). Jag far: . 
ordar att regeringen av, riksdagen utverkar en.finansfi.illmakt.om 150.0 
milj. kr. att under angiv:~~ villkor.disponer~s ~ve~för puctgetåret 1977/ 
78. 

" 

2. Totalbudgeten budgctåreii.1976/77. och 1977/78 .· 

2.1 Totalbudgetens utgiftSa~slag budgetåren 1976/77 ~ch 1977/78 
Totalbudgetens utgifter, .~xkJ,. förändringar i an~lagsbehållningar ?ch 

disposition av rörliga krediter, är i statsbudgeten för budgetåret 1976177 · 
upptagna med 109 880 :milj~ kr., va~a~. 100.23S inilj. kr. på driftbudgeten . 
och 9 642 milj. :kr. på' k~piialb~dgetcn. Riksdagen h~r ctärcfter på till-· 
läggsbudget I anvisat s~'mmanlagt 907 ~ilj. kr., varav drygt 364. miij~. kr ... 
på driftbudgeten och ~lrygt.542 ~i1;. ·k:~; på kapitalbudgeten .. De största 
anslagen på driftbudgeteri går tilf bidrag tfn anordnande av fö~skolor 
och fritidshem, 175 ~lij~ kr.,' FN-styrkors verksamhet· uto~l~nds, 62 

• - . .· . . ' "· .. . I ' I 

milj. kr., samt särskilda ·åtgarder for irbetsanpasiining, ·so: milj. kr. ·på: 
kapitalbudgeten går de·· stö~sta ansiagen _ till st~i:Jicmcdel~f~ridcn, ·256 
milj. kr., samt till statens ·vatte~f~llsv~r:k:; 244 miij. kr. I prop. i976/7,7::. 
57 föreslås att staten lämnar ett kapitaltillskott om ca 1 800 milj. kr. till 
Norrbottens Järnverk AB. Av detta belopp utgör ca 490 milj. kr. efter
gift av tidigare statliga lån. 

Vidare föreslås på tilläggsbudget denna dag anslag om sammanlagt 
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ca 120 milj. kr., varav ca 25 milj. kr. på driftbudgeten och 95 milj. kr. 
på kapitalbudgeten. Det största anslaget på driftbudgeten föreslås härvid 
gå till bidrag till Operan och Dramaren, 12 milj. kr. På kapitalbudgeten 
går de största anslagen till byggnadsarbeten för statlig förvaltning, 40 

milj. kr., statens hantverksc och industrilånefond, 30 milj. kr., samt .sta
tens lånefond för den mindre skcppsfartcn, 15 milj. kr. 

Inkl. de nämnda av riksdagen beslutade medelsanvisningarna och dem 
som föreslås på tilläggsbudget uppgår sålunda totalbudgetens utgifts
anslag för budgetåret 1976177 till 112 217 milj. kr., varav 101 337 milj. 
kr. på driftbudgeten och 10 879 milj. kr. på kapitalbudgeten. För bud
getåret 1977178 uppgår totalbudgetens utgiftsanslag till 124 402 milj. 
kr., varav 114 362 milj. kr. på driftbudgeten och 10 040 milj. kr. på 
kapitalbudgeten. 

2.2 'fotalbudgctcns inkomster budgetåren 1976177 ocb 1977178 
Riksrcvisionsverket -har med skrivelse den 13 december 1976 lämnat 

beräkningar av totalbudgetens inkomster under budgetåren 1976/77 och 
1977178. För en närmare redogörelse härför hänvisar jag till verkets 
skrivelse (bilaga 1). 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden 
som görs om inkomstutvccklingcn i samhället av avgörande betydelse. 

Riksrevisionsverket har valt att i huvudsak grunda sina beräkningar 
på den bedömning som presenterades i konjunkturinstitutets hö.strap
port 1976 samt på vissa uppgifter som under hand har meddelats från 
det under slutet av hösten 1976 pågående nationalbudgetarbetct. Riks
revisionsverkets beräkningar bygger på antagandet att ·den totala lö

nesumman ökar med drygt 13 % mellan åren 1975 och 1976. För år 
1977 har ännu inget avtal slutits, varför verket har valt att utföra tre 
alternativa beräkningar för den totala lönesummans utveckling mellan 
åren 1976 och 1977. 

l del inkomstbegrepp soni är utgångspunkt för riksrevisionsverkets 
beräkningar, nämligen inkomst av tjänst, ingår förutom löner även pen
sioner. Dessa svarar för en dryg tiondel och beräknas år 1976 öka med 
drygt 20 % och år 1977 öka med ca 21 %. Den saminanvägda ökningen 
av inkomst av tjänst beräknas därmed bli större än ökningen av löne
summan. 

I enlighet med vad ekonomiministern har anfört i finansplanen och 
vad jag själv tidigare har uttalat har jag valt att i mina beräkningar av 
statsinkomstcrna kalkylmässigt utgå från i huvudsak samma antaganden 
som riksrevisionsverket har gjort i sitt lägsta alternativ. ökningen av in
komst av tjänst har satts till drygt 1.4 % för år 1976 och till ca 7,5 % för 
år 1977. För år 1978 har inkomsterna schablonmässigt skrivits fram med 
7 <;:·o. För budgetåret 1976177 beräknar jag i· likhet med riksrevisions-

3 Riksd. 1976177. l sam/. Nr 100. Bilaga 2 
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verkets lägsta alternativ inkomsterna under titeln skatt på i11komst och 

förmögenhet samt social/ örsäkringsavgif term. 111. till 43 400 milj. kr. För 
budgetåret 1977178 bör inkomsterna under samma titel tas upp med 

44 520 milj. kr. Detta är 1 400 milj. kr: mer än vad verket angett. Den-. 
na justering är en följd av vissa förslag· son): regeringen· - såsom· jag 

nyss har redovisat - avser att förelägga riksdagen senare under år· 1977 

beträffande höjning av socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen 

och av socialavgiften till barnomsorgen. 

Riksrcvisionsvcrket har beräknat inkomsttiteln viigtrafikskatt till 2 070 
milj. kr. resp. 2 160 milj. kr. under budgetåren 1976/77 och 1977178: Re
geringen avser under våren 1977 att föreslå en höjning av vägtrafik• · 
skatten. Jag räknar därför med beaktande av uppbördsmetodiken upp 

inkomsterna till resp. 2 265 milj. kr. och 3 110 milj. kr. 
Inkomsterna av mervärdeskatt för budgetåret 1977178 har i riksre

visionsverkcts lägsta alternativ satts till 23 850 milj. kr. Till följd av de 
höjningar av tobaksskatten och av ·skatten på sprit. och vin som jag 
tidigare har anmält kommer även inkomsterna av mcrvärdeskatt att sti
ga. Jag beräknar dessa till 24 015 milj. kr. under budgetåret ·1977 /78. 

Riksrevisionwcrket har beräknat inkomsterna av tobaksskatten till 

2 330 milj. kr. såväl för budgetåret 1976177 som för budgetåret 1977178. 
Jag kommer under våren 1977 att förorda en höjning av tobaksskatten. 
Till följd härav räknar jag upp inkomsterna med resp. 75 milj. kr. och 
300 milj. kr. för budgetåren 1976/77 och 1977178. 

Inkomsterna av skatt på sprit och av skatt på vill beräknas av riks
rcvisionsverkct under ·budgetåret' 1977178 till resp. 3 550 milj. kr. och 
680 milj. kr. Jag kommer under våren 1977 att.. förorda en höjning av 
skattesatserna för sprit och vin. Inkomstökningen härav beräknas sam
mantaget till ca 650 milj. kr. under .budgetåret 1977178. Jag tar rent 
beräkningsmässigt t. v. upp hela inkomstökningen under skatt på sprit. 
Inkomsterna av skatt på sprit för budgetåret 1977/78 bör således be
räknas till 4 200 milj. kr. 

Regeringen har beslutat om viss fortsatt nedsättning av energiskatten 

för industrin år 1977. Regeringen avser vidare att förelägga riksdagen 
förslag om att höja energiskatten för elkraft för annan förbrukare än in
dustrin. Till följd av dessa åtgärder beräknas statsinkomsterna av _ener
giskatten uppgå till 3.551 milj. kr. under budgetåret 1976177 och till 
3 986 milj. kr. under budgetåret 1977178. För budgetåret 1976177 är 
detta 50 milj. kr. mindre än vad riksrevisionsverket har beräknat. För 
budgetåret 1977178 innebär det en uppjustering med 100 milj. :kr. 

Beträffande inkomstposter under rubriken uppbörd i statens verk

samhet förordar jag, efter samråd med berörda statsråd, följande juste
ringar av riksrevisionsverkets beräkningar. 

Inkomster vid den statliga . läkemedelsko11trol/en beräknar jag · till 
17 250 000 kr. budgetåret 1977178, vilket innebär .cll uppjustering med 
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1 750 000 kr. jämfört med riksrcvisionsverkcts kalkyl. 
Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium beräknat jag till 1,9 

milj. kr. budgetåret 1977178, vilket innebär en uppjustering med 200 000 
kr. i jämföre]se med riksrevisionsverkets kalky1. 

Budgetåren 1976177 och 1977178 har riksrevisionsverkct angivit in

komster vid karolinska sjukhuset till resp. 330,4 milj. kr. och 348,8 
milj. kr. Med anledning av beslutade höjningar av vårdavgifteri:Ja 

fr. o. m. den 1 januari 1977 har jag räknat upp inkomsterna med resp. 

5 milj. kr. och 10 milj .kr. 
Jag beräknar i11kornster vid statens trafiksäkerhetsverk. under budget

åren 1976177 och 1977178 till resp. 36,5 milj. kr. och 41 milj. kr. Detta 
innebär en nedjustering med resp. 600 000 kr. och 1,1 milj. kr. jämfört 
med vad riksrevisionsverket har angivit. 

Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare denna tlag 
alt förorda en anslagsteknisk omläggning för statens geotekniska insti
tut. Till följd härav utgår inkomsttiteln inkomster vid statens geoteknis
ka institut budgetåret 1977178, vilken av riksrevisionsverket förts upp 

med 5,1 milj. kr. 

Riksrevisionsverket har beräknat inkomsttiteln ersättning för visst 

värderi11gsförfarande till 1 000 kr. för såväl budgetåret 1976/77 som 
budgetåret 1977178. Eftersom inkomsterna skall -motsvara utgifterna 

på anslaget Kostnader för visst värderingsförfarande förordar jag att 
inkomsterna beräknas till 40 000 kr. för vartdera av budgetåren 1976177 

och 1977/78. 
Till inkomsttiteln pensionsmedel m. m. förs medel som beräknats med 

utgångspunkt i det lönekostnadspålägg,som fr. o. m. budgetåret 1969170 
tas upp under anslag varifrån löner bestrids. Lönekostnadspåläggct skall 
motsvara statens indirekta personalkostnader av olika slag och uppgår 
f. n. till 36 % av lönebeloppen. 

Riksdagen har på förslag av regeringen beslutat höja socialförsäk
ringsavgiften till den allmänna tilläggspensioneringen från 11 % till 
11,75 %, socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen från 6,2 % till 

8,3 %, avgiften till delpensionsförsäkringen från 0,125 % till 0,25 % 
samt lönegarantiavgiften från 0,02 % till 0,07 %. Vidare har beslutats 
om införande av en barnomsorgsavgift om 1 % . Nämnda beslut träder 
i kraft den 1 januari 1977. 

Sådana höjningar av arbetsgivaravgifterna bör påverka lönekostnads
pålägget. Gjorda kalkyler tyder dock på att höjningarna inte behöver slå 
igenom helt för staten som arbetsgivare. Statligt anställda har i viss ut
sträckning redan haft bättre förmåner än andra kategorier. 

Mot bakgrund av detta bör lönckostnadspålägget höjas fr. o. m. bud
getåret 1977178 med 3;procentenheter till 39 % av de aktuella lönebe
loppen. Till följd härav beräknas överskottet på titeln bli 420 milj. kr. 
högre än vad riksrevisionsverkct har angivit, dvs. totalt 514 milj. kr. 
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Anslagsberäkningarna i förslaget till statsbudget för budgetåret 1977/78 

har dock skett med utgångspunkt i ett oförändrat lönekostnadspålägg om 

36 %. Merkostnaderna under budgetåret 1977178 till följd av det höjda 

Iönekostnadspålägget har likväl beaktats vid medc!sberälmingcn, näm

ligen under VIIl:e huvudtitelns anslag. Täckning av merkostnader för 

löner och pensioner rn. rn. 
Budgetåret 1977/78 har riksrevisionsvcrket beräknat inkomster vid 

statens ce11trala frökontrollanstalt till 9,5 milj. kr. Jag beräknar inkoms

terna till 10,4 milj. kr. 

Inkomster av statens gruvegendom har av riksrcvisionsverkct beräk

nats till 35 milj. kr. budgetåret 1976/77 och 34 milj. kr. budgetåret 

1977178. Dessa inkomstberäkningar är beroende av variationer i dels 

metallpriser och valutakurser, dels resultatet av olika gruvföretags 
verksamhet. Regeringen har den 15 december J 976 bemyndigat nämn-· 

den för statens gruvegendom att ingå visst arrendeavtal med Luossa
vaara-Kiirunavaara AB. Efter bedömning av innebörden av detta avtal 

och av utvecklingen av metallpriser och valutakurser beräknar jag in
komsterna till 25 milj. kr. budgetåret 1976/77 och till ca 22 milj. kr. 

budgetåret 1977178, vilket är 10 milj. kr. resp 12 milj. kr. mindre än 
enligt riksrcvisionsverkcts beräkningar. 

Riksrevisionsvcrket har budgetåret 1977/78 för ersättning för vissa 

komplementkoswader vid vissa myndigheter m. m. tagit up·p inkomster 

till ett belopp av 48 303 000 kr. Jag räknar ned detta· belopp med 

420 000 kr. till 47 883 000 kr. 

Jag övergår nu till att redovisa de ändringar i riksrevisionsvcrkets 

beräkningar som jag förordar beträffande inkomster av statens kapital~ 

fonder. Samråd har skett med berörda statsråd. Jag behandlar först sta
tens af färsverksfonder. 

Riksrcvisionsverket beräknar inkomsterna under Postverkets fond bud

getåren 1976/77 och 1977178 till ·22 rrlilj. kr. resp 30 milj. kr. Därvid 

har en till våren 1977 planerad portohöjning· med ca 15 % beaktats. Re

geringen har den 22 december 1976 beslutat att portohöjningen skall be

gränsas till 10 % . Jag beräknar följaktligen inkomsterna till 5 milj. kr. 

resp. 25 milj. kr. 
Riksrevisionsvcrkct har för budgetåret 1977/78 beräknat inkomsterna 

under Statens jiimviigars fond till 25,6 milj. kr. I genomsnitt har statens 

järnvägar under femårsperioden 1971/72-'-1975176 inlevererat ca 60 

milj. kr. per år. Jag beräknar därför inkomsterna under budgetåret 1977/ 

78 till 60 milj. kr., vilket är 34,4 milj. kr..mer än vad riksrcvisionsverkct 

har beräknat. 
Riksrevisionsverket har beräknat inkomsterna under Förenade fabriks

verkens fond till 27 milj. ·kr. för budgetåret 1976177 och till 23,7 milj. kr. 

för budgetåret 1977/78. Gällande instruktioner för samtliga affärsverk 

stadgar att överskottet_ ·månadsvis skall levereras in· till stafsverket. En-
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ligt praxis har detta tillämpats så att tre fjärdedelar av budgcturets be
räknade överskott inlevereras före budgetårsskiftet och resterande belopp 

Tabell 4 . . Justering av riksrc\'isionsverkets beräkning av totalbudgetens inkomster 
(I 000-tal kr.) · · 

1976/77 

Riksrc-
visions-
verket 
(ny be-
räkning)' 

A. Skatt('r, avgifter 111.111. 
I Skatter: 

Skatt pii inkomst och 
förmögenhet samt 
socialförsäk ringsav-
gifter m.m. 
Vägtrafikskatt 2070 000 
Mervärdcskatt 
Tobaksskatt 2 330400 
Skatt pä sprit 
Energiskatt 3 601 000 

Il Uppbörd i statens verk-
samhet: 
Inkomster vid den stat-
liga läkemedclskontrollen 
Inkomster vid statens 
rättskemiska labora-
torium 
Inkomster vid karolinska 
sjukhuset 330 400 
Inkomster vid statens 
trafiksäkerhetsvcrk 37 100 
Inkomster vid statens 
geotekniska institut 
Ersättning för vissl 
värdcringsförfarandc. 
Pensionsmedel m.m. 
Inkomster vid statens 
centrala frökontroll-
anstalt 
Inkomster av statens 
gruvegendom 35 000 
Ersättning för vissa 
komplementkostnader 

B. Inkomster av statens kapi1al
fo11der 
I Statens affärsvcrksfondcr: 

Föränd-
ring enligt 
föredra-
gandcn 

-;-195 000 

-1- 75 000 

- 50000 

+ 5 000 

600 

-·\· 39 

·-IO 000 

Postverket 22 000 -17 000 
Statens järnvägar 
Förenade fabriksverkcn 27 000 -1-21 000 

V Statens utlåningsfonder 
VIT Fonden för statens aktier J JO 288 -32 000 

Vlll Fonden för beredskaps-
Jagring 

C. Brmiknad iivr(!f fi11a11sieri11g 

Summa förändring enligt före
draganden +186439 

1 Enligt riksrevisionsverkets lägsta alternativ 

1977/78 

Riksrc- Föriind-
visions- ring enligt 
verket' föredra-

ganden 

43 120 000 -1-1 400 000 
2160000 + 

23 850000 + 
2330400 + 
3550000 + 
3 886 000 + 

15 500 + 

l 700 + 

348 800 + 
42100 -

5 100 -

1 + 
94000 + 

9 500 + 
34 000 -

48 303 -

30000 -
25 600 ..!.. 

23 700 + 
3 066 941 + 

110 567 -

950000 
165 000 
300000 
650000 
100 000 

1 750 

200 

10000 

1 100 

5 100 

39 
420 000 

900 

12000 

420 

5 000 
34400 

3 300 
]50 000 
32 000 

137 298 -- 1 298 

2 878 536 + 154 100 

+4282771 
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då bokslut föreligger. Hela 1975176 års överskott, dvs. 27 milj. kr., åter
står att inleverera under budgetåret 1976177. Härtill bör enligt vad jag. 
nyss har anfört tre fjärdedelar av 1976177 års· beräknade överskott in
lt:vcreras under loppet av innevarande budgetår. Sammanlagt beräknar 
jag sålunda inkomsterna under fonden till 48 milj. kr. fiir budgetåret 
1976177, vilket är 21 milj. kr. mer än enligt riksrevisionsverkets beräk
ningar. Riksrevisionsverket har räknat med en extra. avsättning till vär

dercglcringskonto på 4,3-milj. kr. i 1976/77 års bokslut. Denna fråga vill 
jag inte nu ta ställning till. Detta innebär kassamässigt att den beräknade 
inleveransen under budgetåret 1977178 inte bör sättas ned med 4,3 
milj. kr. som verket föreslår. Mot bakgrund av de principer för inleve" 
rans till statsverket som jag nyss har redogjort för beräknar jag inkoms
terna på fonden till 27 milj. kr. för budgetåret 1977/78, vilket är 3,3 
milj. kr. mer än vad riksrevisionsverket ha.r angivit. 

Jag övergår nu till att behandla övriga· kapitalfonder. Till följd av att 
statslåneräntan den 1 . januari 1977 höjts från 9,25 % till 9,75 % kan 
inkomsterna från lli11efo11den för bostads byggande under budgetåret 
1977/78 beräknas bli 150 milj. kr. högre än det belopp på 2 915 milj. kr. 
som riksrevisionsverket har redovisat. Inkomsterna från statens utlånings

fonder skulle därvid komma att uppgå till 3 216 941 000 kr. 
Riksrevisionsverket har beräknat inkomsterna på fonden för statens 

aktier till 110 288 000 kr. för budgetåret 1976/77 och till 110 567 000 
kr. för budgetåret 1977178. Jag har räknat ned inkomsterna med 32 
milj. kr. för såväl budgetåret 1976177 som budgetåret 1977/78. Min 
nedräkning sammanhänger med dispositionen av vinsten från Sveriges 
Investcringsbank AD. 

Beträffande fonden för beredskapslagring räknar jag med att inkoms~ 
tema för budgetåret 1977/78 blir 1 298 000 kr. lägre än det belopp om 
137 298 000 kr. som riksrevisionsverket har angivit. 

Beträffande beräknad övrig /inansiering förordar jag, efter samråd 
med cheferna för kommunikations- och utbildningsdcpartcmenten, att 
avskrivningsmedlen inom televerkets fond tas· upp med 887,4 milj. kr. 
för budgetåret 1977178, vilket är 162,4 milj. kr. mer än vad riksrevisions
vcrket har beräknat. 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet förordar 
jag att avskrivningsmedlcn inom luftfartsverkets fond tas upp med 
38,9 milj. kr. för budgetåret 1977178, vilket är 8,3 milj. kr. mindr.e än 
vad riksrevisionsverket har beräknat. 

Riksrevisionsvcrkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran 
från min sida. Totalt innebär de av mig förordade avvikelserna en 
ökning av totalbudgetens inkomster i förhållande till riksrcvisionsverkets 
beräkning med ca 186 milj. kr. för budgetåret 1976177 och med ca 4 283 
milj. kr. för budgetåret 1977178 (ta~ell 4). Jag beräknar således total-
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budgetens inkomster för budgetåret 1976177 till 101 874 milj. kr. och . 
för budgetåret 1977/78. till 109 255 milj. kr. 

2.3 Investcringsplan för budgetåret 1977/78 
Jag vill nu ta upp frågan om invcsteringsplan och. inve.stei-ingsstater 

för budgetåret 1977178. För varje. kapitalfond fastställs årligen en in

vcsteringsstat. På statens ena sida redovisas den sammanlagda brutto

investeringcn, invcsteringsanslagcn, och på andra sidan upptas de medel 
som står till förfogande .för finansiering härav: Dessa medel utgörs dels 
av avskrivningsmedcl inom fonderna .samt övriga inom fonderna till
gängliga kapitalmedel," dels av avskr.ivningsmedd anvisade på driftbud~ 
geten. De medel som härutöver behövs betecknas investeringsbemyndi
gande. Jnvestcringsbcmyndigåndena sammanställs till en invcsterings
plan, vars summa - sedan avdrag skett för medel som tillförs kap[
talbudgeten över fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster samt för 
övrig kapitalåterbetalning avseende lån från icke revolveraride fonder -
utvisar det ytterligare mcdelstillskott som behövs för investeringarnas 
genomförande. Investeringsplanen utgör kapitalbudgetens utgiftssida. 

Tabell 5. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1977/78 

Fond Investerings- Finansiering 
anslag 

Avskrivning Övriga Avskrivning 
inom kapital- från drift-
fonderna 'medel· inom budgeten 

·fonderna 

I. Statens affärsverks-
fondc:r 4 320 101 000 2 462 300 000 19 502 000 82 903 000 

Il. Statens allmänna 
fastighets fond 877 341 000 88 006 000 . 5 000 000 311 820 000 

III. Försvarets fastighets-
fond 362 450 000 36 135 000 22 500 000 249 051 000 

IV. Statens utlånings-

Investerings-
bemyn-
digande 

1 755 396 000 

472 515 000 

54 764 000 

fonder 3 248 006 000 806 797 000 '2 441 209 000 
V. Fonden för låne-

understöd 705 903 000 120 971 000 13 300 000 . 571 632 000 
VI. Fonden för statens 

aktier 102 400 000 400 000. 102 000 000 
VII. Fonden för förlag till 

stats verket 45 000 000 57 000 000 -·12 000 000 
VIH. Fonden för bered-

skapslagring 59 400 000 59 400 000 
IX. Diverse kapitalfonder 319 226 000 197 320 000 1 750 000 25 028 000 95 128 000 

Summa kr. . JO 039 827 000 2 783 761 000 226 723 000 1 489 299 000 . 5 540 044 000 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Oreglerade kapitalmedelsförluster 1000000 

Övrig kapitalåterbetalning 22 152 000 
Lånemedel: 5 516892 000 
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På motsatta sidan tas för kapitalbudgetens finansiering under beteck
ningen lånemedel upp en balanspost med samma belopp· som investe

ringsplanens slutsumma. Det bör emellertid understrykas, att det på 

detta sätt framräknade låncmedelsbeloppet inte är detsamma som sta
tens faktiska upplåningsbehov, eftersom här inte medräknats driftbud

getens över- eller underskott och hänsyn inte heller tagits till föränd

ringar i anslagsbehållningar och i disposition av rörliga krediter. 

För budgetåret 1977178 beräknas investeringsanslagen till totalt ca 

10 040 milj. kr. För finansieringen av dessa investeringar skall i första 
hand anlitas dels de avskrivningsanslag som i annat sammanhang denna 

dag begärs på driftbudgeten, dels kapitalbudgetens inkomster. Avskriv

ningsmedlen från driftbudgeten uppgår till 1 489 milj. kl-. och inom ka
pitalfonderna tillgängliga medel till 3 010 milj. kr. Med utgångspunkt 
häri kan investeringsbemyndigandena preliminärt beräknas till 5 540 
milj. kr. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1977/78 
framgår av sammanställning i tabell 5. 

Ett preliminärt förslag till invcstcringsplan och investeringsstater för 
budgetåret 1977178 med specifikation av de i planen angivna investc
ringsbemyndigandena har upprättats (bilaga 3). Det slutliga förslaget till 
investeringsplan bör anstå i avvaktan på definitiva förslag om investe

ringsanslag. 

-- .... -

2.4 Beräkning av ansJagsbehållningamas utveckling 

I prop._ 1975176: 100 beräknades .anslagsbehållningarna komma att 

minska med 501 milj. kr. under budgetåret 1975176. Det slutliga ut

fallet enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning blev --,- sedan hänsyn 
har tagits till _effekten av ~ndragna anslagsbehålln_ingar - en ökning a'{ 
anslagsbehållningarna på totalbudgeten med 1 657 milj. kr. Som fram

går av tabellerna 6 och 7 ökade behållningarna på driftbudgetens re
servationsanslag med nära 1 676 milj. kr., medan behållningarna på ka

pitalbudgetens investcringsanslag minskade med drygt 18 milj. kr. 
ökningen av anslagsbehållningen hänför sig bl. a. till det internatio

nella utvecklingssamarbetet. Under budgetåret 1975176 ökade behåil
ningen på anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram med 225 
milj. kr. och behållningen på anslaget Bilateralt utvecklingssamarbete 
med 155 milj. kr. På arbetsmarknadsdepartementets område steg behåll
ningen på anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder med 555 milj. kr. 

Andra betydande ökningar av behållningarna hänför sig till anslaget un
der socialdepartementet Bidrag till anordnande av förskolor och fritids

hem, 180 milj. kr., samt till anslaget under bostadsdcpartementet Vissa 
energibesparande åtgärder inom bosta<lsbcståndet m. m., 171 milj. kr. 
De mera långsiktiga förändringarna av anslagsbehållningarna framgår 
av-tabell 8. 
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Tabell 6. Sammanställning Ö\'er behållningar på statshudgetimslag: Driftbudgeten 
(Milj. kr.) 

Huvudtitel Reservation -Reservation· Ökning ( +) 
75-06-30 76-06-30 Minskning 

(- ) under 
budg::täret 
1975/76 

Justitiedepartementet 54,l 48,7 
---

5,4 
Utrikesdepartementet I 226,l I 611,0 + 384,9 
Försvarsdepartementet 0,3 2,0 + 1,7 
Socialdepartementet IIO,O 269,9 + 159,9 
Kommunika1ionsdepartementet J 253,6 1 387,2 + J33,6 
Finansdepartementet 48,4 35,8 12,6 
Ut bild ni ngsdepartcmen tet 133,4 153,0 + 19,6 
Jordbruksdepartementet 378,5 318.1 60,4 
Handclsdepartementet 15,8 1s;s ' 3,0 -,-
Arbetsmarknadsdepartementet 458,3 I 080,9 + 622,6 
Bostadsdepartementet 315,5 525,2 + 209,7 
Industridepartementet 187,41 403,0 + 215,6 
Kommundepartementet 1,2 3,0 -1- 1,8 
Riksdagen oc~1 dess verk m.m. 0,7 1,6 + 0,9 

Summa 4 183,3 5 858,2 +I 674,9 

Tillkommer: indragna anslags-
behållningar + 0,8 
Summa egentliga statsutgifter +I 675,7 
Avskrivning av nya kapital-
investeringar 328,2 247,8 80,4 

Summa driftbudgeten 4511,S 6105,9 -i--1595,2 

'Härav utgör 32,7 milj. kr. en överföring-friln b-ostadsdepartementet. 

Det är svårt att ge de kortsiktiga förändringarna en entydig tolkning. 
Variationer i konjunkturläget tycks spela en viss roll liksom tillgången 
på lediga resurser för att tillfredsställa den statliga efterfrågan. I åt

skilliga fall förefaller dock mera speciella faktorer ha inverkat. 
För budgetåret 1976177 beräknades i statsbudgeten anslagsbehäll

ningarna komma att minska med 1 000 milj. kr. Riksrevisionsverket har 
nyligen inhämtat uppgifter rörande myndigheternas beräkningar av an
slagsbchållningarnas utveckling, vilka tyder på att behållningarna inne
varande budgetår skulle minska med ca 1 500 milj. kr. Jag ansluter mig 
till denna bedömning. De beräknade förändringarna i anslagsbehåll
ningarna under budgetåret 1976/77 redovisas i tabell 9. 

För b11dge1året 1977178 räknar jag med en minskning av anslags
hehållningarna med 300 milj. kr. Jag förutser därvid bl. a. en viss för

brukning inom lånefonden för bostadshyggande samt under anslaget till 
vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. Jag vill 
dock erinra om den osäkerhet som gäller vid detta slag av beräkningar. 



f>rop. 1976/77: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 30 

Tubell 7. Sammanställning över behållningar på statsbudgetanslag: Investerings-
anslag 
(Milj. kr.) 

Anslagsgrupp Behållning Behållning Ökning (·I-) 
75-06-30 76-06-30 Minskning 

(-)under 
budgetåret 
1975!76 

Statens affärsverksfonder: 
Postverkcts fond 30,0 3,0 27,0 
Televerkets fond 121,l 88,3 32,7 
Statens järnvägars fond 39,3 57,9 + 18,6 
Luftfartsverkets fond 26,3 26,2 - 0,1 
Fabriksverkens fond 7,1 2,9 4,2 
Statens vattcnfallsverks fond 172,0· 183,2 + 11,2 
Domänverkets fond 5,7 11,6 + 5,9 

Summa statens alfärsverksfonder 401,4 373,2 - 28,2 
Statens allmänna fastighctsfond 229,6 314,4 + 84,8 
Försvarets fastighetsfond 14,7 13,8 - 1,0 
Statens utlilningsfonder I 693,2 1 575,2 -118,0 
Fonden för låneunderstöd 240,2 178,4 61,8 
Fonden för statens aktier 25,7 l J ,6 14,2 
Fonden för förlag till. statsverket 36,5 22,3 14,2 
Fonden för beredskapslagring 18,4 99,6 -I· 81,2 
Diverse kapitalfonder 191,4 108,9 82,5 

Summa 2 851,2 2 697,4 -153,8 

Tillkommer: indragna anslags-
behii\lningar -!-135,4 

Summa investeringsanslag 2 851_,2 2 697,4 - 18,4 

Tabell 8. Medelsbeh!\llning vid utgången av budgetåren 1966/67-1975!76 

66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72i73 73/74 74/75 75/76 

(Miljarder kr.) 
Reservationer på driftbudgeten 
(exkl. avskrivningar av nya 
kapita !investeringar) 2,48 2,96 3,07 . 3,15 3,00 3,16 3,86 4,56 4,18 5,86 
Outnyttjade belopp på invcste· · 
ringsanslag 1,33· 1,61 ] ,85 0,99 1,43 1,66 2,26 2,36 2,85 2,70 

Summa 3,81 4.57 4,92 4,14 4,43 4,82 6,12 6,92 7,03 8,56 

Ökning ( +) resp. minskning 
+0,35 +0,76 -10,35--0,78 +0,29 +0,39 -1-Uo +o,s1 +0,11 +1,52 ( · ) under budgetäret 

Behållning i procent av under 
budgetåret anvisade: 

rcscrvationsanslag 40,9 43,4 45,2 43,1 38,7 30,l 47,2 50,8 44,2· 46,2 
i nvesteringsanslag 30,I 33,2 36,6 17,2 18,I 21,0 26;9 -28,3 29,7 27,8 
reservations- och investe-
ringsanslag 36,3 39,2 40,5 31,7 . 28,3. 26,2 37,0 39,9 36,9 38,2 
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Tabell 9. Beräknade förändringar anslagsbehållningarna · under budgetåret 
1976/77 
(Milj. kr., ökning +,minskning-·) 

Anslags- Beräknad förändring till 77-06-30 
be häll-

Driftbudgeten (exkl. av-
skrivningar) 
I nvesteringsanslag 

Summa 

ningar Prop. Myndig-
76-06-30 · 1975/76: ·hcterna 

100 

5 858 - 300 - 757 
2 697 - 700 - 743 

8 556 -1000 -1500 

2.5 Beräkning av dispositionen av rörliga krediter 

Föredra
ganden· 

- 757 
- 743 

.. -1500 

Budgetutfallet och därmed statens upplåningsbehov påverkas av för
ändringar i dispositionen av rörliga krediter hos riksgäldskontoret, vilka · 
enligt riksdagens beslut har ställts till förfogande för vissa myndigheter 
och bolag. De beviljade krediterna samt de belopp som tagits i anspråk 
framgår av tabell 10. 

Under budgetåret 1975176 ökade dispositionen av rörliga krediter med 
ca 426 milj. kr. 

Det bör i detta sammanhang betonas att svängningarna i utnyttjande
graden uppvisar tydliga säsongmönster, inte minst vid budgetårsskiften. 
Styrkan i dessa svängningar varierar även avsevärt mellan budgetåren. 
Speciella faktorer, som t. ex. alternativa finansicringsmöjligheter och 
kostnaderna för dessa, påverkar dispositionen av rörliga krediter på va
rierande sätt bl. a. beroende på vilken tidpunkt det gäller. 

I statsbudgeten upptas en ökad förbrukning av .rörliga krediter under 
budgetåret 1976177 med 300 milj. kr. Enligt uppgifter som insamlats av 
riksrevisionsverket förutser berörda myndigheter och bolag nu en upp
gång i de disponerade beloppen med 105 milj. kr. En ökning av ian
språktagna helopp förutses bl. a. för televerket, statens vattenfallsvcrk, 
luftfartsverket, Norrbottens Järnverk AB, samt i den rörliga kredit som 
står till regeringens disposition.· Jag räknar med en uppgång i de dispo
nerade beloppen med samma belopp som riksrevisionsverket gjort, dvs. 
med 105 milj. kr. 

Beträffande budgetåret 1977/78 räknar jag .med att det ianspråktagna . 
beloppet av rörliga krediter ökar med 300 milj. kr. Bl. a. förutses att 
televerkets behov av rörlig kredit kommer att öka. Jag vill dock erinra 
om den osäkerhet som gäller vid detta slag av beräkningar. 

2.6 Beräkning av totalbudgeten för budgetåren 1976177 och 1977/78 

Utgifterna på totalbudgeten för budgetåret 1976177 beräknas nu bli av
sevärt större än de i statsbudgeten angivna. Detta sammanhänger, vilket 
jag tidigare har redovisat, bl. a. med förutsedda merbelastningar för vissa 
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Tabell 10. Ianspråktagande al' rörliga krediter 
(Milj. kr.) 

Låntagare Av riks- I anspråk-·· /\.. v riks- !anspråk-
dagen taget dagen taget 
·medgivet 75-06-30 medgivet 76-06-30 
75-06-30 76-06-30 

Televerket 625,0 625,0 
Statens jltrnvägar 250,0 250,0 43,0 
Statens vattenfallsverk 400,0 340,0 450,0 420,0 
Domänverket 175,0 175,0 60,5 
Post verket 120,0 120,0 
Luftfartsverket 20,0 20,0 40,0 
Förenade fabriksverken 170,0 170,0 
Statens jordbruksnämnd 120,0 .. 100;0 . 120,0 . 115,0 
Svenska Reproduktions AB 0,7 0,7 0,7 0,7 
Karlskronavarvet AR 8,0 8,0 
Svenska Tobaks AB lO,O 10,0 
AB Vin- och spritcentralen 10,0 JO,O 
Svensk spannmålshandcl 35,0 35,0 
Svensk kötthandel 50,0 0,1 50,0 0,1 
Allmänna bevakningsaktic-
bolaget 3,0 3,0 
Norrbottens Järnverk AB 125,0 65,0 125,0 
Eriksbergs Mekaniska Verk-
stads AR 200,0 200,0 200,0 . 
Stiftsnämnderna 15,0 15,0 
Statliga myndigheter med upp-
dragsverksamhet 100,0 . 46,8 100,0 45,5 
Regeringen 1 650,0 105,0 1 700,0 219,2 

Summa 4 0&6,7 677,6 4 206,7 1104,0 

förslagsanslag till följd av den allmänna pris- och löneutvccklingen. Vi
dare ingår en bedömning av mcdelsbehov för beslutade, föreslagna och 

beräknade anslag på tilläggsbudget. Mot denna bakgrund kan totalbud
getens utgifter för budgetåret 1976/77 beräknas till 116 269 milj. kr. De 
samlade statsinkomsterna för budgetåret 1976/77 beräknas nu till 
101 874 milj. kr., vilket är knappt 2,7 miljarder kr. mer än som anges i 
statsbudgeten. Den främsta orsaken till att statsinkomsterna nu beräk

nas hli st1irre är högre antaganden rörande inkomstutvccklingen för 
år 1976. Med dessa beräkningar av utgifter och inkomster skulle total
budgeten visa ett underskott på 14 395 milj. kr. 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag 

totalbudgeten för budgetåret 1977178 pa sätt som framgår av tabell 11. 
Kalkylen utvisar ett budgetunderskott om 15,7 miljarder kr., vilket inne
bär ett större underskott än under innevarande budgetår. En tabell över 
totalbutlgetens utveckling under en längre tidsperiod ingår i bilaga 4. 



Tabell 11. Förslag till statsbudget för budgctllret 1977/78: Totalbudgeten 

A Skatter, avgif1er m.m.: 
I Skatter 

Il Uppbörd i statens verksamhet 
111 Diverse inkomster 

B Inkomster m• statens kapitalfouder: 
I Statens affi:irsverksfonder 

Il Rihbanksfonden 
UI Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utli\ningsfondcr 

VI Fonden för liineunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

VIH Fonden för bcredskapslagring 
I X Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

C Beräknad ö1•rig ji11a11sieri11g: 
1 Avskrivningar och övriga kapi

talmedel inom kapitalfonderna: 
Statens affärs-
verksfonder 2 481 802 000 
Övriga kapital-

96 970 60 I 000 
l 980 936 000 

923 460 000 99 874 997 000 

l 342 100 000 
450 000 000 
599 726 000 
138 091 000 

3 216 941 000 
163 914 000 
78 567 000 

136 000 000 
104 376 000 
117 216 000. 6 346 931 000 

fonder 528 682 000 3 010 484 000 
Il Övrig kapitalåterbctalni.ng 22 l 52 000 3 032 636 000 

Summa kr. 109 254 564 000 
Under skol! 15 747 594 000 

Summa kr. 125 002 158 000 

A Utg(flsa11slag: 
I Kungl. hov- och slottsstatcrna 

II Justitiedepartementet 
III Utrikesdepancmcntct 
I V Försvarsd~partemcntct 
V Socialdepartementet 

Yl Kummunikationsdepartementct 
VII Ekonomidepartementet 

VIII Budg.:tdeparternentct 
I X Utbildningsdepartementct 
X Jordbruksdepartementet 

XI Handelsdcpartementet 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 

XIII Hostadsdepartementct 
XIV Industride.parternentet 
XV Kommundepartementet 

XVI Oförutsedda utgifter 
XVII Riksdagen och dess verk m.m. 

XVIII Riksgäldsfonden 
B Beräknad övrig· medelsförbmk11i11g: 

l Minskning av anslagsbcbållningar 
lI Ökad disposition av rörliga 

krediter 

Summa kr. 

15 677 000 
4 444 797 000 
J 970 745 000 

11 476 022 000 
34 792 465 000 
7 475 560 000 

331 649 000 
8 914 724 000 

16 747 16 3000 
5339517000 

463 369 000 
6 064 674 000 
7 557 822 000 
4 558 200 000 
I 671 370 000 
4 0()0 000 000 

178 404 000 
6 400 000 000 

3::JO 000 000 

3'.lO 000 000 

124 402 158 000 

600 000 000 

125 002158 000 
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Till rcgeringsprotokollet i detta ärende bör fogas såsom 
Bilaga I: Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

34 

Bilaga 2: Specifikation· av inkomsterna på driftbudgeten för budget

året 1977/78 
Bilaga 3: Preliminärt förslag tiII investeringsplan och investeringssta-

tcr för budgetåret 1977178 

Bilaga 4: Vissa tabeller rörande den statsfioansie!Ia utvecklingen 

m.m. 

HEMSTÄLLAN 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna de all111änna riktlinjer för budgetregleringen som jag 

har förordat i det föregående, 
2. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1977178, om arbets

marknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med 
vad jag har förordat i det föregående intill ett sammanlagt be
lopp av 1 500 000 000 kr., 

3. medge att återföring av kommunalskattemedel sker från bud
getutjämningsfonden för budgetåret 1977178, 

4. för budgetåret 1977178, i avvaktan på slutliga förslag i kom
pletteringspropositionen och i enlighet med vad jag har för

ordat i det föregående, 
a) beräkna driftbudgetens inkomster, 
b) beräkna förändringar i anslagsbehållningar, 
c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter, 

d) på kapitalbudgeten beräkna den mot den av mig föreslagna 
investeringsplancn svarande inkomsttiteln Lånemedel till 
5 516 892 ooo kr: 
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Tabellförteckning 

1. Statsutgifterna budgetåret 1977178 
2. Statsskuld och utgående räntor vissa år 1960-1977 
3. Totalbudgeten 1975176--1977/78 

4. Justering av riksrcvisionsverkets beräkning av totalbudgetens 
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7. Sammanställning över behållningar på statsbudgetanslag: In-
vesteringsanslag 30 

8. Medelsbehållning vid utgången av budgetåren 1966/67-

1975176 30 
9. Beräknade förändringar i anslagsbchållningarna under budget-
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10. Ianspråktagande av rörliga krediter 32 

11. Förslag till statsbudget för budgetåret l 977/78: Totalbudgeten 33 
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Bilaga 1 Riksrcvisionsvcrkets inkomstberäkning 

TILL REGERINGEN 

1 

Bilaga 1 

Enligt riksrevisionsverkcts (RRV) instruktion åligger det RRV att var
je år till regeringen avlämna en beräkning av statens inkomster för det 
kommande budgetåret, ,avsedd som underlag för inkomstberäkning i 

budgetpropositionen. 

1 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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RRV lämnar i denna skrivelse förslag till beräkning av statens in
komster, inkomsttitel för inkomsttitel, för budgetåret 1977178. Samtidigt 
redovisar RRV en bedömning av det beräknade utfallet för budgetåret 
1976177. Som en allmän bakgrund till beräkningarna redovisas inled
ningsvis en sammanfattning av totalbudgetens utfall de senaste fem åren. 
Därefter presenteras en sammanstälJning av skatteunderlagets utveck
ling de senaste fem verksamhetsåren följt av en redovisning av de an
taganden beträffande skatteunderlagets framtida utveckling som ligger 
till grund för beräkningarna. 

Totalbudgetens utfall budgetåren 1971/72-1975176 

I tabellen på s. 3 presenteras inkomster och utgifter på totalbudgeten 
de senaste fem åren. Utgiftsökningarna var varje år t. o. m. budgetåret 
1974175 större än inkomstökningarna. Totalbudgetens underskott ökade 
därför successivt de fyra första åren under den redovisade femårsperio
den. Underskottet uppgick budgetåret 1971172 till 3 667 milj. kr. och 
för budgetåret 1974175 var det 10 698 milj. kr. 

Totalbudgetens inkomster för budgetåret 1975176 var 93 934 milj. kr. 
Det var 21 444 milj. kr. eller 29,6 % mer än under det närmast före
gående året. Det är den största ökningen sedan KoreaJ...Tisen i början på 
1950-talet. Totalbudgetens utgifter ökade med 14 471 milj. kr. och upp
gick till 97 658 milj. kr. budgetåret 1975176. Totalbudgetens underskott 
blev följaktligen 3 724 milj. kr. 

Inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt social
försäkringsavgifter m. m. svarade budgetåret 1975176 för 40 631 milj. 
kr. Titelns inkomster har mer än fördubblats sedan budgetåret 1971/72 
då de uppgick till 19 772 milj. kr. ökningen var särskilt l"Taftig det se
naste året. Nettobehållningen på inkomsttiteln består i huvudsak av in
komst- och förmögenhetsskatter, folkpensionsavgifter som fr. o. m. 1974 
ersatts av socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen samt nettot av 
vissa transaktioner avseende den allmänna sjukförsäkringen. En utförlig 
redovisning av transaktionerna på denna inkomsttitel redovisas nedan i 
anslutning till beräk"Tiingarna av titelns inkomster. 

Inkomstskatterna ökade under den redovisade perioden främst till 
följd av Iöneutvecklingen. Justeringar i den statliga inkomstskatteskalan 
gjordes vid flera tillfällen, vilket verkade dämpande på tillväxten av 
skatterna. Vissa ersättningar som utbetalas vid sjukdom och arbetslös
het m. m. blev skattepliktiga fr. o. m. inkomståret 1974. Detta har bidra
git till att nettobehållningen på titeln stigit. Den preliminära skatt som 
erlades på dessa ersättningar budgetåret 1975176 var av storleksordning
en 3 miljarder kr. Socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen har 
snabbt vuxit till en betydande inkomstpost. Den svarade för 7 646 milj. 
kr. av inkomsterna budgetåret 1975176. Budgetåret 1971172 svarade den 
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Totalbudgetens utfaJJ budgetåren 11J71i72-197S/76. Milj. kr. 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Inkomster 
Driftbudgeten : 
Skatt på inkomst och förmö

genhet samt socialförsäk
ringsavgifter m. m .....•. 

Övrig skatt på inkomst, för-
mögenhet och rörelse •... 

Automobilskattemedel 
Allmän arbetsgivaravgift .... 
Mervärdeskatt .........•.. 
Tullar och acciser i övrigt •. 
Uppbörd i statens verksam-

het och diverse inkomster 
Statens affärsverksfonder •. 
Övriga kapitalfonder ....•. 

Säger för driftbudgeten 

Övrig finansiering .....•.. 

Summa inkomster 

Utgifter 
Driftbudgeten (exkl avakriv-

ningsanslag) .......... .. 
lnvesteringsanslag ....... . 
Ökning av rörliga krediter •• 

19772 

748 
3 329 
1944 

11626 
8 387 

1 794 
680 

2023 

50303 

1527 

51830 

18 266 

787 
3450 
3086 

13 096 
8 679 

2 034 
814 

2435 

52647 

1867 

54513 

20957 

843 
3 616 
4555 

13 930 
9 381 

2075 
950 

2827 

59133 

2356 

61489 

47 992 53 475 62 746 
7578 7719 8182 

- 73 - 476 - 47 

28 091 

963 
3 685 
5 360 

14 681 
10 851 

2240 
834 

3 317 

70022 

2467 

72490 

73 853 
9061 

273 

40 631 

1 185 
3 891 
6 647 

18 200 
12 626 

3 09 
1 09 
3 99 

91 368 

2 566 

93 934 

87 521 
9 710 

426 

Summa utgifter 55 497 60 718 70 881 83 187 97 658 

Tota/budgetsaldo -3667 -6205 -9393 -10698 -3724 

dåvarande folkpensionsavgiften för uppskattningsvis 3 miljarder kr. 
övrig skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse uppgick budgetåret 

1975176 till 1 185 milj. kr. Stämpelskatt och stämpelavgift svarade till
sammans med arvs- och gåvoskatt för närmare tre fjärdedelar av dessa 
övriga skatter. Jämfört med budgetåret 1971172 uppgick totala ökningen 
till 437 milj. kr. eller 58 % varav hälften tillkom det senaste året. Bil
skatterna har varit förhållandevis stabila sedan budgetåret 1971/72. De 
uppgick budgetåret 1975/76 till 3 891 milj. kr. Den årliga ökningen var 
i genomsnitt 4 % . 

Den allmänna arbetsgivaravgiften bar tredubblats i storlek sedan bud
getåret 1971/72. Den ökade frän 1944 milj. kr. till 6 647 milj. kr. bud
getåret 1975176. Den kraftiga ökningen sammanhänger med höjningen 
av avgiftsatsen från en till fyra procentenheter samt med ökningen av 
den totala lönesumman. 

Mervärdeskatten ökade i måttlig takt budgetåren 1973/74 och 1974/75, 

vilket beror på den tillfälliga sänkningen av skattesatsen från 15 till 12 % 
under drygt fem månader 1974 samt på återbetalningar av s. k. bygg
moms. 

Tullar och acciser i övrigt ökade från 8 387 milj. kr. budgetåret 
197i/72 till 12 626 milj. kr. budgetåret 1975176. Det är en ökning med 
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4 239 milj. kr. eller drygt 50 %. Av dessa skatter svarade exempelvis 
energiskatten för en mycket stor del av ökningen. övriga skatter som 
ingår i denna grupp är t. ex. skatt på sprit, vin och tobak samt tullar och 
bilacciser. 

Uppbörd i statens verksamhet och diverse inkomster svarar för en 
min<lre del av totala inkomsterna. De uppgick budgetåret 1975176 tiil 
3 091 milj. kr. eller drygt 2 % av totala inkomsterna. Andelen har varit 
i det närmaste konstant sedan budgetåret 1971/72. 

Av inkomsterna från statens kapitalfonder visar avkastningen från 
affärsverken en långsammare ökningstakt än den från övriga kapital
fonder under de senaste fem åren. Inkomsterna från övriga kapitalfonder 
bar i det närmaste fördubblats sedan budgetåret 1971172 då de uppgick 
till 2 023 milj. kr. 

I den realekonomiska grupperingen av statsinkomstcrna som framgår 
av nedanstående tabell uppdelas skatterna i direkta och indirekta skat
ter. övriga inkomster fördelas c.fter inkomster av kapital och rörelse, 
avgifter och bidrag samt övriga inkomster. Direkt skatt är skatt som 
erläggs direkt vid inkomstkällan av den som skall beskattas. Exempel 
på direkta skatter är skatt på inkomst och förmögenhet, arvs- och gåvo
skatt samt lotterivinstskatt. Med indirekt skatt avses skatt på viss slags 
förbrukning. Som exempel kan nämnas mervärdeskatt, sprit- och to
baksskattcr. Hit hör också arbetsgivaravgifter. Dessa skatter och avgif
ter inbetalas vanligen inte av den slutlige konsumenten. Den indirekta 
skatten erläggs i tidigare produktionsled. I inkomster av kapital och 
rörelse ingår de inlevererade överskotten från affärsverken· och vissa 
ränteinkomster av statlig kreditgivning. Under rubriken avgifter och 
bidrag redovisas främst avgifter för olika tjänster som statliga institu
tioner tillhandahåller. Avgifterna ska normalt täcka statens kostnader 
för att producera tjänsterna. I övriga inkomster ingår huvudsakligen 
övrig finansiering. 

Av den realekonomiska grupperingen framgår att de indirekta skat
terna ökade i betydelse fram t. o. m. budgetåret 1973/74. De svarade då 
för 54,5 % av de totala inkomsterna. Sänkningar i den direkta skatten 
finansierades med bl. a. höjda arbetsgivaravgifter och konsumtionsskat-

Utfallet av statens totala inkomster budgetåren 1971/72-1975/76. Milj. kr. 

1971/72 0/ 1972/73 % 1973/74 % 1974/75 /O 

Direkta skatter 20 520 39,6 19 053 35,0 20 331 33,1 24 916 
Indirekta skatter 25 834 49,8 28 882 53,0 33 521 54,5 39 349 
Inkomst av kapital 
och rörelse 2 703 5,2 3 249 G,O 3 777 6,1 4 151 
A vgiftcr och bidrag 1190 2,3 1 382 2,5 1417 2,3 1 515 
Övriga inkomster 1 582 3,1 1 948 3,5 2443 4,0 2 559 

Summa 51830 100,0 54513 100,0 61489 100,0 72490 

% 1975/76 0/ 
/O 

34,4 34170 36,4 
54,3 49 713 52,9 

5,7 5096 5,4 
2,1 2270 2,4 
3,5 2 684 2,9 

100,0 93934 100,0 
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ter. Mellan budgetåren 1973/74 och 1974/75 var andelen indirekt skatt 
i stort sett oförändrad, vilket sammanhänger bl. a. med den ovannämn
da sänkningen av mervärdeskatten och slopande av byggmomscn bud
getåret 1975176. Den kraftiga ökningen av inkomstskatterna budgetåret 
1975/76 bidrog till att direkta skatternas andel av totala inkomsterna 
återigen ökade. 

En närmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och ut
gifter Jämnas i RRVs publikation "Statens finanser 1976". En detaljerad 
redovisning av budgetutfallet framgår av RRVs "Budgetredovisning för 
budgetåret 1975176". 

Totalbudgetens utfall budgetåret 1975/76 

Utfallet av totalbudgeten för budgetåret 1975176 jämfört med de i 
statsbudget och tilläggsbudgeter upptagna beloppen framgår av samman
ställningen på s. 6--7. 

Totalbudgetens inkomster för budgetåret 1975/76 uppgick till 93 934 
milj. kr. Det är 9 060 milj. kr. mer än vad som beräknades i statsbudge
ten. Skatter, avgifter m. m. uppgick till 86 272 milj. kr. vilket är 8 678 
milj. k:r. mer än beloppet i statsbudgeten. Utfallet på titeln skatt på in
komst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. blev 6 831 
milj. kr. större än vad som .beräknades i statsbudgeten. Uppbörden av 
allmän arbetsgivaravgift uppgick till 747 milj. kr. mer än beloppet i 
statsbudgeten. 

Vid RRVs reviderade inkomstberäkning våren 1975 hade några cen
trala löneavtal ännu inte slutits för åren 1975 och 1976. I detta läge ut
gick RRV alltjämt från sitt antagande från hösten 1974 om en inkomst
ökning på 10 % mellan åren 1974 och 1975. I kompletteringspropositio
nen (prop. 1975: 100) justerades inkomstökningen upp till 12 %. Inkomst
ökningen mellan åren 1974 och 1975 blev 16,9 %. För år 1976 gjordes 
en schablonmässig framshivning av inkomsterna med 8 % . Inkomst
ökningen mellan åren 1975 och 1970 beräknas nu uppgå till 13,1 %. Av
vikelserna mellan utfallet och beräkningen i statsbudgeten beror till störs
ta delen på att löneinkomsterna under åren 1975 och 1976 blev väsent
ligt större än vad som kunde förutses våren 1975. 

På utgiftssidan upptas alla utgiftsanslagen för de olika huvudtitlarna 
(departementsområdena) oberoende av om de består av utgifter för 
driftbudgeten eller investeringar. Riksgäldfondens underskott redovisas 
härvid som en särskild huvudtitel. Utgifterna på driftbudgetens anslag 
för avskrivning av nya kapitalinvesteringar och oreglerade kapitalme
delsförluster upptas inte på totalbudgeten. Dessa anslag innebär endast 
en överföring av utgifter mellan driftbudgeten och kapitalbudgeten. De 
påverkar således inte totalbudgetens omslutning. 

På utgiftssidan anges vidare den medelsförbrukning som beräknats i 
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Totalbudgeten 1975/76 Milj. kr. 

Beräknat Redovisa- Merin-
enligt de belopp komst (+) 
stats- resp brist 

A Skatter, avgifter, 111. m. budget (-) 
Skatt på inkomst och förmögenhet samt 

socialförsäkringsavgifter m m 33 800 40 631 + 6 831 
Övriga skatter på ink., förm. och rörelse 979 1185 + 206 
Automobilskattemedel: 3 718 3 891 + 173 

Bensinskatt 1 818 1 890 ' 72 
Vägtrafikskatt 1900 2001 + 101 

Allmän arbetsgivaravgift 5 900 6 647 + 747 
Tullar och acciser: 30661 30 826 + 165 

Tullmedel 1 015 1 059 + 44 
Mervärdeskatt 18 500 18 200 300 
Särskilda varuskatter 508 408 100 
Omsättningsskatt på motorfordon 652 828 + 176 
Ta baksskatt 2010 2168 + 158 
Skatt på sprit 3 100 3 190 + 90 
Skatt på vin 500 532 + 32 
Skatt på. malt- och läskedrycker 770 865 + 95 
Energiskatt 3 160 3 070 90 
Särskild vägtrafikskatt 175 193 + 18 
Övriga tullar och acciser 271 312 + 41 

Uppbörd i statens verksamhet 1 665 2162 + 497 
Diverse inkomster: 871 929 + 58 

Bötcsmcdel 109 108 1 
Totalisatormedel 117 129 + 12 
Tipsmedel 348 346 2 
Lotterimedel 212 227 + 15 
Övriga diverse inkomster 85 118 + 33 

Summa 77 594 86272 + 8 678 

B l11komster av state11s kapitalfonder 
Statens affärsverksfondcr: 946 1 099 + .153 

Postverket 26 1 25 
Televerket 150 150 
Statens järnvägar 22 139 + 117 
Statens vattenfallsverk 700 685 15 
Övriga affärsverk 49 124 + 75 

Riksbanksfonden 350 450 + 100 
Statens allmänna fastighe!sfond 506 540 -;- 34 
Försvarets fastighctsfond 130 125 5 
Statens utlåningsfonder: 2 434 2 410 24 

U\ne.fonden för bostadsbyggande 2 320 2 282 38 
Övriga utlåningsfonder 114 128 + 14 

Fonden för låneunderstöd 104 147 + 43 
Fonden för statens aktier 123 56 67 
Fonden för bercdskapslagring 88 92 + 4 
Statens pensionsfonder 98 98 
Diverse kapitalfonder 81 79 2 

Summa 4 860 5 096 + 236 

C. Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och övriga kapital-

medel inom fonderna: 2 397 2 554 + 157 
Statens affärsverksfonder 1 960 2 075 + 115 
Övriga kapitalfonder 436 479 + 43 

Övrig kapitalåterbetalning 24 12 12 
Summa 2 420 2 566 + 146 

Totalbudgetens inkomster 84 874 93 934 + 9 060 

Underskott 14 466 3 724 -10 742 
Totalsumma 99340 97 658 - 1682 
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A Utgiflsans/ag: 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 
Il. Justitiedepartementet 

III. Utrikesdepartementet 
IV. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 

VI. Kommunikationsdepartementet 
VII. Finansdepartementet 

VIII. Utbildningsdepartementet 
IX. Jordbruksdepartementet 

X. Handclsdepartementet 
XI. Arbetsmarknadsdepartementet 

XII. Bostadsdepartemcntct 
XIII. Industridepartementet 
XIV. Kommundepartementet 
XV. Oförutsedda utgifter 

XVI. Riksdagen och dess verk m. m. 
XVU. Riksgäldsfonden 

Summa 

B. Övrig mede/sförbruk11i11g: 
l. Minskning av anslagsbchållningar 

Il. Ökad disposition av rörliga 
krediter 

Summa 
Tota/budgetens utgifter 

I statsbud- Rcdo-
get och visade 
tilläggs- belopp 
budgctcr 
upptagna 
belopp 

12 
3 343 
3 176 
9 919 

26 597 
6 253 
8 512 

12 215 
4 050 

533 
6 297 
6 278 
4095 
1 225 
1 000 

136 
4600 

98 240 

900 

200 

1 100 
99340 

13 
3 909 
2 828 

JO 163 
27 821 
6 209 
6 365 

13 615 
5 037 

420 
5 430 
5 865 
3 844 
1 428 

4 
146 

4133 

97 232 

(-1 657) 

426 

426 
97658 

Merutgift 
(+)resp 
besparing 
(-) 

+ 1 
+ 566 

348 
+ 244 
l·l 224 

44 
-2147 
+1400 
+ 987 

113 
867 
413 
251 
203 
996 

+ 10 
467 

-1008 

900 

' 226 

674 
-1682 

7 

övrigt, nämligen i förekommande fall i form av minskade anslagsbehåll
ningar och ökad disponsition av rörliga krediter. Utgifterna på reserva
tionsanslag och investeringsanslag ingår i redovisade belopp. Föränd
ringarna i anslagsbchållningarna upptas därför inte som en särskild post 
i redovisningen. Inom parentes anges emellertid det belopp som svarar 
mot <len i statsbudgeten beräknade förändringen av anslagsbehållning
arna. 

Utgifterna på totalbudgeten uppgick till 97 658 milj. kr. under bud
getåret 1975176. Det är 1 682 milj. kr. mindre än de i statsbudget och 
tilläggsbudgcter upptagna beloppen. I statsbudgeten för budgetåret 
1975176 anvisades l 000 milj. kr. för oförutsedda utgifter och 2 300 
milj. kr. för täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
Större besparingar förekom bL a. under huvudtitlarna, arbetsmarknads
departementet, bostadsdcpartementet och riksgäldsfondcn. 

Underskottet på totalbudgeten för budgetåret 1975176 blev 3 724 milj. 
kr. l statsbudgeten beräknades det till 14 466 milj. kr. 

I de s. k. budgetprognoserna redovisar och kommenterar RRV varje 
månad utvecklingen av statens inkomster och utgifter under det löpande 
budgetåret. 
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Driftbudgetens jnkomster budgetåret 1976/77 

I bilaga B redovisas en sammanställning över det beräknade utfallet 
av driftbudgetens inkomster för budgetåret 1976177. Beräkningen byg
ger till viss del på uppgifter som RRV infordrat från berörda myndig
heter. Enligt denna beräkning skulle inkomsttitlarna på driftbudgeten 
ge en inkomst av 100 062 milj. kr., mot i statsbudgeten upptaget 96 619 
milj. kr. 

Inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt social
försäkringsavgifter m. m. beräknas nu överstiga det i statsbudgeten upp
tagna beloppet med 1 750 milj. kr. Bakom denna avvikelse ligger dels 
en uppräkning med hänsyn till löneutvecklingcn, dels en nedjustering 
till följd av den i prop. 1976177: 42 föreslagna skatteomläggningen. 
Sänkningen av den direkta statsskatten beräknas motsvara ett inkomst
bortfall budgetåret 1976/77 på ca 1 800 milj. kr. Finansieringen, genom 
höjningen av folkpensioneringsavgiften med 1,5 procentenhet, förutses 
ge ökade inkomster av storleksordningen 1 000 milj. kr. samma budget
år. Skatteomläggningen innebär således för budgetåret 1976/77 ett 
nettoinkomstbortfall på ca 800 milj. kr. 

Inflödet av mervärdeskatt budgetåret 1976177 beräkna'> bli 800 milj. 
kr. större än som beräknades i statsbudgeten. Denna uppjustering bör 
ses mot bakgrund av utfallet för budgetåret 1975176 jämfört med mot
svarande beräkning i den reviderade finansplanen. Utfallet blev 1 200 
milj. kr. större än beräknat vilket sammanhänger med den höga kon
sumtionen och de höga importvärdena under våren 1976. Det var fram
för allt konsumtionen av bilar och övriga varaktiga varor som blev 
oväntat kraftig under första halvåret 1976. Dessa uppjusteringar har 
också återverkat på Iilervärdeskatten för budgetåret 1976177. Bland öv
riga inkomsttitlar räknas med högre inkomster än i statsbudgeten för all
män arbetsgivaravgift med 270 milj. kr., sprilskatt med 180 milj. kr., 
energiskatt med 87 milj. kr. och affärsverksfonderna med 87 milj. kr. 
Lägre inkomster än i statsbudgeten räknas för bl. a. pensionsmedel med 
264 milj. kr. 

Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhets~ren 1970-1975 

För att kunna bedöma den framtida utvecklingen av statens inkoms
ter är det av stor betydelse att analysera förändringarna av fysiska och 
juridiska personers inkomster. Här görs därför först en återblick på ut
vecklingen av dessa inkomster, sådana de kommer till uttryck i taxe
ringsstatistiken. 

Utvecklingen av inkomster och avdrag från olika förvärvskäUor vid 
taxeringen till statlig jnkomstskatt redovisas i tabellen på s. 10-11. Av 
tabellen framgår utfallet vid de senaste sex taxeringarna. 

Nämnda tabell visar att den sammanräknadc inkomsten för fysiska 
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personer 111. fl. till största delen, 92 %, består av inkomst av tjänst eller 
li\Häl\ig förvärvsverksamhet. Därnäst i betydelse kommer inkomst av 
rörelse med knappt 4 % och inkomst av kapital med drygt 2 %. 

Inkomst av tjänst har ökat kraftigt under den i tabellen redovisade 
sexårsperioden. Betydande avtalsmässiga lönelyftningar i förening med 
löneglidning och ökat antal arbetstimmar har medfört en kraftig steg
ring av lönesumman under perioden. För inkomst av tjänst redovisas 
en genomsnittlig årlig inkomstökning på 12,7 % mellan 1970 och 1975. 
Vid jämförelse melJan åren måste observeras att deklarationspfil1:grän
sen höjdes mellan åren 1970 och 1971 från 2 400 kr. till 4 500 kr. Sam
tidigt slopades dcklarationsplikten för folkpensionärernas kommunala 
bostadstillägg. Det kan antas ha reducerat inkomst av tjänst år 1971 
med mellan en halv och en procent. 

Fr. o. m. 1973 års taxering reducerades deklarationsplikten ytterli
gare. Pensionärer som hade enbart folkpension (inkl. pensionstillskott) 
och små sidoinkomster behövde inte längre deklarera. Sidoinkomsterna 
fick uppgå till högst 1 500 kr. för ensamstående och 2 000 kr. för övriga. 
Eftersom dessa pensionärer tidigare generellt beviljats extra avdrag mot
svarande extrainkomsterna var deras beskattningsbara inkomst lika med 
nolJ både för 1971 och 1972. Den totala statliga eller kommunala skat
ten har således inte påverkats av förskjutningen i dcklarationsplikten. 
Ser man däremot på inkomst av tjänst ökade den med endast 7,9 % 
mellan åren 1971 och 1972. Inkluderas även de ovannämnda pensionä
rernas inkomster skulle inkomst av tjänst ha varit ca 1 200 milj. kr. eller 
1 % högre år 1972 enligt en uppskattning av statistiska centralbyrån. 
Mellan åren 1972 och 1973 ökade inkomst av tjänst med 8,3 %. Den 
kraftiga ökningen av inkomst av tjänst mellan inkomståren 1973 och 
1974 på 20,0 % beror till stor del, motsvarande ca 6 procentenheter, på 
att vissa ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet blev skattepliktiga 
fr. o. m. år 1974. Ersättningarna redovisas som inkomster under respek
tive förvärvskälla. 

Inkomst av jordbruksfastighet ökade svagt åren 1970-1972. Mellan 
åren 1972 och 1973 ökade inkomsterna med 11,6 % och m~llan åren 
1973 och 1974 ökade de med nästan 33 %. ökningen 1974-1975 upp
gick till 13,7 %. Det kan påpekas att antalet inkomsttagare med inkomst 
av jordbruksfastighet visat en fortgående minskning. 

Inkomst av kapital visar stora variationer under den redovisade perio
den. Det· är framför allt förändringar av räntenivån som orsakat detta. 
Den genomsnittliga årliga ökningen åren 1970 till 1975 var drygt 5 %. 
Verksamhetsåren 1971 och 1972 sjönk inkomst av kapital till följd av 
den successivt sänkta räntenivån. Med höjningen av räntenivån 1973 
och 1974 ökade kapitalinkomsterna. ökningen 1973-1974 uppgick till 
32,7 %. Mellan 1974 och 1975 stannade ökningen vid 3,0 %. 

Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgående ök-



Utfallet av taxeringarna till statlig Inkomstskatt för verksamhetsåren 1970-1975 (taxeringsåren 1971-1976) '"= 
(På grundval av taxeringsnämndernas beslut) 

.., 
Q 

"? 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 Procentuell förändring från lo"" 

"= 
Milj, kr. 1970 1971 1972 1973 1974 ..:i 

Q'\ 

till till till till till ":::J 
1971 1972 1973 1974 1975 ~ 

Fysiska personer m. 0, """' = Inkomst av Q 

jordbruksfastighet 2108,4 2145,9 2189,0 2442,6 3 246,5 3 692,1 + 1,8 + 2,0 +11,6 + 32,9 -+-13,7 
annan fastighet 582,5 609,5 658,2 706,4 744,7 950,5 + 4,6 + 8,0 + 7,3 + 5,4 -i-27,6 = ... 
rörelse m. m. s 296,1 4 749,1 4 779,8 4 964,6 6117,0 6 989,2 -10,3 + 0,6 + 3,9 + 23,2 +14,3 ~ 
tjänst el. tillfällig förvärvs- IJO 

~ 
verksamhet 195 979,4 •105 572,5 1113 942,9 1123 351,9 1147 955,9 1174 333,4 +10,0 + 7,9 + 8,3 + 20,0 -1-17,8 ~ 

kapital 2 966,1 2 866,5 2 575,6 2 786,2 3 697,6 3 810,4 - 3,4 -10,1 + 8,2 + 32,7 + 3,\ 
Summa 106 932,S 115 943,S 124145,S 134 251,7 161761,7 189 775,6 + 8,4 + 7,1 + 8,1 + 20,5 +17,3 = = Avdrag för underskott i Q. 

cr::i förvärvs källa 2 962,6 3 391,8 3 653,4 4 431,4 5 945,9 7 466,0 +14,4 + 7,7 +21,3 + 34,2 +25,6 fD -Sammanräknad nettoinkomst 103 969,9 112551,7 120492,1 129 820,3 155815,8 182 309,6 + 8,2 + 7,1 + 7,7 + 20,0 -i-17,0 -o: 
Allmänna avdrag, förlustav- ;;i 

drag och avjämning 23 816,5 5 490,l 5 636,6 6 304,3 7 209,0 7 390,0 -76,9 + 2,7 +11,8 + 14,4 + 2,5 Er 
Taxerad inkomst 80153,4 107 061,6 114855,5 123 516,0 148 606,8 174 919,6 +33,6 + 7,3 + 7,5 + 20,3 +17,7 (JQ 

t:> 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 14 379,7 22 324,6 21 406,1 21 675,3 22 506,0 29 098,4 +55,3 - 4,1 + 1,3 + 3,8 +29,3 .... 
Beskattningsbar inkomst 65 773,7 84 737,0 93449,4 101 840,7 126100,8 145 821,2 +28,8 +10,3 + 9,0 + 23,8 +15,6 

Sven.ska aktiebolag m. O. 
Inkomst av 

jordbruksfastighet 149,3 75,7 54,6 80,6 239,3 256,8 -49,3 -27,9 +47,6 +196,9 + 7,3 
annan fastighet 123,l 131,7 143,7 168,5 177,l 255,6 + 7,0 + 9,1 +17,3 + 5,1 +44,3 
rörelse m. m. 4 594,9 3 583,1 4 309,9 5 135,1 4 845,6 7 569,6 -22,0 +20,3 +19,1 - 5,6 +56,2 
kapital 28,4 31,2 33,1 23,8 53.8 39.1 + 9,9 + 6,1 -28,l +126,1 -27,3 

Summa 4 895,7 3 821,7 4541,3 5 408,0 s 315,8 8 121,1 -21,9 +18,8 +19,1 - 1,7 +52,8 ,._ 
0 

Avdrag för underskott i 
förvärvskälla 61,9 63,0 68,8 70,8 113,7 157,0 + 1,8 + 9,2 + 2,9 + 60,6 +38,l 

Sammanräknad nettoinkomst 4 833,8 3 758,7 4 472,5 5 337,2 s 202,1 7 964,1 -22,2 +19,0 +19,3 - 2,5 +53,1 
Allmänna avdrag och förlust-

avdrag 1 029,3 948,3 999,6 1417,8 1~575,l 1 665,1 - 7,9 + 5,4 +41,8 + 11,1 + 5,7 
Taxerad ( = beskattningsbar) 

inkomst 3 804,5 2810,4 3472,9 3919,4 3 627,0 6299,0 -26,t +23,6 +12,9 - 7,5 +73,7 

1 Härav avser 417,6, 324,9, 394,5, 521,5, 686,l resp. 890,3, milj. kr. tillfällig förvärvsverksamhet för 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 och 1975 



1970 1971 1972 1973 1974 1975 Procentuell förändring från ~ 
5' er.: 

Milj. kr. 1970 1971 1972 1973 1974 = 
till till till till till 

,... 
1971 1972 1973 1974 1975 ::c 

Övriga skattskyldiga 
;;: 
"' ... 

Inkomst av I':) 

< 
jordbruksfastighet 38,1 29,6 25,1 43,0 71,2 67,6 -22,3 -15,2 +71,3 +65,6 - 5,1 -· "' annan fastighet 29,5 28,6 31,9 36,1 37,9 46,7 - 3,0 +11,5 +13,2 + 4,9 -!-23,2 

... 
e 

rörelse m. m. 206,6 132,7 101,1 130,5 188,4 287,2 -35,8 -23,8 +29,1 +44,4 +52,4 = "' kapital 251,2 251,6 243,2 264,8 329,7 416,4 + 0,2 - 3,3 + 8,9 +24,5 +26,3 < 
It> 

Summa 525,4 442,S 401,3 474,4 627,2 817,9 -15,8 - 9,3 +18,2 +32,2 +30,4' ~ 
It> 

Avdrag för underskott i -"' förvärvskälla 15,3 12,8 13,5 13,7 15,8 18,4 -16,3 + 5,5 + 1,5 +15,3 +16,5· ... = Sammanräknad nettoinkomst 510,l 429,7 387,8 460,7 611,4 799,5 -15,8 - 9,8 +18,8 +32,7 -1-30,8 Il':' 

Allmänna avdrag och förlust-
Q 

3 
avdrag 133,5 111,6 103,1 107,1 139,6 160,7 -16,4 - 7,6 + 3,9 +30,3 +15,1 "' -Taxerad ( = beskattningsbar) er 
inkomst 376,6 318,1 284,7 353,6 471,8 638,8 -15,5 -10,5 +24,2 +33,4 +35,4 

(Il ... 
i:;:: 
~ 

Samtliga skattskyldiga = 5' 
Inkomst av 

IJQ 

jordbruksfastighet 2 295,8 2 251,2 2 268,7 2 566,2 3 557,0 4 016,5 - 1,9 + 0,8 +13,1 +38,6 +12,9 
annan fastighet 735,1 769,8 833,8 911,0 959,8 1 252,8 + 4,7 + 8,3 + 9,3 + 5,4 +30,5 
rörelse m. m. 10 018,2 8 392,6 9113,9 10 125,8 11 151,0 14 846,0 -16,2 + 8,6 +11,1 +10,1 '+33,1 
tjänst el. tillfällig förvärvs-

verksamhet 196 058,8 •JOS 644,8 1114 019,8 1123 456,3 1 147 955,9 1174 333,4 +10,0 + 7,9 + 8,3 +19,8 -!-17,8 
kapital 3 245,7 3149,3 2 851,9 3 074,8 4 081,1 4 265,9 - 3,0 - 9,4 + 7,8 +32,7 + 4,5 

Summa 112 353,6 120207,7 129 088,1 140134,1 167 704,9 198 714,6 + 7,0 + 7,4 + 8,6 +19,7 -!-18,5 

Avdrag för underskott i för- --värvskälla 3 039,8 3 467,6 3 735,7 4 515,9 6 075,5 7 641,4 +14,1 + 7,7 +20,9 +34,5 +25,8 
Sammanräknad nettoinkomstl09 313,8 116 740,1 125 352,4 135 618,2 161 629,4 191 073,2 + 6,8 + 7,4 + 8,2 +19,2 +18,2 
Allmänna avdrag, förlust· 

avdrag och avjämning 24 979,3 6 sso,o 6 739,3 7 829,2 8 923,7 9 215,8. -73,8 + 2,9 +16,2 +14,0 + 3,3 
Taxerad inkomst 84334,5 110 190,1 118 613,1 127789,0 152 705,7 181 857,4 +30,7 + 7,6 + 7,7 +19,5 ·f-19,l 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 14 379,7 22 324,6 21 406,1 21675,3 22 506,0 29 098,4 +ss,3 - 4,1 + 1,3 + 3,8 +29,3 
Beskattningsbar inkomst 69 954,8 87865,6 97207,0 106113,7 130199,7 152 759,0 +25,6 +10,6 + 9,2 +22,7 +17,3 

Anm. Hänsyn har ej tagits till den under perioden 1969-1970 förekommande frivilliga siirtaiteringen för äkta makar. 
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ning under hela den i tabellen redovisade. perioden. ökningen uppgår till 
i genomsnitt drygt 20 % per år. Den sti.irsta posten bland dessa är under
skott av annan fastighet dvs. de underskott som uppkommer för villor 
och fritidshus på grund av ränteavdragen. Uppbromsningen av öknings
takt~n mellan åren 1971 och 1972 beror sannolikt främst på den sänkta 
räntenivån samma år. På motsvarande sätt kan ökningen åren 1973-
1974 huvudsakligen tillskrivas den successivt höjda räntenivån. 

De allmänna avdragen utgjordes fram t. o. m. 1970 till större delen av 
kommunalskatt. Ar 1975 svarade förvärvsavdraget tillsammans med av
gifterna för pensionsförsäkringar för de största posterna av de allmänna 
avdragen. Aren närmast dessförinnan utgjorde den obligatoriska sjuk
försäkringsavgiften den största avdragsposten. 

Vad angår aktiebolagens inkomster, lämnar tabellen på s. 10-11 vissa 
upplysningar. Av denna framgår bl. a. att inkomst av rörelse m. m. na
turligt nog är den helt dominerande inkomstkällan. Tabellen visar 
också, att, till följd av under vissa år ganska betydande förändringar i 
de avdragsgilla kommunalskatternas belopp, utvecklingen av nettoin
komst och taxerad inkomst inte är helt parallell. Det kan i detta sam
manhang påpekas, att bolagen i betydande utsträckning utnyttjat möjlig
heterna att göra avdragsgilla avsättningar till investeringsfonder för 
konjunkturutjämning. Vid 1972, 1973, 1974 och 1976 års taxering fanns 
dessutom möjligheten att vid den statliga taxeringen utnyttja ett särskilt 
avdrag för investeringar. 

Mellan inkomståren 1973 och 1974 minskade aktiebolagens statligt 
taxerade Inkomster med 7,5 % främst till följd av de obigatoriska av
dragsgilla avsättningarna till arbetsmiljöfonden och särskilda investe
ringsfonden under 1974. Ar 1975 gjordes emellertid inte några sådana av
sättningar. Detta bidrog till att de taxerade inkomsterna 1974-1975 
ökade med 73,6 % . 

Taxcringsstatistik avseende 1976 års taxering 

RRV utför årligen sedan år 1968 en urvalsundcrsökning avseende fy

siska personers självdeklarationer i syfte att skapa säkrare underlag för 
en prognosering av statens inkomster av skatt på inkomst och förmögen
het samt socialförsäkringsavgifter m. m. Undersökningarna används 
även för att beräkna effekterna av ändringar i skattesystemet. Materialet 
omfattar i år ca 20 000 personer av de ca 5,8 miljone:r; inkomsttagare 
som avlämnat allmän självdeklaration vid 1976 års taxering. Urvalet är 
ett s. k. stratifierat urval där stratifieringen gjorts efter variabeln "till 
statlig skatt beskattningsbar inkomst". 

För var och en av de utvalda personerna finns fyra slags uppgifter, 
nämligen överförda, excerperade, genererade och prognoserade uppgif
ter. ,överförda uppgifter kommer från statistiska centralbyråns taxc-
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ringsband. Dessa uppgifter förekommer i den officiella taxeringsstatisti
ken. Excerperade uppgifter är kompletterande uppgifter som RRV via 
de lokala skattemyndigheterna insamlar från de utvalda personernas 
deklarationer. På basis av överförda och excerperade uppgifter är det 
möjligl au beräkna genererade uppgifter. Dessa omfattar slutligt på- . 
förda skatter och avgifter. Prognoserade uppgifter, slutligen, erhålls ge~ 
nom att överförda och excerperade uppgifter framskrivs erforderligt an
tal år. Framskrivningen sker som regel genom procentuella påslag på · 
föregående års värden på inkomster, underskott och avdrag. Med hjäip 
av dessa beräknas beskattningsunderlaget för varje individ i urvalet. Det 
används tillsammans med skatteskalor, avgiftssatser, kommunal utdebi~ · 
tering m. m. för att beräkna de slutligt påförda skatterna för prognos
åren. 

I tabellen nedan har sammanställts resultaten av 1976 års undersök
ning gällande inkomståret 1975. I tabellen anges först RRVs estimat f~r 
de olika variablerna inklusive noll-taxerade, dvs. inklusive sådana perso-

Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för fysiska personer vid 1976 års taxerin((milj~~k.r.) 

Taxering till statlig inkomstskatt 
Inkomst av jordbruksfastighet 
Inkomst av annan fastighet 
Inkomst av rörelse 
Inkomst av tjänst (överförd) 
Inkomst av tjänst (excerperad) 

intäkt under 1 
intäkt under 2 
intäkt under 3 
intäkt under 4 
intäkt under 5 
intäkt under 6 
summa intäkter under E 
summa avdrag under E 

Inkomst av tillfällig förvärvsverk-
samhct 

Inkomst av kapital 
Sammanräknad inkomst, statligt 

(cxcerp.) 
Underskott i förvärvskälla, 

statligt 
Underskott på jordbruksfastighet 
Underskott pä annan fastighet 
Underskott på kapital 
Underskott på övrigt 
Underskott pä tillfällig 
förvärvsverksamhet 

Sammanräknad nettoinkomst, 
statligt 

Allmänna åvdrag, statligt 
(överförd) 

Allmänna avdrag, statligt (excerp.) 
Folkpensionsavgift 
Tilläggspensionsa vgift 

RRVs csti- Konfidens- Taxerings- Differens 
mat intervall utfall 

3 373 
892 

7 282 
173 344 
173 751 
153 666 

5 069 
22 142 

428 
33 

171 
181 509 

7 757 

805 
3 683 

189 848 

7 273 
366 

5 842 
1169 

349 

4 

182 104 

7 329 
7 252 

250 
577 

:J..:323 
±102 
±521 

:L676 
±929 
±276 
±846 
± 78 
:1: 29 
± 48 
±774 
±274 

±120 
±187 

±595 

±321 
±122 
±414 
±111 
±187 

± 7 

±474 

±207 

± 19 
± 45 

3 688 
949 

6 982 
173 270 

889 
3 806 

189 518 

7 457 

182 060 

7 266 

,1 •. ;;, 

'-'-'.315. 
- 57 
+300 
+ 74 

- 84 
~123 

+330 

-184 

+ 44 

+ 63 

Signifikant 
skillnad 

nej 
nej 
nej 

nej 
nej 

nej 

nej 

nej 

nej 
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RRVs esti- Konfidens- Taxerings- Differens Signifikant 
mat intervall utfall skillnad 

Obligatorisk sjukförsäkrings-
avgift 2 022 :1.: 25 
Allmän arbetsgivaravgift 340 ± 23 
Avgifter för pensionsförsäkringar 1 058 ±139 
Premier för vissa andra 
försäkringar 736 -- 11 
Periodiskt understöd 760 ± 66 
Förvärvsavdrag, statligt 1 541 ± 69 
Andre makens ej utnyttjade 
avdrag 45 ± 23 

Förlustavdrag, statligt 99 ::::107 
Till statlig skatt taxerad inkomst 174 728 ±426 174 678 + 50 nej 
Grundavdrag, statligt 24 885 ±160 
Extra avdrag, statligt 4349 ±284 
Avrundning 102 
Till statlig skatt beskattningsbar 

inkomst 145 392 ±133 145 582 -190 ja 
Beskattningsbar A-inkomst 140 lOl ±279 
Beskattningsbar B-inkomst 5 291 ±248 

Taxering till kommunal inkomstskall 
Sammanräknad inkomst, 

kommunalt 187 938 ±637 
Allmänna avdrag, kommunalt 14 541 ±532 

Underskott i förvärvskälla, 
kommunalt 7 231 ±475 
Andre makens ej utnyltjade 
avdrag, kommunalt 57 ± 26 

Förlustavdrag, kommunalt 262 ±117 
Garantibelopp för fastighet i 

hcmortskommunen 3 322 ±183 
Till kommunal skatt taxerad 

inkomst (inkl. utboinkomst) 177 649 ±507 177 782 -133 nej 
Grundavdrag, kommunalt 24 885 ±160 
Extra avdrag, kommunalt 4422 ±293 
Avrundning 97 
Till kommunal skatt beskatt-

ningsbar inkomst (inkl. 
utboinkomst) 148 245 ±297 148 575 -330 ja 

Taxering till statlig förmöge11hetsskatt 
Skattepliktig förmögenhet 81 732 :1:6 162 
Beskattningsbar förmögenhet 83 850 ±7 364 87 103 -3 253 nej 

Pdförda skatter och avgifter 
Statlig inkomstskatt 24 747 ± 46 
Kommunalskatt i hemorts-

kommunen 37 097 ±129 
Kommunalskatt i utbokommun 292 ± 39 
Total kommunal inkomstskatt 37 389 
Sjuk.försäkringsavgift' 524 :l: 29 511 + 13 nej 
Folkpensionsavgift 360 ± 20 360 0 nej 
Tilläggspcnsionsavgift 684 ± 53 682 -i- 2 nej 
Arbetsgivaravgift 264 :l: 18 275 11 nej 
Förmögenhetsskatt 698 ± 76 636 + 62 nej 
Skattereduktion 1 041 = 37 1 035 + 6 nej 
Särskild skattereduktion 538 ~ 9 554 - 16 ja 
Slutligt påförd skatt efter 

skattereduktion 63 086 ±166 
1 Vid generering av sjukförsäkringsavgift för företagare har RRV tvingats göra schabloniserade anta-

ganden om karenstidens längd. 
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ner som inte påförts skatter eller avgifter. Därefter anges osäkerhets
marginalerna för urvalet i form av ett 95 % konfidensintcrvall. Taxe
ringsutfallet enligt statistiska centralbyrån i följande kolumn har korri
gerats och innehåller inte dödsbon och familjestiftelser. I de två sista ko
lumnerna visas dels differensen mellan RRVs estimat och taxeringsut
fallet, dels anges om denna skillnad är signifikant, dvs. större än vad 
som kan förklaras av slumpfel. 

Utveckling av skatteunderlaget verksamhetsåren 1976, 1977 och 1978 

Den allmänna inkomstutvecklingen är av avgörande betydelse för de 
direkta skatternas utveckling. Den påverkar också de indirekta skatter
na liksom de statliga affärsverkens inkomster. 

Närmast följer en redovisning av de förutsättningar som gäller för 
beräkningarna av skatteunderlagets utveckling under åren 1976, 1977 
och 1978. Särskilda kalkyler görs för å ena sidan fysiska personer och 
å andra sidan aktiebolag. 

Fysiska personer 
Som framgår av sammanställningen på s. 10-11 bestäms utvecklingen 

av skatteunderlaget för fysiska personer främst av förändringarna i in
komst av tjänst, dvs. huvudsakligen av Iöneutveeklingen. Förändringar
na i den totala lönesumman påverkas av avtalsuppgörelserna mellan 
arbetsmarknadens parter och av ändringar i sysselsättningen för anställ
da samt av den s. k. löneglidningen dvs. förtjänstutvccklingen utöver 
avtalen. 

Avtalsförhandlingarna 1975 resulterade huvudsakligen i tvåårsupp
görelser. De beräknas ha gett en genomsnittlig avtalsmässig löneökning 
mellan åren 1975 och 1976 på 10,3 %. Hänsyn har därvid också tagits 
till resultaten av kontrollstationsförhandlingarna som ägde rum på den 
offentliga sidan under första halvåret 1976. Löneglidningen beräknas 
ha svarat för 2,3 % av ökningen i den totala lönesumman 1975-1976. 
Den genomsnittliga förtjänstökningen mellan 1975 och 1976 beräknas 
således uppgå till 12,8 %. 

Antalet anställda ökade mellan åren 1974 och 1975 enligt statistiska 
centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) med närmare 3 % . 

Ökningen fortsatte även första halvåret 1976. Jämfört med första halv
året 1975 var ökningen i antal anställda 1 % och räknat i timmar var 
ökningen 1,5 % . ökningen har skett främst inom den offentliga sektorn 
och varit särskilt kraftig på den kommunala sidan. Inom det privata 
näringslivet sjönk antalet sysselsatta från första halvåret 1975 till första 
halvåret 1976 med drygt 1 %. Arbetslösheten fortsatte att ligga kvar 
på samma låga nivå de tre första kvartalen 1976 som den gjort under 
hela 1975. Enligt AKU uppgick den till i genomsnitt 1,6 %. 
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Den årliga produktivitetstillväxten för den totala svenska ekonomin 
var under tioårsperioden t. o. m. 1974 i genomsnitt 4112 %. Utveck
lingen 1974-1975 kännetecknades emellertid av ett stillestånd för pro
duktiviteten. I konjunkturinstitutets höstrapport förutses produktivitets
tillväxten för hela samhällsekonomin uppgå till ca 1/2 % för 1975-
1976. Eftersom den totala produktionen, bruttonationalprodukten, en
ligt rapporten beräknas öka något snabbare eller med drygt 1 % Jrnn 
sysselsättningen räknat i antal timmar väntas öka med ca 1/2 % mellan 
åren 1975 och 1976. Sysselsättningen förutses därmed ge ett positivt 
bidrag till lönesummcutvecklingen. Den beräknas till drygt 1 procent
enhet. Enligt vad som framkommit efter det att konjunkturinstitutets 
höstrapport publicerats beträffande sysselsättningsutvecklingen för tredje 
kvartalet 1976 tycks emellertid sysselsättningens bidrag till lönesumme
utvecklingen mellan helåren 1975 och 1976 vara för högt skattad. Det 
förefaller som om ökningen i stället skulle stanna vid 0,3 % . Den totala 
lönesummeökningcn 1975-1976 kan därmed beräknas till 13,1 %. 

I det inkomstbegrepp som är utgångspunkt för RRVs beräkningar, 
nämligen inkomst av tjänst, ingår förutom löner även pensioner. Dessa 
svarar för en dryg tiondel och beräknas öka med drygt 20 % mellan 
åren 1975 och 1976. Den sammanvägda ökningen av inkomst av tjänst 
1975-1976 beräknas således uppgå till 14,1 %. 

Vad gäller Iöneutvecklingen mellan 1976 och 1977 är förutsättningar
na särskilt osäkra. Några centrala löneavtal för 1977 föreligger ännu 
inte. Av de avtalsbud som presenterats av olika arbetsgivare och arbets
tagarorganisationer framgår att utfallet kan väntas ligga någonstans 
inom ett mycket vidsträckt intervall. RRV har därför valt att grunda 
sina beräkningar på resonemang som förs i konjunkturinstitutets höst
rapport. Där framhålls att Iönerörelsens utfaII 1977 i väsentliga hän
seenden ligger utanför det fält som kan belysas med tillgänglig pro
gnosteknik. Man har därför valt att redovisa två olika lönealtemativ. 
Det lägre alternativet, som presenteras som ett huvudalternativ, har 
konstruerats så att det innebär en anpassning till den internationella 
utvecklingen. Lönekostnadsutfallet {dvs. inkl. sociala kostnader) bar 
i detta alternativ satts så att det ger de svenska företagen möjlighet 
att med bibehållna vinstmarginaler hålla oförändrade relativpriser med 
den prisutveckling som förutses för världscxporten av bearbetade varor. 
Det föreligger naturligtvis en betydande osäkerhet när det gäller att 
bedöma de internationella prisutsikterna. Med de antaganden och be
dömningar som görs i konjunkturinstitutets höstrapport skulle detta 
lönealternativ resultera i en total lönesummeökning på drygt 8 %. Sys
selsättningskomponenten väntas ha en uppdragande effekt på löncsum
mans utveckling även 1977. Den beräknas uppgå till 1/2 procentenhet. 
RRV har valt att grunda sina beräkningar på detta alternativ. För att an
tyda känsligheten i beräkningarna redovisar RRV i sammanfattningen 
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överslagsmässigt även effekterna av att utgå från andra inkomstanta
ganden. Pensionerna förutses öka med 21 % varför ökningen av inkomst 
av tjänst beräknas till 10 %. För 1978 har några antaganden inte redo
visats av konjunkturinstitutet varför RRV valt att schablonmässigt skriva 
fram inkomsterna med 7 % . 

Av fysiska personers sammanlagda inkomst verksamhetsåret 1975 
svarade inkomst av jordbruksfastighct för drygt .2 % . Inkomst av 
rörelse svarade år 1975 för 4 % av fysiska personers sammanlagda 
inkomster. I prop. 1975/76: 178 föreslås ändrade avdragsregler för 
egenavgifter vid 1977 års taxering. Dessa förändringar påverkar in
komst av rörelse och jordbruksfastighet. Effekterna av dessa föränd
ringar har beräknats med hjälp av RRVs taxerjngsstatistiska undersök
ning. Fr. o. m. inkomståret 1976 medges avdrag för egenavgifter direkt 
i förvärvskällorna inkom.st av jordbruksfastighct och rörelse. Avdraget 
kommer att beräknas med olika schablonprocentsatser på inkomsterna 
av jordbruksfastighet respektive rörelse. Därmed ingår jnte avgifterna 
i avgiftsunderlaget. Om de faktiska egenavgifterna är större än scha
blonavdraget får överskjutande belopp dras av som omkostnad i jord
bruket eller rörelsen vid följande års taxering. I det omvända fallet 
skall skillnaden tas upp som intäkt i förvärvskällan vid följande taxe
ring. 

De egenavgifter som påförts vid 1976 års taxering får på samma sätt 
som tidigare dras av som allmänt avdrag. Avdraget skall dock för
delas med en tredjedel vid vardera taxeringsåren 1977-1979, såvida 
inte de påförda avgifterna vid 1976 års taxering understiger 3 000 kr. 
I det fallet får hela avgiften dras av vid 1977 års taxering. 

Effekter av ändrade avdragsregler för egenavgifter på statligt taxerad inkomst år 
1976 (milj. kr). 

Inkomst av jord- Schablonavdragets Minskade allm. Effekt på 
bruk och rörelse storlek 1976 avdrag 1976 taxerad inkomst 
(tusen kr) 1976 

0- 10 106 21 85 
10-100 1 752 924 828 

100- 282 55 227 
Totalt 2140 1 000 -1140 

Av tabellen framgår att den statligt taxerade inkomsten beräknas 
minska med 1140 milj. kr. inkomståret 1976. 

I beräkningarna har ursprungligen antagits att inkomsterna av in
komst av jordbruksfastighct och rörelse ökar med 19 % resp. 5 % 

mellan 1975 och 1976. Efter hänsynstagande till de ändrade avdrags
reglema för egenavgifter reduceras inkomsterna av rörelse och jord
bruksfastighet med sammanlagt 2 100 milj. kr. för 1976. Inkomsterna 
förutses därmed minska mellan 1975 och 1976 med 15 % respektive 

2 Riksdagen 1976177. 1 sam/. N1· 100. Bilaga 2. Bil. 1 
... :.: .::i. 
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4 %. För 1976-1977 förutses inkomster av rörelse öka med 19 % 
medan inkomst av jordbruksfastighet väntas öka med 3 %. 

En ytterligare effekt av de ändrade avdragsrcglcrna är att under
laget för beräkning av egenavgifterna minskar med schablonavdragets 
storlek. De totala egenavgifterna (dvs. sjukförsäkringsavgift, aUmän 
tilläggspensionsavgift och folkpensionsavgift) beräknas därför minska 
med 360 milj. kr. under inkomståret 1976. 

Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet har hittills svarat 
för mindre än 1 % av fysiska personers sammanlagda inkomst. Mellan 
åren 1975 och 1976 väntas dessa inkomster öka med 5 %. För 1976-
1977 förutses en ölrning med 5 %. Underskotten av annan fastighet 
förutses öka med 27 % åren 1975-1976. Den kraftiga ökningen sam
manhänger med att avdragen för ränteutgifter väntas öka till följd av 
den höjda räntenivån. För 1976-1977 förutses underskotten öka med 
25 %.. 

Inkomståret 1975 uppgick inkomst av kapital till drygt 2 % av de 
sammanlagda inkomsterna. Mellan 1975 och 1976 förutses inkomster 
av kapital öka med 18 % och med 15 % 1976-1977. Härvid har förut
satts en oförändrad räntenivå från november 1976. Detta innebär att 
den genomsnittliga räntenivån under åren 1975, 1976 och 1977 succes
sivt stiger. 

Utvecklingen av skatteunderlaget för svenska 
a k t i e bo 1 ag m. fl. 

De svenska aktiebolagens, sparbankernas och försäkringsbolagens 
taxerade inkomster har bedömts utifrån en enkät som RRV i oktober 

1976 har gjort bland ett urval om ca 1 950 företag. Företagen har tillfrå
gats om den till statlig och kommunal skatt taxerade inkomsten samt 
beräknade fyllnadsinbetalningar ~nder våren 1977. Dessutom har före
tagen besvarat frågor angående storleken av det särskilda forsknings
avdragct, särskilda investeringsavdraget samt investeringsbidraget för 
verksamhetsåret 1976. 

RRVs s. k. bolagsenkät insamlas två gånger per år - i februari respek
tive oktober. I syfte att mäta det under hösten 1975 införda särskilda 
invcsteringsavdragets alternativt investeringsbidragcts stimulanseffek-t be
svarade företagen i samband med februarienkäten 1976 en uppsättning 
frågor angående företagens investeringsplaner för år 1976. För att på
skynda konjunkturuppgången beslöt riksdagen att fr. o. m. den 1 maj 
1976 höja investeringsavdraget från 10 till 25 % av anskaffningskostna
den på maskiner och inventarier fram till den 31 december 1976. Sam
tidigt höjdes investeringsbidraget från 4 till 10 % (SFS 1976: 390, 1976: 
391). För att kunna utvärdera avdragets alternativt bidragets totala sti
mulanseffekt har RRV valt att i oktober 1976 tillfråga samma företag 
som i februariundersökningen. Det normala är att ett nytt urval företag 
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tas fram varje höst baserat på det senaste taxeringsutfallet. Hösten 1976 
skulle sålunda företagens inkomster verksamhetsåret 1975 ha legat till 

grund för urvalets sammansättning. Detta betyder att företagens sam

mansättning i urvalet hösten 1976 har baserats på inkomstförhållandena 

under 1974 i stället för 1975. Till följd härav är de nedan redovisade 

beräkningarna behäftade med en något större osäkerbetsmarginal än vad 
som annars skulle varit fallet. 

Som framgår av nedanstående tablå uppgick den statligt taxerade in
komsten enligt taxeringsutfallet för verksamhetsåret 1975 till 6 299 milj. 
kr. dvs. en ökning med 74 % jämfört med föregående år. Denna kraftiga 
ökningstaJ...1: förklaras framför allt av att de obligatoriska fondavsättning
arna till arbetsmiljöfonden samt den särskilda investeringsfondcn, som 
uppgick till ca 3,7 miljarder kr., var avdragsgilla både till statligt och 
kommunalt taxerad inlmmst verksamhetsåret 1974. Motsvarande förhål
lande gällde ej för 1975. 

Taxcringsulfall för åren 1968-1975 

Verksamhetsår 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Taxerad inkomst 
milj.kr. 
3 653 
3 836 
3 805 
2 810 
3 474 
3 919 
3 627 
6 299 

Förändring frän 
föregäende år % 
+18 
+s 
. . I 
-26 
+24 
+13 
- 8 
-1·74 

Resultatet från enkäten har fördelats på företagsstorlek och redovisas 
i tabellen på sid. 21. Det bör observeras att uppgifterna vad gäller stor

leksgruppen 0-19 anställda är mycket osäkra. Urvalet för denna grupp 
är jämfört med totala antalet förekommande företag mycket litet. Dess

utom är bortfallet störst inom denna grupp av företag. 
Enligt enkäten uppgick den till statlig skatt taxerade inkomsten för 

verksamhetsåret 1975 till 6 168 milj. kr. dvs. en något lägre nivå jämfört 
med taxeringsutfallct. Den lägre nivån förklaras dels av att det här är 

frågan om ett uppräknat urval dels av att vissa företag har överklagat 
taxeringsnämndernas bes I ut. 

Enligt enkäten från 01.."tober 1976 beräknas den statligt taxerade in
komsten minska med 9 % från 1975 till 1976. Som tidigare nämnts in

fördes i oktober 1975 ett särskilt invcsteringsavdrag. För· verksamhets

året 1976 beräknar företagen yrka avdrag med ett belopp motsvarande 
1,6 miljarder kr. Motsvarande avdrag 1975 som då endast avsäg ett par 
månader uppgick till 86 milj. kr. Som en följd av investeringsavdraget 
minskar den statliga bolagsskatten med ca 650 milj. kr. Motsvarande av
drag medges emellertid inte från den kommunalt taxerade inkomsten 

1 . .-
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utan denna beräknas öka med 10 % . Fyllnadsinbctalningarna under vå
ren 1977 beräknas utgöra närmare 40 % av den totala bolagsskatten 
avseende verksamhetsåret 1976. 

Det särskilda forsknings- och utvccklingsavdragct som infördes 1973 
beräknas för verksamhetsåret 1976 uppgå till 346 milj. kr. vilket mot
svarar en ökning med 25 % jämfört med 1975. Avdraget består av ett 
lO procentigt basavdrag på de totala forsknings- och utvccklingskostna
derna samt ett 20 procentigt ökningsavdrag på kostnadsökningen från 
föregående år. 

Av enkätmaterialet framgår att bolag med fler än 500 anställda svarar 
för 90 % av minskningen av den taxerade inkomsten till statlig skatt. 
Samma företag svarar för 75 % av forsknings- och utvccklingskostna
derna och drygt 40 % av investeringsavdraget. 

De företag som inte kan utnyttja investeringsavdraget kan i stället an~ 
söka om ett investeringsbidrag. Enligt enkäten beräknas dessa ansök
ningar totalt komma att motsvara ett belopp på ungefär 100 milj. kr. för 
verksamhetsåret 1976. Närmare 80 % av detta kommer att utbetalas till 
företag där antalet anställda uppgår till högst 19 personer. 

Vid bedömning av 1977 års statligt taxerade inkomster har RRV ut
gått från en trendmässig ökning på 10 % . Vissa företag med brutet 
räkenskapsår kommer även vid 1978 års taxering att kunna göra investe
ringsavdrag. Dessutom har regeringen under hösten 1976 beslutat att för
länga tiden för utnyttjande av särskilt investeringsavdrag fram t. o. m. 
den 31 mars 1977. Investeringsavdragen antas emellertid bcloppsmässigt 
bli av en mindre omfattning jämfört med 1977 års taxering. Med hänsyn 
tagen till investeringsavdragets betydelse räknar RRV med en ökning av 
den statligt taxerade inkomsten på 20 % från 1976 till 1977. Av de fond
avsättningar till arbetsmiljöfonden samt till den särskilda investeringsfon
den på totalt 3,7 miljarder kr. 1974 återstod på konto i riksbanken vid 
oktober månads utgång 1,6 miljarder kr. Dessa återstående medel kom
mer troligen att utnyttjas för investering under 1977. Gällande avskriv
ningsregler är ej tillämpbara för investeringar finansierade med medel 
från dessa fonder. Vid bedömningen av den statligt taxerade inkomsten 
för verksamhetsåret 1977 har emellertid hänsyn ej kunnat tas härtill. 

Resultatet av RRVs inkomstberäkning återges i den bifogade tabellen 
(bilaga C) med· specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för bud

getåret 1977178. 
Beträffande de för budgetåret 1977178 beräknade beloppen för de sär

skilda inkomsttitlarna får RRV anföra följande. 
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1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse samt socialför
säkringsavgifter 

Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

Allmänt 

Inkomsttiteln uppförs i statsbudgeten med det belopp som beräknas ut· 
göra statens inkomst av under budgetåret inflytande inkomst- och för
mögenhetsskatt samt socialförsäkringsavgifter till folkpensioneringen. 
Denna titel intar en särställning i förhållande till beräkningen av övriga 
inkomsttitlar på grund av att titeln är ett samlingskonto för redovis
ningen av den allmänna skatteuppbörden. Skatter och avgifter debiteras 
på de slutliga skattsedlarna var för sig men uppbärs gemensamt. 

Som bruttoinkomst på titeln redovisas i första hand vad som i enlig~ 
het med gällande uppbördsförfarande inflyter i form av preliminär 
skatt, fyllnadsbetalningar, kvarstående skatt, tillkommande skatt och in· 
drivna restantier. Uppbördsförfarandet förutsätter även uppkomsten av 
s. k. överskjutande preliminär skatt. Utbetalningen av denna redovisas 
som utgift på titeln. 

Som utgifter på titeln redovisas vidare de restitutioner av skatt som 
föranleds av taxcringsändringar m. m. 

De största utgifterna på titeln är utbetalningar av kommunalskatteme
del. Kommunalskatterna ingår i den samfällda statligt administrerade 
skatteuppbörden. Länsstyrelserna utbetalar därför enligt särskilt givna 
regler des»a medel till kommunerna. Av samma skäl. utbetalas eller 
omförs från titeln medel motsvarande avgifter av olika slag som ingår i 
skatteuppbörden. 

Den större delen av socialförsäkringsavgifterna uppbärs av praktiska 
skäl enligt alternativa metoder på så sätt att avgifterna för större arbets
givare direkt debiteras av riksförsäkringsverket, medan avgifterna för 
mindre arbetsgivare debiteras på skattsedeln. Oberoende av om social
försäkringsavgifter sålunda debiteras direkt av riksförsäkringsverket el
ler ingår i skatteuppbörden har man ansett redovisningen böra passera 
över denna skattetitel. Till följd härav ingår även uppbörden a~ social
försäkringsavgifter från "direktdebiterade" arbetsgivare på titelns in
komstsida och utbetalningarna till de allmänna försäkringskassorna 
m. m. bland titelns utgifter. Ett undantag från denna princip är direkt
debiterade tilläggspensionsavgifter som inte redovisas över titeln. 
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Till de särskilda inkomsterna på titeln hör sjömansskattcn och bland 
utgifterna ingår de omföringar till andra inkomsttitlar på statsbudgeten 
som enligt särskilda regler skall göras i fråga om vissa till beloppet rela· 
tivt obetydliga skatter, som ingår i den allmänna uppbörden. 

De in- och utbetalningar resp. omföringar som redovisas på titeln 
framgår av nedanstående sammanställning. Skillnaden mellan titelns sam
manlagda inkomster och utgifter utgör den nettoinkomst för statsverket, 
som motsvarar den i budgetredovisningen upptagna inkomsten på titeln. 
För att möjliggöra en analys av hur detta netto uppkommer har titelns 
olika poster sammanförts i olika grupper i sammanställningen nedan. 
Posterna avseende skatt på inkomst och förmögenhet har sammanförts 
till en grupp, medan poster avseende sociallörsäkringens olika delar har 
uppdelats eflcr deras budgetmässiga behandling. De socialförsäkrings
avgifter som flyter in på titeln kan i varierande grad motsvaras av ut
betalningar på titelns utgiftssida. Vissa avgifter, t. ex. socialförsäkrings
avgiften till folkpensioneringen, motsvaras inte av några utgifter på titeln. 
Utgifterna .för folkpensioneringen belastar i stället ett anslag på drift
budgeten. Andra socialförsäkringsavgifter omförs direkt. Inbetalningarna 
motsvaras av exakt lika stora utbetalningar eller omföringar till särskilda 
fonder eller speciella ändamål. En tredje grupp av socialförsäkringsav
gifter utgörs av avgifterna till den allmänna sjukförsäkringen. Dessa av
gifter motsvaras av utbetalningen av förskott till de allmänna försäk
ringskassorna. Dessa utbetalningar sker i den takt som kassornas utgif
ter kräver. Utbetalningarna sammanfaller inte nödvändigtvis med inbe
talningarna av avgifterna. Kassamässiga under- eller överskott kan såle
des uppkomma vilket påverkar inkomsttitelns saldo. 

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 

I nbeta/ningar 
Preliminär A-skatt 
Preliminär B-skatt 
Fyllnadsbetalningar av preliminär-

skatt 
Kvarstående skatt (jämte avgift) 
Tillkommande skatt 
Sjömansskatt 
Restantier 
Medel från skattercklamations

kontot 
Skattetillägg och förseningsavgift 

Utbetalningar och omföringar 
överskjutande skatt (jämte ränta) 
övriga restitutioner 
Kommunalskattemedel (inklusive 

förskotterade skattebortfallsbi
drag och kompensation för skat
tereform samt ersättning för bo
stadstillägg och avräkning av bi
dragsförskott) 

Allmän arbetsgivaravgift (skatte
debiterande avgifter och egenav
gifter) 

Utbetalning till allmänna pensions
fonden (skattedebiterade avgif
ter och egenavgifter) 
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Skogsvårdsavgifter 

Utskiftnings- och ersättningsskatt 
Annuiteter på avdikningslån 
Socialförsäkringsavgifter till folk-

pensioneringen (Skattedebiterade 
avgifter och egenavgifter) 

Socialförsäkringsavgifter till sjuk
försäkringen (skattedebiterade 
avgifter och egenavgifter) 

Socialförsäkring~avgiftcr 1ill folkpensioneringen 

Inbetalningar 

Avgifter från direktdebiterade 
arbetsgivare 

Avgifter från statliga myndigheter 
och affärsverk 

Skattedebiterade avgifter och egen
avgifter 

Socialavgift till barnomsorgen 

lnbetalni11gar 

Avgifter från direktdebiterade 
arbetsgivare 

Avgifter från statliga myndigheter 
och affärsverk 

Utbetalnirlgar 

Utbetalningar 

Socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen och förskott till 

de allmänna försäkringskassorna m. m. 

Inbetalningar 

Avgifter från direk"tdebiterade 
arbetsgivare 

Avgifter från statliga myndigheter 
och affärsverk 

Skattedebiterade avgifter och 
egenavgifter 

Viss ersättning från allmänna 
pensionsfonden 

Eventuell återföring av medel från 
allmänna sjukförsäkringsfonden 

Utbetalningar · 

Utbetalningar till de allmänna 
försäkringskassorna 

Eventuell avsättning av medel till 
allmänna sjukförsäkringsfonden 
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övriga socialförsäkringsavgifter 

I nbetalni11gar 

Avgifter från direktdebiterade 
arbetsgivare till 

yrkcsskadcförsäkring 

byggnadsforskning 

lönegarantifond 

arbetarskydd 

sjöfolkspensionering 
vuxenutbildning 
arbetsmarknadsutbildning 
del pension 
arbetslöshetsförsäkring 

Avgifter från statliga myndigheter 
och affärsverk till 
lönegarantifond 
arbetarsk)'dd 
arbetslöshetsförsäkring 
arbetsmarknadsutbildning 
vuxenutbildning 
del pension 

Utbetalningar 

Y rkesskadeförsäkri ngsa vgifter 
Byggnadsforskningsavgiftcr 

Löncgarantiavgifter 

Arbetarskyddsavgifter 

Arbetsmarknadsutbildningsavgifter 

Redaravgift 
Vuxenutbildningsavgifter 
Delpensionsavgifter 
Arbetslöshetsförsäkringsavgifter 

Nedan följer en genomgång av de skatter och avgifter som ingår i slut
lig skatt. Därefter behandlas uppbördssystemet och de poster som finns 
redovisade på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialför
säkringsavgifter m. m. 

Slutlig debitering av skatter och avgifter som 

berör inkomstskattctiteln 

Debiteringen av de olika skatterna och avgifterna framgår av debetse
deln för slutlig skatt. De skatter och avgifter som finns specificerade på 
debetsedeln är: 

Statlig inkomstskatt 
Kommunal inkomstskatt 
Statlig förmögenhetsskatt 
Socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 

Till äggspensionsavgift 
Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen 

Arbetsgivaravgifter 
Allmän arbetsgivaravgift 
Skogsvårdsavgift 
Annuiteter på avdikningslån 
Utskiftningsskatt och crsättningsskatt 
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Skattetillägg och förseningsavgifter 
Skattereduktion 
Särskild skattereduktion 
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Den sammanställning och kortfattade redogörelse över innehållet i 
gällande författningar och bestämmelser avseende ovannämnda skatter 
och avgifter som tidigare redovisats i RRV:s inkomstberäkning har 
överförts till den av RRV utgivna inkomstliggaren. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer 

Den statliga skatten bestäms enligt en enda skatteskala, avsedd för 
alla kategorier fysiska personer. Grundbeloppet år 1976 utgör 4 % av 
den beskattningsbara inkomsten om denna inte överstiger 20 000 kr. 
Vid högre beskattningsbara inkomster än 20 000 kr. utgår skatten enligt 
en progressiv skattesats, vilken är maximerad till 57 % för den del av 
den beskattningsbara inkomsten som överstiger 150 000 kr. 

Fr. o. m. 1978 års taxering föreslås en justering av den statliga skatte
skalan (prop. 1976/77: 42). Grundbeloppet föreslås bli 2 % av den 
beskattningsbara inkomsten upp till 15 000 kr. 

Förslaget till skatteomläggning 1977 innebär att skatten sänks i samt
liga inkomstlägen. Den marginella skattesatsen sänks i inkomstlägen 
upp till 60 000 kr. I inkomstlägena 60 000-150 000 kr. är marginal
skattesatsen oförändrad. Fr. o. m. 150 000 kr. höjs marginalskattesatsen 
med 1 procentenhet i förhållande till 1976 års skat.tcskalor. 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag 
innebär individuell beskattning. Grundavdraget uppgår till 4 500 kr. för
utsatt att taxerade inkomsten är större än detta belopp. Principen om 
sambeskattning tillämpas dock i ett avseende, nämligen vad avser be
skattningen av kapitalinkomster överstigande 2 000 kr., dvs. i huvudsak 
inkomst av fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Härvid 
gäller att för gifta som båda haft taxerad inkomst skall beskattningsbar 
A-inkomst och beskattningsbar Il-inkomst beräknas. Med A-inkomst 
avses inkomst av tjänst, utom periodiskt understöd, inkomst av jord
bruksfastighet och inkomst av rörelse. Med B-inkomst, eller kapitalin
komst, förstås övriga inkomster. Vid skatteberäkningen av B-inkomsten 
påförs dessa inkomster den av makarna, som har den högsta A-in
komsten. 

För vissa kategorier skattsh.-yldiga med hemmavarande barn under 16 
år medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges fr. o. m. 1972 års 
taxering med 25 % av inkomst av tjänst eller rörelse, dock högst 2 000 
kr., och med 1 000 kr. i fråga om inkomst av jordbruksfastighet. Avdra
get medges den av makarna som har den lägsta A-inkomsten. Om gift 
skattskyldig med minderårigt barn haft A-inkomst av jordbruksfastighct 
eller rörelse och maken utfört arbete i förvärvskällan, får den skattskyl-
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dige åtnjuta förvärvsavdrag med värdet av makens arbetsinsats, dock 
med högst 1 000 kr. För ensarnstäendc med hemmavarande barn under 
16 år och A-inkomst medges förvärvsavdrag med 25 % av inkomst av 

tjänst, jordbruksfastighet eller rörelse, dock med högst 2 000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn 

under 18 år med högst 2 500 kr. fr. o. m. 1974 års taxering. Avdrag för 

övriga periodiska understöd är maximerade till 5 000 kr. 

I mitten av femtio-talet infördes vissa schablonmässigt beräknade mi

nimiavdrag bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyl
diga som haft inkomst av tjänst. Vidare infördes vissa extra avdrag för 
fysiska personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av annan 
fastighet än jordbruksfastighet. Även inkomster av sådan fastighet be
räknas enligt schablonmetod. 

Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. 
för ensamstående och 1 600 kr. för samtai(erade. 

Det extra avdraget ·~om medges i vissa fall för inkomster av annan 
fastighet uppgår till 1 000 kr.· . 

Fysiska personer som har att erlägga socialförsäkringsavgifter til1 
sjukförsäkringen ciler follqJensioneringen, tilläggspcnsionsavgift samt 
allmän arbetsgivaravgift för inkomst av rörelse eller jordbruksfastighct, 
har kunnat göra avdrag för sådana avgifter som påförts året före in
komståret. Fr. o. m. 1977 års taxering föreslås (prop. 1975/76: 178) att 
motsvarande avdrag kan göras med ett schablonberäknat belopp beräk
nat med en procentsats på inkomsterna under 1976. 

Under budgetåret 1976/77 tillämpas i likhet med föregående budgetår 
en uttagningsproccnt av 100. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer, oskifta dödsbon och famil
jestiftelser redovisas på den s. k. A-längdcn. De för taxeringsåren 
1971-1976 uträknade skattebeloppen framgår av följande sammanställ
ning (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1972 1973 1974 1975 1976 

Statlig inkomstskatt, A-längdcn 13 394 l 5 254 14 667 19 585 24 759 

Statlig inkomstskatt för bolag, ekonomiska föreningar m. m. 

Statlig inkomstskatt för juridiska personer redovisas på de s. k. B-.oeh 
C-längderna. Den uträknade skatten uppgick taxeringsåren 1971-,-1975 
till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1972 1973 1974 1975 1976 

Statlig inkomstskatt, B- och C-längdema l 128 1 383 l 561 1 469 2 589 

Kommunal inkomstskatt . 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 
ingående församlingsskatt och landstingsmedel i form av inkomstskatt 
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beräknad på grundval av inkomst och av garantibelopp för fastighet. 
De gällande avdragsreglerna vad avser förvärvsavdrag, underhålls

avdrag, övriga periodiska understöd .samt grundav<lrag vid taxering till 
statlig skatt äger motsvarande tillämpning vid taxering till kommunal 
beskattning. 

Debiterad kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1972-1976 
till följande belopp (milj. kr.): 

Kommunal inkomstskatt: 

A·längd 
B- och C-längd 

Statlig förmögenhetsskatt 

Taxeringsår 
1972 1973 

19467 
1653 

22694 
2058 

1974 

24934 
2421 

1975 

28957 
2 301 

1976 

35 268 
3 146 

Förmögenh(:tcr under 200 000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 
fr. o. m. 1975 års taxering. Skattesatsen är 1 % för förmögenheter mel
lan 200 000 kr. och 275 000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 
2,5 % för förmögenheter överstigande 1000000 kr. Dessutom finns 
vissa begränsningsregler för att minska totala skatten, som tillämpas 
utan särskild ansökan av den skattskyldige. Förmögenhetsskatt beräknas 
på den sammanlagda förmögenheten tillhörande föräldrar och barn un
der 20 år, som bor hos föräldrarna. 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1972-1976 till 
följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1972 1973 

Förmögenhetsskatt 459 482 

1974 
515 

1975 

433 

1976 

647 

Höjningen av den nedre gränsen för beräkning av förmögenhetsskatt 
från 150 000 till 200 000 kr. mellan 1974 och 1975 års taxering bidrog 
till att den totala förmögenhetsskatten minskade mellan dessa år. 

Skattereduktion 

Vissa kategorier skattskyldiga skall fr. o. m. 1972 års taxering medges 
reduktion av skatten. För gifta skattskyldiga medges skattereduktion 
med högst 1 800 kr. av den ena makens skatt om den andre makens 
grundavdrag inte är fullt utnyttjat, dvs. om andre maken har en statlig 
taxerad inkomst understigande 4 500 kr. Beloppet för skattereduktion 
minskar med 40 % av andre makens taxerade inkomst. Det innebär att 
rätten till skattereduktion upphör då andre makens taxerade inkomst 
nått 4 500 kr. För ensamstående med barn under 18 år utgör skattere
duktionen 1 800 kr. utan reducering. Skattereduktion sker vid debitering 
av den slutliga skatten genom reducering av statlig inkomstskatt, kom
munal inkomstskatt, landstingsmedcl eller skogsvårdsavgift. Skattereduk-
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tion medges således inte i fråga om statlig förmögenhetsskatt, socialför
säkringsavgift till folkpensioneringen eller tilläggspensioneringen, arbets
givaravgift, allmtin arbetsgivaravgift, förseningsavgift eller annuitet på 
avdikningslån. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid debite
ringen skall helt bäras av staten, vilket innebär att staten gottgör kom
muner och andra för eventuellt reducerade belopp. 

Fr. o. m. taxeringsåret 1976 utgår en särskild skattereduktion att med
givas på 250 kr. för statligt taxerade inkomster upp till 36 000 kr. Av
trappning av avdraget sker med 10 % av den del av den statligt taxerade 
inkomsten som överstiger 36 000 kr. Den särskilda skattereduktionen är 
helt avtrappad då inkomsten uppgår till 38 500 kr. 

Den särskilda skattereduktionen sker genom reducering av samma 
skatter och avgifter som gäller för skattereduktion. 

Den skattereduktion som medgivits taxeringsåren 1972-1976 upp
gick till följande belopp (milj. kr.): 

Skattereduktion 
Särskild skattereduktion 

Egenavgifter 

Taxeringsår 
1972 1973 

I 413 1 349 

1974 

1296 

1975 

1133 

1976 

1035 
555 

Endast de försäkrades egna avgifter och avgifter från mindre s. k. 
skattedebiterade arbetsgivare debiteras på skattsedeln. övriga avgifter 
debiteras och uppbärs direkt av riksförsäkringsverket. Numera erläggs 
egna avgifter endast av egna företagare. De beräknas på deras inkoms
ter av rörelse och av jordbruksfastighet. Egenavgifterna består av all
män arbetsgivaravgift, socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, folk
pensioneringen och tilläggspensioncringen. 

Avgiftsundcrlaget för den allmänna arbetsgivaravgiften begränsades 
vid 1976 års taxering till den del av inkomsterna som översteg 10 000 
kr. Fr. o. m. 1977 års taxering höjs den avgiftsfria inkomsten från 
10 000 kr. till 18 000 kr. I prop. 1976/77: 41 föreslås en höjning till 
30 000 kr. fr. o. m. 1978 års taxering. Dessutom utgår en lägre procent
sats vid 1977 och 1978 års taxering för egenföretagare verksamma inom 
det inre stödområdet. 

Egenavgifterna till sjukförsäkringen beräknas efter olika procent
satser. Dessa bestäms av om den försäkrade omfattas av sjukpenning
försäkringen och i så fall på den försäkrades antal karensdagar. Pro
centsatserna vid 1977 års taxering varierar mellan 3,7 och 8 % av den 
avgiftsgrundandc inkomsten. 

De skattedebiterade egenavgifterna uppgick taxeringsåren 1972-1976 
till följande belopp (milj. kr.): 
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Taxeringsår 

1972 1973 1974 1975 1976 
Allmän arbetsgivaravgift 137 141 287 355 275 
Socialförsäkringsavgift till 

sj ukförsäkringcn 1 658 2004 2150 3 222 511 
folkpensioneringen 3 246 3 500 3 709 248 360 
tilläggspensioneringen 411 424 453 575 681 

Skattedebiterade arbetsgivaravgi/ter 

Arbetsgivare skall för varje år erlägga allmän arbetsgivaravgift, social
försäkringsavgift till sjukförsähingen, folkpensioneringen och till till
läggspension. Härutöver uttas av arbetsgivaren yrkcsskadeförsäkrings
avgift, lönegarantiavgift och arbetarskyddsavgift, avgift till arbetslöshets
försäkring och det kontanta arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsut
bildningsavgift, vuxenutbildningsavgift, delpensionsavgift, barnomsorgs
avgift samt för vissa arbetsgivare byggnadsforskningsavgift. Dessa av
gifter, vilka tillsammans kallas arbetsgivaravgifter, debiteras på debet
sedeln för slutlig skatt endast i sådana fall då summan av dem uppgår 
till högst 1 000 kr. Arbetsgivaravgifter som överstiger nämnda belopp 
uppbärs som regel direkt av riksförsätiingsverkct. 

De sammanlagda skattedebiterade arbetsgivaravgifterna uppgick taxe
ringsåren 1972-1976 till följande belopp (milj. kr.): 

Ta11eringsår 

1972 1973 1974 1975 1976 
Arbetsgivaravgifter 29 26 22 25 22 

Skattetillägg och förseningsavgift 

Särskilda avgifter, s. k. skattetillägg och förseningsavgift, debiteras vi~ 
överträdelser mot skatte- och avgiftsförfatlningar. Skattetillägg påförs 
skattskyldig som lämnat oriktig uppgift vilken sh."Ulle kunna leda till för 
lågt beskattningsresultat. Förseningsavgift tas ut vid försummelse att i 
rätt tid avge deklaration. 

Skattetilläggets storlek är i fråga om inkomst- och förmögenhetsskat
terna 50 % av undandragen skatt eller avgift. 

Förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 
1 % av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0,3 % av den be
skattningsbara förmögenheten till den del den överstiger skattefritt be
lopp. Förseningsavgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fal1 då de
klaration inte inkommit trots anmaning 600 kr. 

Lagstiftningen omfattar flertalet skatter och allmänna avgifter samt 
arbetsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. Bestämmelser
na trädde i kraft den 1januari1972. 

De debiterade skattetillägg och förseningsavgifter som bokförts på in
kornstskattetiteln taxeringsåren 1972-1976 uppgick till följande belopp 
(milj. kr.): 
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Skattetillägg 
Förseningsavgift 

Taxeringsår 
1972 1973 
85 84 
7 12 

1974 
95 
12 

1975 

173 
13 

31 

1976 
185 
13 

övriga skatter och avgifter på debetsedeln för slutlig skatt 

Skogsvårdsavgifter, annuiteter på avdikningslån, utskiftningsskatt och 
ersättningsskatt debiteras i samband med slutlig skatt men omförs eller 
utbetalas till andra inkomsttitlar eller anslag. 

Uppbördsförfarandet för skatter och avgifter 
som berör inkomstskattetiteln 

Preliminär A- och B-skatt 

Enligt uppbördsförordningen skal.I skattskyldig erlägga preliminär 
skatt med det belopp, vilket så nära som möjligt kan antas motsvara i 
den slutliga skatten ingående skatter och avgifter. 

Den preliminära skatten utgår dels .i form av preliminär A-skatt, dels 
i form av preliminär B-skatt. A-skatten utgår enligt skattetabeller eller 
efter viss procent av uppburen löneinkomst. B-skatten debiteras normalt 
med det belopp som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt. 

Preliminärskattetabellerna grundas på följande förutsättningar, nämli
gen 

att inkomsten samt grundavdraget är oförändrade under inkomståret 
att den skattskyldige inte kommer att taxeras för annan inkomst än 

som i tabellen angivcs, ej heller för garantibelopp för fastighet eller för 
förmögenhet 

att den skattskyldige inte har att erlägga socialförsäkringsavgift tilt 
folkpensioneringen, sjukförsäkringen eller tilläggspensioneringcn 

att skattskyldig, som avses i 2 mom. första stycket 2) och 4) erhåller 
skattereduktion samt 

att vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än dels 
grundavdrag och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s. k. förvärvsavdrag. 

Fr. o. m. år 1973 beräknas skatteavdragen I:ned hänsyn till skatten på 
beloppet i mitten av varje inkomstskikt emot tidigare på det högsta be
loppet i varje inkomstskikt. 

För inkomst av tjänst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som 
in.te uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen skall preliminär 
A-skatt utgå med 30 % av inkomsten. I vissa fall som t. ex. vid utbetal- · 
ning av retroaktiva lönebelopp, ackordsersättningar o. d. skall prelimi
när A-skatt utgå enligt grunder som fastställts av riksskattevcrket. 

överlämnar arbetstagare inte debetsedel på preliminär A-skatt till ar-· 
betsgivaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda 
skatteskalor. Uppvisar vidare arbetstagare inte debetsedel på slutlig skatt 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 32 

för arbetsgivaren skall under tid, då avdrag för kvarstående skatt skall 
verkställas, avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfällc med 
lika stort belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utgå även för annan inkomst än sådan som 
utgör den skattsk]'ldiges huvudsakliga inkomst av tjänst, om det är sär
skilt påkallat ur uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för ar
tistersättning som uppgår till minst 200 kr., sedan avdragen för särskild 
reseersättning gjorts, även om ersättningen ej utgör huvudsaklig inkomst 
av tjänst. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löncavdrag för skatt avser så
väl preliminär skatt som 1..-varstående skatt, varvid gäller, att preliminär 
skatt utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skattskyl
dige eller på eget initiativ under uppbördsåret vidtaga jämkning av den 
preliminärskatt som skall utgå, om jämkningen kan förväntas medföra 
bättre anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars, maj, 
juli, september, november och januari under uppbördsåret, vilket omfat
tar tiden fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande år. På 
titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter 
m. m. ingår under ett budgetår uppbörden under månaderna juli, sep
tember och november det ena året och uppbörden under månaderna ja
nuari, mars och maj påföljande år. Titeln redovisar sålunda inte upp
bördsårets preliminärskatt. Preliminär A-skatt företer vissa skillnader 
mellan olika skatteterminer på grund av att inkomstunderlaget varierar 
under året. Preliminär B-skatt erläggs däremot som regel med en sjätte
del av det debiterade årsbeloppet varje termin och är därför i stort sett 
stabil under uppbördsårets terminer. 

Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt 

Den skattskyldige kan frivilligt inbetala högre preliminärskatt än som 
följer av skattetabeller eller debetsedel å preliminär B-skatt. I regel görs 
detta genom fyllnadsbetalningar efter uppbördsårets utgång, dvs. under 
perioden den 18 januari till den 30 april. Syftet är att undvika eller 
minska kvarstående skatt, som i vissa fall är avgiftsbelagd (se nedan). 

Kvarstående och överskjutande skatt 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats, sker en 
avräkning, varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga om A-skatt det un
·der uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s. k. sär
skilt uppdebiterat belopp samt i fråga om B-skatt det debiterade belop
pet. Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av prelimi
närskatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skat-
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ten motsvarande slutliga skatt, förfaller skillnaden, om denna· är 25 kr. 
eller större, till betalning såsom kvarstående skatt undei; uppbördstermi
nerna i månaderna mars och maj året efter taxeringsåret. På kvarskatten 
skall den skattskyldige erlägga en avgift, kvarslcatteavgift, som inte är 
avdragsgill (SFS 1974: 853). Denna skall vara 8 % om den kvarstående 
skatten överstiger 5 000 kr. I annat fall ärden 6.% av den kvarstående 
skatten. Avgiftsbelopp som. •understiger 50 kr. påförs· emellertid inte. 
överstiger däremot den preliminära skatten motsvarande slutliga skatt; 
återbetalas det överskjutande beloppet, om detta är 25 kr., eller större, 
till den skattskyldige. Dessutom utgår ränta på det överskjutande belop
pet om räntebeloppet överstiger 50 kr. (SFS 1974: 853). Räntesatsen för 
ränta på överskjutande preliminär skatt bestäms årligen i december. 
Den anknyts till inlåningsräntan i bank. Ränta utgår för en tid av tolv 
månader. På preliminär skatt som erlagts .efter den 1~ januari året.efter 
inkomståret men senast den 30 april samma år utgår emellerti4 ränta 
för en tid av sex månader. Räntebeloppet på överskjutande skatt är 
maximerat till 100 000 kr. Räntesatsen~a för ~axcrif!gen 1976 är fast
ställda till 6,5 % resp; 3,5 .% (SFS 1975: 1399). Kvarståc.nde och över
skjutande skatt på titeli;i avser inkomståret SOIJ1 avsl.utas ett halvt år före 
budgetårets ingång. 

.": 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skatt. är skatt som skall eriäggas i huvudsak p~ grund 
av beslut om ändrad ta.Ke~ing sedan' slutlig skatt påförts eller ti,lI följd av 

eftertaxering. . , _ 

Sjömansskatt 

Sjömansskattcn är en definitiv källskatt,•sqm tillf~ller sfaten~ Kommu
nerna skall dock för varje år beredas e~sättn'ing · a\/ sfatsinedcl för mins
kade skatteintäkter. 

Restantier och medel från skattereklamationskontot 

Restantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyn
digheterna och avser skatter från olika år tillbaka. Medel från skattere- · 
klamationskontot är skatt som influtit men som till följd av identifie
ringssvårigheter ej har kunnat krediteras vederbörande skatt~l..-ylqig. 

''··•:. 

överskjutande skatt och övriga restituti011dr · 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be- , 
träffande överskjutande skatt se ovan. övriga restitutioner är återbetal
ningar som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 

3 Riksdage11 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 

,. 
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Utbetalda kommunalskattemedel 

Den största posten på utgiftssidan är utbetalningarna av kommunal
skattemedel. Hela källskatteuppbörden tillförs primärt staten. Kommu
nerna erhåller för varje kalenderår förskott grundat på senast kända 
taxering och den aktuella utdebiteringen. Förskottsutbetalningarna base
ras fr. o. m. den 1 januari 1972 på ett skatteunderlag som räknas upp i 
förhållande till en konstaterad ökning i kommunernas invånarantal. Upp
räkning av förskott skall därvid ske endast om befolkningsökningen i 
kommunen mellan vissa angivna tidpunkter överstiger vad avser för
skott för åren 1972 och 1973 4 %, för åren 1974 och 1975 2 % samt för 
åren 1976 och .1977 1 %. När taxeringsresultatct för ett kalenderår före
ligger sker slutavräkning, varvid saldot mellan slutligt uträknade belopp 
och uppburna förskott tillgodoräknas kommunerna eller statsverket allt
eftersom förskotten understiger eller överstiger de slutligt uträknade be
loppen. I kommunernas fordran på statsverket, som framräknats per 
den 1 januari varje kalenderår, ingår sålunda vid stigande skatteunder
lag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas fordran ut
betalas varannan månad med i princip en sjättedel av årsbeloppet vid 
varje tillfälle. Fr. o. m. år 1973 utökades utbetalningarna av kommunal
skattemedel med förskott av skattebortfallsbidrag i anledning av 1970 års 
skattereform. Förskottet avräknas under andra året (första gången år 
1975) efter bidragsåret mot det slutligt fastställda bidraget grundat på 
bidragsunderlaget enligt beräkningsårets taxering. Det förskotterade 
skattebortfallsbidraget för år 1973" ät ·större än motsvarande förskott ·år 
1975 varför nettoavräkningen av skattebortfallsbidraget år 1975 'påver-· 
kade utbetalningarna till kommunerna i negativ riktning. I samband med 
att avtrappningen av grundavdraget slopades vid 1976 års taxering, reg
lerna för extra avdrag ändrades och avdragsrättcn för sjukförsäkringsav
giften begränsades vid 1976 och 1977 års tax~ring påverkades .det kom
munala beskattningsunderlaget i ·neddragand~ 'riktning. För att kom
pensera kommunerna för detta inkomstbortfail beräknas fr. o. m. 1976 
års taxering ett särskilt korrigerat beskattningsunderlag för kommunerna 
som ligger till grund för utbetalningarna av förskott av kommunalskatte
medel fr. o. m. 1977. Slutregleringen avseende inkcimståret 1975 kom
pletteras med clt särskilt anslag för kompensationsbidrag med anledning 

av 1974 års skattereform. 

Utbetalning till allmänna pe1isio1isf ond en 

Skattedebiterade arbetsgivares socialförsäkringsavgifter till tilläggspen
sioneringen och skattedebiterade egenavgifter utbetalas från titeln till 

allmänna pensionsfonden. 
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Allmiin arbetsgivaravgift 

Den allmänna arbetsgivaravgift som debiteras skattedebiterad arbets
givare och fysisk person som haft inkomst av annat förvärvsarbete (in
komst av i riket bedriven rörelse eller inkomst av här belägen jordbruks
fastighet, som brukas av den skattskyldige) omförs fr. o. m. budgetåret 
1970171 från inkomstskattctiteln till inkomsttiteln allmän arbetsgivar
avgift. 

Utskiftningsskatt och ersättni11gsskatt, skogsvårds~vgifter och annuiteter 
på avdikningslån 

De debiterade beloppen av dessa skatter och avgifter omförs till andra 
inkomsttitlar. 

Socialförsäkringsavgifter exkl. ATP 

Avgifter från direktdebiterade arbetsgivare till sjukförsäkring, folk
pensionering, yrkesskadeförsäkring, arbetarskydd, byggnadsforskning, ar
betslöshetsförsäkring (inkl. kontant arbetsmarknadsstöd), arbetsmark
nadsutbildning, vuxenutbildning, lönegarantifond, delpensionsförsäkring · 
och barnomsorg uppbärs av riksförsäkringsverkct och redovisas på in
komstskattetileln. Avgifterna som inflyter är preliminära avgifter, fyll

nadsinbetalningnr av pre1iminära avgifter och kvarstående avgifter. De 
preliminära avgifterna fas.tställs genom uppräkning av avgiftsunderlaget 
två år tillbaka. Avgiften för år .1975 beräknades som om avgiftsunderlaget 
för år 1973 höjts med 20 %. På samma sätt har uppräkningsfaktorn fi,)r 
åren 1976 och 1977 fastställts till 24 respektive 19 % beräknat på 1974 
respektive 1975 års avgiftsunderlag. Fram t. o. m. 1975. har avgiftsunder
laget beräknats på den del av arbetstagares lön eller ersättning under 
året som understiger 7,5 basbelopp. För att finansiera en del av sänk
ningen av den statliga skatt.en 1976 beräknas fr. o. m. 1976 avgiftsunder
laget till alla socialförsäkringar exklusive ATP på hela den del av löne
summan som överstiger 500 kroi;ior. Den kvarstående avgiften, som debi
teras med en eftersläpning på två år, .fastställs i och med att ett definitivt 
avgiftsunderlag föreligger. Fr. o, m. avgiflsårct 1975 har en .särskild av
gift införts på den kvarstående avgiften. Denna avgift utgår med 6 % 
om den kvarstående avgiften uppgår till högst 5 000 kr. i annat fall med 
8 % (SFS 1974: 938). För att slippa denna avgift kan arbetsgivan1a 

göra fyllnadsinbetalningar året efter avgiftsåret. 
Ar 1975 slopades försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsäk

ringen. Avgifterna ersattes av ökade socialförsäkringsavgifter till sjuk
försäkringen. Dessa erläggs av arbetsgivarna. För att finansiera en .del av 
sänkningen av den statliga skatten 1976 höjdes sjukförsäkringsavgiften 
med 0,4 % . Samtidigt reducerades statsbidraget till sju~försäkringen, 

som belastar driftbudgetens· utgiftssida, från. att ha utgjort 25 % av 
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totala kostnaderna till 15 % . Med anledning av att nya ersiittnings
regler för sjukförsiikringen infördes .fr. o. m. 1976 samt att sjuk
frch"Vensen ökat höjdes avgiften med ytterligare 0,6 %. Den samman
lagda sjukförsäkringsavgiften uppgår därmed för år 1976 till 8 %. 

För att finansiera slopandet av folkpensionsavgiften år 1974 infördes 
en socialförsäl-ringsavgift till folkpensioneringen. Under 1975 och 1976 
har folkpensionsförmånerna väsentligt förbättrats. Bland reformerna 
1975 kan nämnas höjningen av grundbeloppet från 90 till 95 % av bas
beloppet för ensam pensionär ~ch från 140 till 155 % av basbeloppet 
för pensionärspar. Den lagstadgade allmänna pensionsåldem sänktes 
från 67 till 65 år fr. o. m. den 1 juli 1976. Dessa reformer har finansie
rats med höjda socialförsäkringsavgifter. Under 1976 uppgår socialför
säkringsavgiften för folkpensioneringen till 6,2 % . 

Yrkesskadeförsäkringen administreras av försäkringskassorna. Ar
betsgivaravgiften uppgår till 0,25 % av avgiftsunderlaget. 

Lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant stöd vid 
arbetslöshet infördes med verkan från år 1974. För att finansiera arbets,;. 
löshetsersättningen enligt dessa lagar skall arbetsgivare erlägga eri av
gift motsvarande 0,4 % av avgiftsunderlaget till sjukförsäkringen.: :Ar
betslöshetsersättningen utbetalas ·av de· erkända arbetslöshetskassoma 
och de allmänna försäkringskassorna~ 

Vidare erlägger arbetsgivarna en arbetarskyddsavgift för att täcka 
arbetarskyddsstyrelsens, yrkesinspektioncns och arbctsrriedicinska i1isti
tutets verksamhet. Avgiften bidrar dessutom.till att finansiera forskning, 
utbildning och upplysning beträffande arbetarskydd. 

En fond för arbetsmiljöförbättrillgar inrättas under åren 1976 och 
1977. Medlen ur fonden skall' användas för att bckoSta räntelättnader 
och till att täcka vissa andra kostnader i· samband med statligt kredit
stöd till arbeL<>miljöförbättringar. Medlen till fonden erhålls genom att 
arbetarskyddsavgiften höjs med 0,03 % för åren··197(5 och 1977. Av
giften uppgår därmed till 0,13 %. Den förhöjda avgiften skall dock 
inte erläggas av kommuner eller landstingskommun (SFS 1975: 353).' 

För att finansiera den statliga löncgarantin vid konkurse.r erlägger 
arbetsgivare lönegarantiavgi(te~ motsvarande 0,02 % av avgiftsunder~. 
laget till sjukförsäkringen. 

För arbetsgivare i byggbranschen utgår en särskild· byggnadsforsk
ningsavgift. Den uppgår för Ar l.976 till 0~7 %. För redare utgår även 
en avgift för sjöfolkspensioncringen på 0,8 % för år 1976. · 

Fr. o. m. 1976 utvidgades vuxenutbildningen. Förändringen .innebar 
dels en utvidgning av tiinstudicstiSdet som en ersättning för in

korostbortfall när en studerande b~I:töve~ .ta ledigt för att kuruia deltaga 
i kurser etc., dels infördes ett dagstudiestöd bestående av ett· inkomst-: 
bidrag och ett internatbidrag avsett för deltagare i kortare llmneskurser. 
vid folkhögskolor. För iängre sttidier på grundskole- och gymi:J.asieskofo-
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nivå infördes ett särskilt vuxenstudiestöd. Stödet skall vara en ersättning 
för inkomstbortfall. Vuxenstudiestödet utgörs av beskattade bidrag och. 
återbetalningspliktiga studiemedel .. 

Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en ny socialförsäk
ringsavgift benämnd vuxenutbildningsavgift. Fr. o. m. år 1976 uppgår 
avgiften till 0,15 % på samma avgiftsunderlag som övriga socialförsäk
ringsavgifter (SFS 1975: 358). 

Fr. o. m. 1976 infördes ett nytt system för arbetsmarknadsutbildnings
bidrag. Systemet är knutet till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshets
försäkrade deltagare erhåller en dagpenning av högst 120 kr. och minst 
80 kr. under fem dagar i veckan. Utöver dagpenningen erhåller alla 
arbetslöshetsförsäkrade ett stimulansbidrag på 10 kr. om dagen. För 
icke medlemmar i erkända arbetslöshctskassor är det kontanta arbets
marknadsstödet 45 kr. om dagen. Reformen finansieras med en social
försäkringsavgift benämnd arbctsmarknadsutbildningsavgift. Fr. o. m. 
år 1976 uppgår avgiften till 0,4 % av samma avgiftsunderlag som övriga 
socialförsäkringsavgifter (SFS 1975: 335). 

En reform för deltidspensionering trädde i kraft den 1 juli 1976. 
Personer som är i åldern mellan 60 och 65 år kan minska· sitt arbete . . 

till minst 17 timmar per vecka. Delpensionen fastställs till· ett belopp . 
motsvarande 65 % av skillnaden mellan den inkomst som den försäk
rade erhöll före övergång till deltidsarbete och den inkomst som kan 
antagas komma att gälla. vid deltidsarbete. Reformen finansieras med 
en socialförsäkringsavgift benämnd delpensionsavgift. För år 1976 upp
går avgiften till 0,125 % av samma avgiftsunderiag som övriga social
försäkringsavgifter (SFS .1975: 380). 

Som tidigare nämnts sänktes den allmänna pensionsåldem från 67 
till 65 år den l juli 1976. För att täcka kostnadsökningama under 1977 
höjs socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen med 0,6 procent
enheter fr. o. m. den 1 januari 1977. För att finansiera en del av den i 
prop. 1976177: 42 föreslagna sänkningen av den statliga skatten 1977 
föreslås en ytterligare höjning med 1,5 procentenheter. Socialförsäk
ringsavgiften till folkpensioneringen skulle därmed uppgå till 8,3 % 

fr. o. m. 1977. 
Delpensionsavgiften utgjorde år 1976 0,125 % av avgiftsunderlaget. 

Avgiften avsåg att täcka kostnaderna under andra kalenderhalvåret. 
Fr. o. m. 1977 uppgår avgiften till 0,25 % för helt kalenderår. 

Lönegarantiavgiften föreslås i prop. 1976/77: 15 uppgå till 0,07 % 
fr. o. m. 1977. 

Regeringen och kommunförbundet har träffat överenskommelse om 
åtgärder för att möjliggöra en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Ett · 
nytt statsbidragssystcm införs fr. o. m. 1977. Det nya driftbidraget för 
daghem omfattar fr. o. in. 1977 ett årligt bidrag på 14 000 kr per plats 
som tillkommer i nytillskott efter den 1 januari 1976. För befintliga 
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platser höjs bidraget successivt till 10 000 kr. år 1977, 12 000 kr. år 1978 
och till 14 000 kr. fr. o. m. år 1979. Driftbidraget för fritidshcm höjs till 
7 000 kr. per plats som tillkommer efter den 1 januari 1976. För befint
liga platser höjs bidraget successivt och kommer år 1979 att uppgå till· 
7 000 kr. Det nya statsbidragssystemet skall finansieras med en social
avgift från arbetsgivare. Avgiften skall beräknas på samma avgiftsunder
lag som gäller för den allmänna sjukförsäkringsavgiften. lJndcr 1977 
utgår socialavgiften för barnomsorgen med 1 % och beräknas därefter 
successivt öka till 2,2 % för år 1981. 

Statens avgifter till sjukförsäkringen m. m. 

Statliga myndigheter och affärsverk betalar samma socialförsäkrings
avgifter som direktdebiterade arbetsgivare, med undantag för yrkesska
deförsäkringsavgiftcn. Avgifterna omföres från inkomsttiteln Pensions
medcl m. m. till inkomstskattetiteln. 

Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsundcrlaget för avgifter, som 
staten med undantag av affärsverken skall erlägga enligt lagen om all
män försäkring och lagen om allmän arbetsgivaravgift. Avgifterna fast
ställs av riksförsäkringsvcrket före viss bestämd tidpunkt. Beträffande 
avgifterna till den allmänna tilläggspcnsioneringcn tillämpas dessutom 
preliminärdebitering av avgifter. 

Viss ersättning från allmänna pensionsfonden 

Allmänna pensionsfonden ersätter de allmänna försäkringskassorna 
för deras kostnader för administration av den allmänna tilläggspensionc
ringen. Ersättningen görs till riksförsäkringsverket som redovisar på in

J<0mstskaUetiteln. 

Aterföring av medel från eller avsätlning av medel till allmänna sjuk/ ör

säkringsf onden 

Allmänna sjukförsäkringsfonden har till syfte att utgöra en reserv vid 
tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsverket 
beräknar, enligt särskilda regler, om återföring eller avsättning bör 
komma ifråga. Riksdagen beslutar för varje särskilt år om fondmedlen 
skall tas i anspråk eller avsättning skall göras till fonden. 

Förskott och slutavräkningsbelopp till de allmänna försäkringskassoma 

Från titeln utbetalas förskott och slutavräkningsbelopp på sjukförsäk
ringsavgifter från såväl försäkrade som arbetsgivare .. Vidare utbetalas 
till apotekare utgående ersättningar för kostnadsfria eller prisnedsatta 
läkemedel. Förskottet är beräknat med hänsyn till att viss del av sjuk
försäkringen finansieras med statsbidrag och avgifter för frivillig försäk- · 
ring och tilläggsförsäkring. 
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Yrkesskadc}örsäkringsavgifter, byggnadsforskningsavgifter, lönegaranti~ 

avgifter, arbetarskyddsavgif ter, arbetsmark11adsutbild11i11gsavgiftcr, 

vuxe11utbild1ii11gsavgifter, arhetslöshetsförsiikriligsavgifter oclz delpe11-

sio11savgif rer 

Från titeln utbetalas de ovannämnda avgifterna som rnflutit från di
rektdebiterade arbetsgivare. Skatte.debiterade arbetsgivares avgifter för
skotteras av statsverket och utbetalas över titeln. 

lnkomstskattetitelns 
1971/71-1975/76 

utveckling budgetåren 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1971/72 

Statsbudget 19 500,0 
Redovisat 19 772,2 

1972/73 

20 600,0 
18 265,8 

1973/74 

21 300,0 
20 957,5 

1974/75 

29 800,0 
28 091,4 

1975/76 

33 800,0 
40 631,4 

1976/77 

42450,0 

Efterföljande uppställning är avsedd att belysa utvecklingen av de in
komster och utgifter på inkomstskatlctiteln som tillsammans resulterat i 
de behållna inkomsterna på titeln. Vissa av beloppen är approximativa. 

Uppbörd på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgif-
term. m. Utfäll för budgetåren 1971/72-1975/76 (milj. kr.) 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
lnkom.s ter: 

Prel. A-skatt under terminerna 37 367 41122 43 361 49624 60294 
Prel. B-skatt under terminerna 5719 5953 6 361 7 348 8 258 
Fyllnadsbetalningar av prclimi-

närskatt 1 923 2408 3 178 3 707 5935 
Kvarstående skatt 2389 I 568 1 751 2058 2 486 
Socialförsäkringsavgifter från di-

rektdc biterade arbetsgivare 
m.m. 3 448 3 543 5 815 11339 20474 

Tillkommande skatt, sjömans-
skatt, restantier m. m. 1182 705 I 048 838 1098 

Summa inkomster 52030 55299 61514 74914 98545 

Utgifter: 

Kommunalskattemedel1 23177 26.063 27 881 31 628 37 340 
Överskjutande skatt' 3148 4616 4699 4549 4504 
Övriga restitutioner 436 393 381 496 513 
Utbetalningar till allmänna 

9·413 försäkringskassoma, m. m. 4983 5 415 7 031 14 620 
Utbetalningar till allmänna pen-

567 sionsfonden 42S 396 411 439 
Omföringar 88 150 154 298 369 

Summa utgifter 32258 37033 40557 46823 57913 

lnkflmster utöver utgifter 19 772 18 266 20 957 2809i 40632 

1 Inkl. förskotterat skattebortfallsbidrag fr. o. m. budgetåret 1972/73 och er
sättning för bostadstillägg fr. o. m. budgetåret 1974/75, 

2 Inkl. ränta på överskjutande skatt. 
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Beräkning av skatt på inkomst och förmögenhet 
s a m t s o c i a I f ö r s ä k r i n g s a v g i f t e r m. m. b u d g e t å r c n 
1976/77 och 1977/78 

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. 

I beräkningarna av utfallet på titeln särskiljs å ena sidan beräkning-; 
arna av inkomstskatten och å andra sidan beräkningarna av socialförsäk
Yingsavgifterna och deras motsvarigheter på titelns utgiftssida. Kalky
lerna för inkomstskatterna görs i princip i tre etapper med sinsemellan 
olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestäms av institutionella 
faktorer som t. ex. beskattningsregler och uppbördssystemets utform
ning. Vidare påverkas de av konjunkturutvecklingen och därmed sam
manhängande faktorer som löner, sysselsättnings- och prisutveckling. 
Dessutom ingår i beräkningarna erfarenhetsmässiga bedömningar av 
vissa företeelser som t. ex. av inflytande andel av debiterad kvarskatt. 
Resultaten av de etappvisa beräkningarna jämförs och analyseras. I den 
mån resultaten inte överensstämmer med varandra visar detta med den 
beräkningsmodell som används att de ursprungliga antagandena är in
konsistenta. Dessa omprövas successivt och ger genom en iterativ pro- -
cess upphov ti11 nya beräkningar som upprepas till dess resultaten över
ensstämmer. 

I den första etappen beräknas preliminära skatterna med hjälp av an
taganden om inkomstutveckling och förändringar i den totala makro
ekonomiska marginalskattek"Votcn. Dessa antaganden är avhängiga av 
löne- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmänna konjunktur
utvccklingcn. För bedömningen av preliminärskatteuppbörden under 
innevarande budgetår lämnar uppbördsstatistiken vägledning. Denna 
statistik omfattar uppgifter om influtna belopp av preliminär A- och B

skatt. Med hjälp av denna statistik har uppbörden kunnat följas t. o. in. 
uppbördsterminen i september 1976. För de framförliggande åren be
räknas preliminärskatterna med utgångspunkt från den antagna in
komstökningen och makrornarginalskattekvoten. 

I den andra etappen beräknas den slutligt påjörda skatten med ut
gångspunkt från antaganden om inkomstutvcckling och förändringen av 
avdrag och underskott. Som hjälpmedel för dessa beräkningar används 
de tidigare nämnda taxeringsstatistiska uppgifterna avseende taxerings
året 1976 som RRV insamlat. På dessa uppgifter tillämpas en prognos
modell som innebär att för varje enskild individ i urvalet beräknas iil
komsten, underskott och avdrag enligt gjorda antaganden för prognos
perioden. Påförda skatter och avgifter beräknas därefter enligt gällande 
beskattningsregler. Dessa skatter och avgifter summeras och. uppräknas 
till totalnivå. Under förutsättning att inkomstfördelningen varit oföränd
rad mellan basåret och progilosåret dvs. att inkomstförändringarna för
delat sig likformigt mellan inkomstgrupperna ger beräkningsmodellen 



Bilaga 1 Riksrevisionsvcrkets inkomstb~r~kning 41 

förhållandevis goda estimat för prognosåren. Sett över en längre tidspe
riod förändras inkomstfördelningen och därmed följer även att estirna
ten blir osäkrare. Den tidigare nä.ril.'ndä enkäten. till svenska aktiebolag 
används för att beräkna juridiska personers slutligt påförda skatt. 

I den tredje etappen av beräkningarna görs vissa överväganden om 
föräntlringar i ska11euttaget dvs. förändringar av skillnaden mellan preli

minär och slutlig skatt. De senaste årens omläggningar av skattesystemet 
har tillsammans med drastiska förändringar av inkomsterna bidragit till 
kraftiga omslag i skatteuttaget. Beräkningarna av storleken på dessa 
förändringar är mycket svåra att göra och har därför närmast karaktär 
av allmänna överväganden i anslutning till kalkylerna. 

Preliminärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland 
inkomsttitelns bruttoinkomster. De har visat en oavbruten stegring un
der bugetåren 1970171-1975/76. 

Uppbörden av preliminär A-skatt för inkomståret 1976 är t. o. m. 
september dvs. den fjärde uppbördsterminen ca 20 % högre än under 
motsvarande uppbördstcrminer för 1975. För de återstående två termi
nerna visar RRVs prognos på en ökning med drygt 8 % jämfört med 
motsvarande terminer 1975, Skillnaderna i ökningstakt under årets 
olika delar sammanhänger med fördelningen av löneutbetalningarna 
under 1975. Stora retroaktiva löneutbetalningar gjordes under somma
ren och hösten 1975 till följd av att de centrala och lokala· avtalsför
handlingarna slutfördes huvudsakligen under andra och tredje kvar
talet. Mellan inkomståren 1975 och 1976 beräknas ökningen av preli
minärskatterna uppgå .till ungefär 16 %. Skatteomläggningen 1976 (jus
tering av de statliga skatteskalorna) har verkat neddragande på ök
ningstakten för den preliminära skatten. Effekten av skatteomläggning
en beräknas motsvara ca 9. procentenheter av ökningen mellan 1975 
och 1976. Höjningen av den kommunala medelutdcbiteringen med 92 
öre, kan uppskattas ha ökat skatteinbetalningarna med drygt 2 % räk
nat från 1975 års nivå. Om preliminärskatterna år 1976 korrigeras för 
den inverkan som skatteomläggningen och kommunalskattehöjningen 
har haft, erhålles en uppskattning av hur stora skatterna skulle ha varit 
vid oförändrade skattesatser. Enligt dessa grova överslagskalkylcr skulle 
den justerade ökningen åren 1975-,-1976 uppgå till ca 23 %. 

Vid beräkningen av uppbörden av preliminär A-skatt under kom
mande uppbördsår har RRV utgått från den antagna stegringen av 
lönesumman under åren 1977 och 1978 (jfr sid. 15). I höjande riktning 
påverkas uppbörden även av en höjning av den kommande utdebite
ringen - enligt preliminära uppgifter med 68 öre per inkomstskatte
krona från den år 1976 gällande medelutdebiteringen 26: 15. kr. Upp
börden år 1977 påverkas i sänkandc riktning av den föreslagna juste
ringen av den statliga skatteskalan (prop. 1976177: 42). 

Som visas i tabellen nedf:ln beräknas justeringen medföra ett prclimi-
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Sänkning av statlig skatt för fysiska personer år 1977 fördelad efter beskattnings-
bar inkomst för A- resp. B-skattare 

Statligt beskatt- Antal Sänkning av Sänkning av Sänkning av. 
ningsbar inkomst inkomst- statlig skatt statlig skatt statlig skatt 
(tusen kr.) tagare A-skattare B-skatlarc fysiska pcrso-

(milj. kr.) (milj. kr.) ner (milj. kr.) 

0-15 I 812 619 170 20 190 
15-30 1 036 754 460 45 505 
30-45 1 324 202 1 940 115 2 055 
45-60 985 262 2105 so 2 185 
60·-80 402 222 910 45 955 
80-150 199 483 425 45 470 

150- 29067 40 50 90 
Summa 5 789 609 6050 400 6450 

närskattebortfall på 6 450 milj. kr. 
För 1977 har några avtal ännu inte· slutits. Avtalsförhandlingarna kan 

komma att pågå en bit in på 1977. Det finns därför skäl att räkna med 
att uppbörden av preliminärskatt under 1977 kan väntas bli förskjuten 
mot andra hälften av kalenderåret. RRV har beräknat fördelningen av 
uppbörden av preliminär A-skatt 1977 med ledning av tcrminsfördel
ningen avtalsåret 1974. 

Mellan åren 1977 och 1978 väntas den kommunala utdebiteringen öka 

med i genomsnitt 25 öre. Det motsvarar ca 450 milj. kr. i prel. A-skatt 
är 1978. 

Inkomsterna av preliminär B-skatt under de fyra första uppbörds
tcrminerna av innevarande uppbördsår är 8 % högre än motsvarande 
terminer 1975. 

Preliminär B-skatt debiteras normalt med det belopp som senast på
förts som total slutlig skatt. Detta betyder, att de kända resultaten av 
1975 års taxering legat till grund för den debiterade B-skatten ·för upp- · 
bördsåret 1976-77. På samma sätt kommer det nu kända resultatet av 

1976 års taxering att ligga till grund för den debiterade B-skatten för 

det kommande uppbiirdsaret och taxeringsresultatet vid 1977 års taxe
ring för den debiterade B-skatten för uppbördsåret 1978-79. De skatt
skyldiga, som erlägger preliminär B-skatt, har emellertid möjlighet att 

begära jämkningar i den preliminära B-skatten. Av denna anledning har 
den debiterade B-skatten brukat avvika från senast kända shltliga skatt. · 

Jämsides med beräkningarna av preliminärskattcuppbörden har RRV 
uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt 
vid 1977 och 1978 års taxeringar. Som underlag för kalkylerna har an

vänts den taxeringsstatistiska undersökning som omnämnts ovan.· Bas
årets (1975) inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare 
nämnda inkomstantagandena. Med tillämpning av respektive års be

skattningsreglcr har motsvarande slutliga skatter och avgifter för fysiska 
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personer kunnat bcriikrias för inkomståren 1976 och 1977. De förmåner 

vid sjukdom och arbetslöshet m. m. som fr. o. m. år 1974 beskattas, till
förs inte det kommunala· beskaltningsuridcrlaget. Motsvarande kommu

nala skatt tillförs i stället staten. I de kalkyler som ligger till grund för 
RRVs beräkningar har den påförda statliga skatten, kommunalskatten 
och förmögenhetsskatten för fysiska personer beräknats till följande be

lopp för taxeringsåren 1977 och 1978. Som Fimförelse har även mot

svarande skatter enligt 1976 års taxering medtagits. 

Statlig skatt 
Kommunal skatt 
Förmögenhetsskatt 
Skatt på beskattade förmåner 

Taxeringsår 
1976 
Milj. kr. 
24 759 
35 268 

636 
2247 

1977 

26 695 
'42413 

697 
2 925 

1978 

26 00] 
48 244 

767 
3 290 

Den påförda skatten reduceras för vissa skattskyldiga, som framgått 
tidigare, a\' skattereduktion samt fr. o. m. 1976 års taxering av en sär
skild skattereduktion för låginkomsttagare. De beräknade värdena för 
dessa båda skatteavdrag uppgår till följande belopp. 

Taxeringsår 
1976 1977 1978 
Milj. kr. 

Skattereduktion inkl. 
Särskild skattereduktion 1 590 1 470 1 420 

Vid beräkningen har, förutom med påförda inkomst- och förmögen
hetsskatter, räknats med skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till 
folkpensioneringen, sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen samt 

allmän arbetsgivaravgift till följande belopp. Som jämförelse har även 
de påförda avgifterna enligt 1976 års taxering medtagits. 

Taxeringsår 
1976 1977 1978 
Milj. kr. 

Folkpensioneringen 360 535 797· 
Sjukförsäkringsavgifter 510 594. 665 
Tilläggspensionsavgifter 680 557 641 
Allmän arbetsgivaravgift 275 186 115 

Den allmänna arbetsgivaravgiften förutses minska de närmaste åren. 

Detta sammanhänger med att avgiften har slopats för de första 10 000 
. - . 

kronorna och att denna gräns successivt kommer att höj~s. Effekterna 
av dessa böjningar har beräknats med hjälp av RR Vs taxeringsstatis~ 
tiska undersökning. Fr. o. m. inkomståret 1976 höjdes den avgiftsfria 
inkom::;tcn från 10 000 kr. till 18 000 kr. Förslag föreligger om en höj
ning av gränsen från 18.000 kr .. till 30 000 kr. fr. o. m. 1977 (prop. 

1976177: 41). 
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Allmän arbetsgivaravgift för egna företagare fördelade efter inkomstklass in-
komståret 1975 · 
Inkomst av Antal Belopp vid Beräknat lleräknat · 
rörelse och inkomst- 1976 års belopp med belopp med 
jordbruks- tagare taxering tak vid tak vid 
fastii;hct 18 000 30 000 
(tusen kr) 

0-10 
10-18 
18-30 
30-
Summa 

191 701 
61 060 
75 794 

128 682 
457237 

9 
42 

224 
275 

19 
184 
203 

124 
124 

Av tabellen framgår att höjningen av gränsen år 1976 från 10 000 

till 18 000 kr. beräknas medföra minskade egenavgifter med 72 milj. kr. 
Genom att de avgiftsfria inkomsterna höjs till 30 000 kr. beräknas egen
avgifterna minska med ytterligare 79 milj. kr .. 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förutses, som 
redovisats ovan, minska med 9 % mellan åren 1975 och 1976. Minsk
ningen förklaras av alt det särskilda investeringsavdraget för maskin
invcstcringar återinförs för perioden fram t. o. m. 31 mars 1977. Där
efter medges inte något investeringsavdrag, vilket medför att de statligt 
ta.xerade inkomsterna väntas öka med 20 % mellan 1976 och 1977. 

Aktiebolagens statliga och kommunala skatter beräknas taxeringsåren 
1977 och 1978 uppgå till följande belopp. Utfallet för 1976 års taxering 
redovisas som jämförelse. 

Taxeringsår 
1976 1977 1978 
Milj. kr. 

Statlig skatt 2 453 2 240 · 2 950 
Kommunal skatt 2 310 2 860 3 245 

En jämförelse mellan preliminärskatteuppbördcn (exklusive fyllnads
betalningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstår belyser 
preliminärskatteinbetalningarnas anpassning eller brist på anpassning till 
de slutligt debiterade skatterna. Skillnaden mellan dessa båda belopp be
nämns uttag. Om preliminärskatteuppbörden överstiger den slutliga 
skatten har det varit ett överuttag av skatt. Om förhållandena är de om
vända har det varit ett underuttag av skatt. I nedanstående tablå redovi
sas uttaget för den senaste sexårsperioden. 

Inkomstår 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 p 
1977 p 

Preliminär skatt 
Prel. Prel. 
A-skalt B-skatt 

32 380 5 681 
35 007 5 689 
40 467 6 121 
42126 6176 
48 413 6987 
56 015 8 045 
64 829 8 842 
69 375 11 965 

Summa 

38 061 
40 696 
46 588 
48 302 
55400 
64060 
73 671 
81 340 

Slutlig skatt Uttag 
A-längd B, C Summa Skillnad 

och D-
längd 

37 187 3 078 40265 -2204 
37'461 2 824 40285 411 
43 257 3 481 46 737 - 149 
45 520 4122 49 642 -·1 340 
54244 3 825 58 069 -2669 
63 351 5 794 69145 -5085 
73 336 . 6221 79 557 -5886 
79 302 7 163 86465 -5125 
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Av tablån framgår att överuttaget år 1971 hår förändrats 'till ett un
deruttag för de efterföljande åren. Undcruttaget uppgick år 1973 till 
1 340 milj. kr. och ökade år 1974 till det dubbla, vilket sammanhänger 
med beskattningen av vissa förmåner vid sjukdom och arbetslöshet. 
Tidigare när dessa förmåner inte· beskattades var preliminärskatteav
draget på lön för stort om man var sjuk och uppbar sjukperi.ning någon 
del av året. I och med att detta överuttag minskat har totala :·uttaget 
således sjunkit. Underuttaget förutses ligga på en hög nivå de ~ärmast 
följande åren. Detta sammanhänger främst med eftersläpiiingen i debi
teringen av preliminär B-skatt i förhållande till de~ slutliga Il-skatten 
(inklusive aktiebolag m. m.), men även med att· avdraget för de anställ
das sjukförsäkringsavgifter successivt liar försvunnit Effekterna av det
ta är olika på den preliminära skatten och den slutligt påförda skatten. 
Preliminärskatteinflödct påverkades inte av att avdraget för sjukförsäk
ringsavgiften försvann. Detta avdrag· b~aktades aidrig i prciim~ärskat
tetabellerna, varför det inte heller påverkade preliminärskatten när det 
upphörde. Den slutligt påförda skatten däremot påverkades av att av
draget försvann. Avdraget för sj-Likförsäkrin~savgiften vid 1976 års 
taxering fick uppgå till högst 500 kr. Avdraget försvinner fr. o. ro. 1977 
års taxering till följd- av att sjukförsäkringsavgiften slopades fr. ö. m. 
inkomståret 1975. Detta gjorde att den beskattningsbara inkomsten steg 
och därmed också den slutliga skatten. -

Slutregleringen av skatten sker, efter frivilliga fyllnadsinbetalningar 
av skatt, via utbetalningar av överskjuta~de s.katt samt debiter~g · av 
kvarstående skatt. Fyllnadsbetalningarna och den inflytande-kvarstående · 
skatten ingår bland inkomstskattetitelns inkomster, medan utbetalning-
arna av överskjutande skatt upptas bland. titelns utgifter. . 

Omfattningen av fylln.ådsbetainingarna, den kvarstående och den över- -
skjutande skatten framgår av följande sammanställning. -

Inkomstår Fyll- Kvarstående skatt översk)utande skatt1 

nads-
betal- A~längd B, C- Summa A-Iängd B, C- ·summa 
ningar · och D- ochD-
Summa längd längd 

1970 2034 3007 290 3 297 2 776 352 3 127 
1971 1923 1 890 332 2 222 . 4170 387 ·4 556 
1972 2 408 2065 316 2 381 4314 326 4 641 
1973 3178 2244 394 2 638 4174 301 4475 
1974 3 707 2919 345 . 3 264 3 786 516 4302 
1975 5935 3 397 - 485 3 882 4 379 493 4872 
1976 p 6 612 3 423 521 3 944 4 353 457 4 810 
1977 p 5 776 3 511 470 3 981 4265 508 4 773 

1 Exkl. ränta : . ~ .. 

Som framgår av tablån var den kvarstående skatten ungefär av 
samma storleksordning soin överskjutande skatten 1970. Därefter har 
överskjutande skatten varit betydligt 'större än kvarskatten. 
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Fyllnadsbetalningarna ökade kraftigt våren 1976, avseende inkomst
året 1975. Våren 1977 förutses en fortsatt kraftig ökning av fyllnadsbc
talningarna. 

Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna 1976 och 1977, 

skall erläggas under budgetåren 1976/77 och 1977178. Under dessa bud

getår utbetalas även den överskjutande skatten enligt nämnda taxeringar. 
Vid beräkningen av kvarstående skatt, får hänsyn tas till att en del av 

de påförda beloppen inte erläggs i rätt tid utan blir restförda. Den infly

tande kvarstående skatten uppskattas för budgetåret 1976177 till 2 900 
milj. kr. och för budgetåret 1977/78 till 2 950 milj. kr. 

RRV beräknar inflytande restantier, sjömansskatt, tillkommande skatt 

m. m. till 1 000 milj. kr. för budgetåret 1976177 och till J 000 milj. kr. 
för budgetåret 1977/78. 

Den totala skatteuppbörden har mot bakgrund av som nämnts beräk
nats till 85 930 milj. kr. för budgetåret 1976/7.7 och till 94 450 milj. kr. 
för budgetåret 1977/78. 

Inkomstskattetiteln har under första delen av budgetåret 1976177 be
lastats med utbetalningar till kommunerna med ca 20 350 milj. kr. I . . 

detta belopp ingår även ett förskott för år 1975 av det skattebortfallsbi-
drag som utgår till kommuner, landstingskommuner och församlingar 
med anledning av att skatteunderlaget minskade till följd av 1970 års 
skattereform .Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat sk~tte
bortfall för kommunerna på 1250 milj .. kr. för år 1971. Bidragen utbe
talades första gången år 1973 och utgår i form av tillskjutet skatteunder- . 
lag. Kommunerna får även ett förskott under år 1977 för l 974 års 

skattereform. Skatteunderlaget min.~kade då bl. a. till följd av slopandet 
av avtrappningen av grundavdraget. Förskotten regleras över inkomst

titeln skatt på inkomst ,~ch förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter 
m. m. medan det slutliga bidraget betalas över utgiftsanslag. Här.till 
kommer kommunernas andel av sjömansskatten_på ca 1qo milj: kr. 

För kalenderåret 1977 sk:;ill utbetalningarr)a av förskqtt grundas på 
skatteunderlaget enligt 1976 års taxering. Enligt uppgifter från statis
tiska centralbyrån om den be.skattningsbara i~komstens storlek ~ch ~~ 
den kommunala utdebiteringen har RRV beräknat utbetalningarna av 
förskott på kommunal inkomstskatt under kalenderåret 1977 tip .ca 
40 900 milj. kr. exklusive· kompensation för 1974 års skattereform. Slut
avräkningen på det under. kalenderåret 1975 utbetalade förskottet p~ 
kommunal inkomstskatt har beräknats till omkring 9 280 milj. kr: Det 
förskotterade skatte.bortfallsbidraget och kompensationer fÖr ·.1974 års 

skattereform beräknas uppgå till 2 290 milj. kr., men från detta belOpp 
dras det förskotterade skattebortfallsbidrag sorii utbetalades år 1975.- . 

Eftersom detta uppgick till 1 2~6 milj. kr. blir nettoeffekten ca 1 ~70 
milj. kr. Slutreglcringen ,av bidraget sker via anslag. Sammanlagt. skulle 
sålunda utbetalningarna under kalenderåret.19.?7 k~nna beräknas t~H o~, 
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kring 51 250 milj. kr. Till detta kommer sjömansskatt och v_iss ersättning 

för kommunala bostadstiUägg~ Förslag föreligger (prop. 1975176: 116) 

att försäkringskassorna skall _överta utbetalningarna av bidragsförskott 

fr. o. m. 1 oktober 1977~ Kommunerna skall svara för 30 % av netto

kostnaden för bidragsförskotten. Avräkningen skall ske mot utbetal

ningen av kommunalskattemedlen. RRV uppskattar denna kostnad till 

ca 40 milj. kr. för 1977. Hälften av beloppet skall utbetalas under senare 

hälften av budgetåret 1976177. Utbetalningarna av kommunalskatteme

del under budgetåret 1976177 kan sålunda beräknas till ca 46 200 milj. 

kr. Detta innebär en ökning av utbetalningarna med 8 880 milj. kr. jäm

fört med budgetåret 1975/76. Denna kraftiga ökning på 23 % samman

hänger med de kraftiga inkomstökningarna 1974-1975 som påverkat 

utbetalningarna av både förskott och slutreglcring under 1977. 

Motsvarande utbetalningar under budgetarct 1977/78 skulle enligt det 

föregående för budgetårets första hälft uppgå tiH omkring 25 950 milj. 

kr. (inkl. sjömansskatt på drygt 100 milj. kr.). För senare hälften av 

samma budgetår kan utbetalningarna med utgångsp~mkt .. från den an

tagna inkornstutvecklingen under år _1976 samt under förutsä~tning av 

en kommunal medelutdebitering på 27: 08 kr. per inkomstskattekrona 

beräknas till omkring 30 275 milj. kr. Statens utbetalningar av_ kommu

nalskattemedel m. m. under budgetåret 1977/78 skulle~ enligt dessa be

räkningar komma att uppgå till ca 56 230 milj. kr. De beräknade utbe

talningarna av kommunalskattemedel m. m. under kalenderåren 1976, 

1977 och 1978 samt budgetåren 1976/77 och 1977178 har sammanställts 

i följande tablå (milj. kr.). 

Kalenderår - Budgetår 

1916 1977 1918 1976/77 1977/78 

1 :a halvåret 20116 25 850 30 275 20 365 25 960 
2 :a halvåret 20363 25 960 30 390 25 850 30 275 

Summa 40479 51810 60665 46215 56235 

Från inkomsttiteln skall vidare återbetalas överskjutande preliminär

skatt. Såsom framgått av det föregående uppgår denna för budgetåret 

1976177 till ca 4 870 milj. kr. Inklusive ränta uppgår beloppet till 5 130 

milj. kr. För budgetåret 1977178 har den beräknats till 4 810 milj. kr. 

resp. 5 060 milj. kr. Härtill kommer restitutioner på grund av nedsättning 

i taxering m. m., vilka uppskattas till 500 milj. kr. för vartdera budget

året. 
Under budgetåren 1976(77 och 1977178 kommer vid 1976 och 1977 

års taxeringar skattedebiterade, socialförsäkringsavgifter till tilläggspe11-

sio11eringen att utbetalas tiH allmänna pensionsfonden. Med ledning av 

uppgifter från riksförsäkringsverket beräknar RRV ifrågavarande utbe

talningar till 650 milj: _kr. för budgetåret 1976177 och till 540 milj. kr. 

för budgetåret 1977178. 



l)rop. 1976/77: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 48 

Titeln skall vidare belastas med omföringar av utskiftnirigs- och er
sättningsskatt, skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter samt allmän ar
betsgivaravgift. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna beräk
nas uppgå till omkring 275 milj. kr. för budgetåret 1976177 och till 185 
milj. kr. för budgetåret 1977178. 

För att ge en rättvisande bild av socialförsäkringsavgifternas utveck
ling omförs även egenavgifterna avseende socialförsäkringsavgifterna tin' 
sjukförsäkringen och folkpensioneringen till respektive deltitel. Dessa 
beräknas uppgå till 870 milj. kr. budgetåret 1976177 och till 1 130 milj. 
kr. budgetåret 1977178. De sammanlagda utbetalningarna och oniföring
arna från den totala skatteuppbörden beräknas därmed uppgå till 53 650 
milj. kr. budgetåret 1976/77 och till 63 6~0 milj. kr. budgetåret 1977178. 
Den del av skatteuppbörden som avser statlig skatt ·på inkomst och 
förmögenhet skulle som framgår av nedanstående tabell uppgå till 
32 280 milj. kr. för budgetår~t 1976177 och till 30 810 niili. kr. fÖr bud" 
gctåret 1977178. . . . · . 

Detta innebär att nettot minskar båda budgetåren jämfört med det när
mast föregående. Minskningarna uppgår till 1 886 ·mi!i· kr. resp. 1470 
milj. kr. Minskningarna förklaras huvudsakligen av sänkningen av den 
statliga inkomstskatten både år 1976 och år 1977 samt av att utbe
talningarna av kommunalskattemedel ökar kraftigt dessa år. Variationer 
i löncutvecklingen får direkta effel..1:er på uppbörden av skatt men åter-

Skatt på inkomst och förmögenhet m. m. exkl socialförslikringsavgiftcr (milj. kf.) 

1975/76 1976/77 1977/78 
inkomster 
Prel. A-skatt 60 294 65 610 72 620 
Prel. B-skatt 8 258 9 800 12100 
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt 5 935 6 610 5 770 
Kvarstående skatt 2 486 2910 ·2 960 
Tillkommande skatt, sjömansskatt, 
restantier m.m. 1 098 1 000 1 000 

Summa inkomster 78 07i ' 85 930 94450 

Utgifter 

Kommunalskattemedcl1 37 340. 46220 56 230.' 
överskjutande skatt• 4 504 5 130 5 060 
Övriga restitutioner 513 500 '.'• 500 
Utbetalningar till allmärrna pensions-

fonden 567 650 540 
Omföringar til1 andra inkomsttitlar 369 280 180 
Omföringar av egenavgifter till folk-

810· · pensioneringen och sjukförsäkringen 612 1130 

Summa utgifter 43 905 53 650 ' '63 640 

Netto på titeln 34 i66 32280 30 810 

1 Inklusive förskotterade skattcbortfallsbldrag, förskott avs~end~ k~mpensa
tion för 1974 års skattereform, crsättnirig för bostadstillägg samt avräkning av 
kostnader för bidragsförskott. 

• Inklusive ränta. 
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verkningarna på utbetalningarna av kommunalskattemedel sker med en 
eftersläpning på två år. Effekterna av eftersläpningen blir att variatio
nerna i inkomstutveckling får dubbel verkan eftersom såväl förskott 
som slutreglering av kommunalskatten påverkas. De stora utbetalningar
na av kommunalskattemedel budgetåren 1976/77 och 1977/78 sam
manhänger med de kraftiga inkomstökningarna 1974-1975 och 1975-
1976 som påverkar utbetalningar av både förskott och slutrcglering un
der 1977 och 1978. 

Socialf örsäkringsavgifler exkl. ATP 

Som tidigare nämnts inflyter under året dels preliminära socialförsäk
ringsavgifter dels kvarstående avgifter. Lagändringen i uppbördsförfa
randet fr. o. rn. avgiftsåret 1975 (se sid. 35) resulterade i att ett stort 
antal företag valde att göra en fyllnadsinbetalning under våren 1976 för 
att därmed slippa den särskilda avgiften. Av den totalil. kvaI"Stående av
giften för avgiftsåret 1975 beräknas 76 % ha inkommit som fyllnads
inbetalning. 

Vid skattning av fyllnadsinbetalning av preliminär avgift för avgifts
årcn 1976 och 1977 har det crfarenhetsmaterial som föreligger ängående 
företagens fyllnadsinbetalningar av preliminär skatt använts. Av detta 
material framgår att dessa fyllnadsinbetalningar under ett flertal år ut
gjort en förhållandevis konstant kvot av den resterande skatten. I RRVs 
beräkningar har antagits att företagen kommer att uppvisa ett likartat 
beteende vad gäller fyllnadsbetalningar av preliminär avgift. Mot bak-· 
grund härav har i beräkningarna för avgiftsåren 1976 och 1977 räknats 
med att fyllnadsbetalningama även för dessa år kommer att motsvara 
76 % av den kvarstående avgiften. 

Socialförsäkringsavgifterna kan indelas i olika grupper med avseende 
på olikheter i den kassamässiga redovisningen gentemot inkomstskatte
titcln. 

Socialf örsiikringsavgifter till folkpensioneringen samt socialavgifter till 

barnomsorgen 

Socialförsäkringsavgifterna till folkpensioneringen samt socialavgiften 
till barnomsorgen redovisas som inkomster på titeln. Utgifterna för så
väl folkpensioneringen som barnomsorgen sker via anslag på driftbud~ 
geten. 

4 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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Socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 19i7 /78 
J11ko111ster 
Direktdebiterade avgifter 6929 10 750 13 450 
Egenavgifter och övriga skattedebiterade 

avgifter 248 360 540 
Avgifter frän statliga myndigheter och 

I 240 affärsverk 717 1 470 

Summa inkomster 7 894 12 350 15 460 

Netto pä titeln 77894 +12 350 +15460 

Socialavgift till barnomsorgen (milj. kr.) 
1975/76 1976{77 1977/78 

I11ko111ster 
Direktdebiterade avgifter . 700 1 540 
Avgifter frän statliga myndigheter och 

affärsverk 210 
Summa inkomster 7QO 1 750 
Netto på titeln + 700 + 1750 

Socialförsäkringsavgifter till sjuk/ örsäkringen och förskott till de all
männa försäkringskassorna m. m. 

Förutom socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen tillförs titeln 
den ersättning från den allmänna pensionsfonden som de allmänna för
säkringskassorna erhåller för kostnader för administrationen av den all
männa tilläggspensioneringen. Dessutom tillförs .titeln eventuella över
föringar från den allmänna försäkringsfonden. Under andra halvåret 
1976 överfördes 183 milj. kr. från denna fond för att täcka underskotten 
för kalenderåren 1973 och 1974. Efter denna återföring återstår ca 170 
milj. kr. i fonden. Under budgetåret .1976/77 skall normalt avräkning 
ske för kalenderåret 1975. Underskottet för kalenderåret 1975 har av 
riksförsäkringsverket preliminärt beräknats till 400 milj.· kr.' I nedan
stående beräkningar har RRV förutsatt att fondens återstående medel 
(170 milj. kr.) kommer att återföras till titeln. under budgetåret 1976/77. 

Som tidigare nämnts skalt sjukförsäkringens kostnader till 15 procent 
finansieras med statsbidrag och till resterande del med socialförsäkrings
avgifter. Av de totala kostnaderna svarar utbetalningen av sjukpenning 
för drygt hälften. Denna kostnad är avhängig löneutvecklingen under 
året samt sjuktalet. Med sjuktal inenas antal ersatta sjukdagar per för~ · 
säkrad. Sedan sjukförsäkringsreformen 1974 har sjuktalet ökat med i 
genomsnitt 7 % per år fram t. o. m. 1976. RRVs beräkningar· över kost
naderna för åren 1977 och 1978 bygger på en lägre ökriirigstakt. Som 
framgår av tablån nedan kommer enligt RRVs beräkningar de influtna 
inkomsterna på deltiteln ej att täcka de för motsvarande budgetår be
räknade utbetalningarna av förskott till de allmänna försäkringskassorna. 
Det uppstår ett kassamässigt underskott. Detta underskott skiljer sig från 
det periodiska resultat som ligger till grund för de återföringar från 
resp. avsättningar till den allmänna sjukförsäkringsfonden som kan be
räknas sedan sjukförsäkringens intäkter och kostnader blivit kända. 
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Socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen ocli förskott till de allmänna för
säkringskassorna m.m. (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 1977/78 
A Inkomster 
Direktdebiterade avgifter 9921 12 090 13 120 
Egenavgifter och övriga skattedebiterade 

avgifter 364 510 590 
Avgifter från statliga myndigheter och 

affärsverk 1196 1 600 1 730 

Övriga inkomster 49 420 80 

Summa inkomster ll 530 14620 15 520 

B Utgifter 
Förskott till de allmänrta försäkrings-

kassorna 13 305 15 330 16 600 

Summa utgifter 13 305 15 330 16 600 

Netto på titeln (A-B) -1 775 710 - - 1 080 

Ö1,riga social/ örsäkringsavgifter 

övriga socialförsäkringsavgifter utgörs av avgifter från direktdebite-
rade arbetsgivare till yrkesskadeförsäkring, byggnadsforskniiig, lönega~ 
rantifond, arbetarskydd, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, del
pensionsförsäkring, pensionsförsäkring för sjöfolk, arbetslöshetsförsäk
ring och kontant arbetsmarknadsstöd. Alla dessa avgifter inflyter på 
titeln för att därefter under samma budgetår överföras till olika myn
digheter eller fonder. Under budgetåret 1976177 har en ny. fond inrät

tats som skall reglera arbetslöshetsförsäkringens transaktioner. Under 
andra halvåret 1976 överfördes från titeln ~22 milj. kr;·tm depna fond 
motsvarande överskotten för kalenderåren 1974 och 1975:-1 RRVs be

räkningar för budgetåret 1977/78 förut.sätts att arbetslöshetsfonden reg
lerar den mellanskillnad som uppstår mellan influtna avgifter och ut-

betalda ersättningar. 

Övriga socialförsäkringsavgifter (milj. kr.) 
- 1975/76 1976/77 1977/78 

A Inkomster 
1. Yrkesskadcförsäkringsavgift 344 374 398 
2. Byggnadsforskningsavgift 73' 77 82 
3. Lönegarantiavgift 28 77 130 ' 
4. Arbetsskyddsavgift 153, ,. 206 208 
5. Redaravgift s· 8 8 
6. Arbctsmarknadsutbi\dningsavgift 252 652 720 
7. Delpensionsavgift 79 294 442 
8. Särskild vuxenutbildningsavgift 95 245 270 
9. Arbctslöshetsförsäkringsavgift 630 680 725 

Summa inkomster 1 662 2 613. 2:983 

B Utgifter 
Summa 1-7 cnl. ovan 937 1 688 1988 
8. Särskild vuxenutbildningsavgift lll 245: . 270_ 
9. Arbetslöshetsförsäkdngsavgift · . 267 1100 . 725 

Summa utgifter .. -1 315.' 3 033. 2 983 
Netto på titeln (A-B) ,, + 347 -.·--·420 o· 

·.•. 

: ... 

'·' 

.. , 
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Avsättningar till och återföringar från budget
utj ämningsfonden av kommunalskattemedel 

Genom beslut av 1952 års riksdag inrättades en fond för reglering av 
utbetalningarna av kommunalskattemedel. Fonden ingår som en del av 
budgetutjämningsfonden och avsättningar och återföringar berör så
lunda inte de redovisade inkomsterna på titeln skatt på inkomst och för
mögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

I statsbudgeten för budgetåret 1976177 har räknats med en nettoavsätt
ning till budgetutjämningsfonden på 1 950 milj. kr. De avsättningar och 
återföringar, som enligt nu föreliggande beräkningar bör verkställas un
der budgetåren 1976/77 och 1977/78 framgår av följande sammanställ
ning: 

Avsättning 
Återföring 
Nettoavsättning 

1976/77 
Milj.kr. 

11000 
7 300 
3700 

1977/78 

9800 
9950 
-150 

Sammanfattning av beräkningarna 

Beräkningarna över inkomstskattetitelns olika delar, som redovisats 
ovan, kan sammanfattas på följande sätt. Som jämförelse har även med
tagits motsvarande belopp för det avslutade budgetåret 1975176. 

Skatter och avgifter på titeln skatt på inkomst och förmögenhet sam( socialförsäk· 
ringsavgifter m. m. (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 1977/78 

Skatt pil. inkomst och förmögenhet m.m. 34166 32 280 30810 
Socialförsäkringsavgifter till folk-

pensioneringen 7 894 12 350 15 460 
Socialavgifter till barnomsorgen 700 1 750 
Socialförsäkringsavgifter till sjukförsäk-

ringen och förskott till de allmänna 
försäkringskassorna m.m. -1 775 - 710 -1080 

Övriga socialförsäkringsavgifter 347 -- 420 0 

Summa netto 40 632 44200 46940 

Resultaten av beräkningarna för samma budgetår kan även uttryckas 
på motsvarande sätt som gjorts på sid. 53 där inkomstskattetitelns utfall 
de senaste budgetåren redovisas. Denna uppställning överensstämmer 
också med den som redovisats i tidigare inkomstberäkningar. Vissa pos
ter avseende socialförsäkringssystemet har emellertid delats upp på 
flera poster för att ge en fullständigare belysning över titelns innehåll. 
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Uppbörd på titeln skatt på inkomst och fönnögenhct samt socialförsäkringsavgifter 
m.m. 
Inkomster 1975/76 1976/77 1977/78 

Prcl. A-skatt 60294 65 610 72620 
Prel. B-skatt 8 258 9 800 12100 
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt 5 935 6 610 5 770 
Kvarstående skatt 2 486 2 910 2 960 
Tillkommande skatt, sjömansskatt, 

restanticr m.m. l 098 1 000 l 000 
Socialförsäkringsavgifter frän statliga 

myndigheter och affärsverk 2002 3 090 3 7JO 
Direktdebiterade preliminära socialför-

säkringsavgifter .16 306 23 240 28 170 
Fyllnadsbetalningar av socialförsäkrings-

avgifter l 363 2 170 ] 860 
Kvarstående socialförsäkringsavgifter 754 450 670 
Ersättningar från sjukförs:ikrings- och 

AP-fonden 49 420 80 

Summa inkoms!er 98 545 I 15 300 128 940 

Utgifter 
Kommunalskattemedel' 37 340 46 220 56 230 
Överskjutande skatt• 4504 5130 5 060 
Övriga restitutioner 513 500 500 
Omföringar av socialförsäkringsavgif!cr 1 315 2 990 2 890 
Utbetalningar till allmänna försäkrings-

kassorna m.m. 13 305 15 330 16 600 
Utbetalningar till allmänna pensions-

fonden 567 650 540 
Omföringar till andra inkomstti!lar 369 280 180 
Summa utgifter 57 913 71 100 82 000 

Inkomster utöver utgifter 40 632 44200 46940 
1 Inklusive förskotterade skattebortfallsbidrag, förskott avseende kompensa-

tion för I 974 års skattereform, crsäuning för bostadstHlägg samt avräkning av 
kostnader för bidragsförskott. 

0 lnk1usive ränta. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögen
het samt socialförsäkringsavgifter m. m. till 44 200 000 000 kr. för bud
getåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 46 900 000 000 kr. 
för budgetåret 1977/78. 

Kupongskatt 

Kupongskatt skall erläggas för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag 
av i utlandet bosatta och vissa med dem likställda aktieägare. Kupong
skatt utgår med trettio procent av utdelningen, då särskilt avtal med be
rört land inte föreligger. Skatten innehålls när utdelningen lyfts och in

betalas av bolagen till riksskattevcrket. Särskilda föreskrifter gäller för 

utländsk förvaltare av aktier (SFS 1971: 49). Inkomsterna redovisas av 

riksskattevcrket. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 
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Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

24,0 
29,0 

1973/74 

20,0 
18,1 

1974/75 

26,0 
28,2 

1975/76 

30,0 
35,1 

54 

1976/77 

32,0 

I skrivelse till RRV den 25 oktober 1976 har riksskattevcrket anfört 
följande: 

Nettoinkomsten av kupongskatt kommer att påverkas av ändringar i 
dubbelbeskattningsavtalen. Sålunda medför nytt avtal med Spanien retro
aktiva återbetalningar av kupongskatt som under kalenderåren 1975 och 
1976 erlagts med 30 % . Den totala utdelningen på aktier i svenska aktie-
bolag visar en uppgång med 10 % . · 

1972 
1973 
1974 
1975 

Milj kr 

2119 
2495 
2695 
2 977 

Volymen av influten kupongskatt är beroende av aktiebolagens vinst
utveckling. Under förutsättning att kommande budgetår präglas av fort
satt dämpad konjunkturutveckling, beräknas influten kupongskatt öka 
med 2 % per år. 

RSV beräknar, med beaktande av berörda faktorer och utvecklingen 
under de tre senaste budgetåren, inkomsten av kupongskatt under budget
året 1976/77 till 32 milj. kr., under budgetåret 1977/78 till 33 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskaiteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln kupongskatt till 32 000 000 kr . .för budgetåret 
1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 33 000 000 kr. för budget

f1ret 1977/78. 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

Utskiftningsskatt ska erläggas till staten av svenskt aktiebolag som i 

samband med bolagets upplösning eller i samband med nedsättning av 
aktiekapitalet utskiftar tillgångar. Skatten utgår alltså på besparade vinst

medel som inte utdelas i vanlig ordning och därför inte blir föremål för 
inkomstbeskattning hos aktieägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.)~ 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/7.3 

2,0 
0,8 

1973/74 

2,0 
1,9 

1974/75 

1,0 
0,9 

1975/76 

1,5 
4,0 

1976/77 

1,8 

RRV beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersättnings
skatt till 3 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln 
uppförs med 3 000 000 kr. för budgetåret 1977178. · 
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Skogsvårdsavgifter 

Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag erläggas för jordbruksfas
tighet, vilken vid fastighetstaxering åsatts särskilda värden för skogs
mark och växande skog (SFS 1946: 324). Avgiften utgår i förhållande 
till nämnda taxeringsvärden. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under d_e senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetär 1972/73 1973(14 1974{75 1975/76 1976/77 

Statsbudget 11,7 11,7 11,7 11,7 19,2 
Redovisat 11,1 11,3 11,2 11,3 

I skrivelse till RRV den 11 oktober 1976 har skogsstyrclsen anfört 
följande: 

I lag om ändring i förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift har 
riksdagen beslutat (SFS 1975: 185) att skogsvårdsavgift skall uttas för 
varje år med 0,9 promille av det vid fastighetstaxering åsatta delvärdet 
skogs bruksvärde. 

Den i riksstaten för budgetåret 1976/77 upptagna inkomsten av skogs
vårdsavgifter är 19,2 (ll,7+7,5) milj. kr. Genom 1975 års allmänna· 
fastighetstaxering har det totala skogsbruksvärdct i landet ökat med i 
genomsnitt 62 %. Vid 1976 års taxering kan därför skogsvårdsavgifterna 
uppskattas komma att öka från tidigare beräknade 11,7 milj. kr. till ca 
19,2 milj. kr. Det verkliga inkomstutfallet avviker emellertid alltid något 
från det utifrån teoretiska utgångspunkter beräknade beloppet, -. Skogs
styrelsen finner därför inte skäl beräkna inkomsten av skogsvårdsavgifter 
för budgetåren 1976/77-1978179 till annat belopp än det i riksstaten 
för 1976177 upptagna, 19,2 milj. kr. 

RRV ansluter sig till skogsstyrelsens beräkning och beräknar inkoms
terna på titeln skogsvårdsavgifter till 19 200 000 · kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår att titeln uppförs med 19 200 000 kr. för budget
året 1977178. 

Bevillningsavgif ter för särskilda förmåner och rättigheter 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj: kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

3,0 
2,2 

1973/74 

3,0 
2,3 

1974/75 

3,0 
2,4 

1975/76 

2,5 
2,3 

1976/77 

i,5 

Bevillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter utgår för i 
utlandet bosatt person, som anordnar eller medverkar vid offentlig före
ställning i Sverige. 

Avgiften för anordnare utgör 15 % av bruttoinkomsten. _fi)r medver
kande är motsvarande avgift 30 %. 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln bevillningsavgiftcr för särskilda 
förmåner och rättigheter till 2 500 000 kr. för budgetåret 1976177 och 
föreslår att titeln uppförs med 2 500 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Arvsskatt och gåvoskatt 

Arvs- och gåvoskatt skall erläggas av den som genom arv eller testa
mente eller genom gåva förvärvar egendom (SFS 1941: 416 med änd
ring SFS 1975: 133). Befriade från skyldighet att erlägga arvs- och gåvo

skatt är staten och vissa stiftelser samt från att erlägga gåvoskatt dess

utom bl. a. kyrka, landsting, kommuner och hushållningssällskap. Upp
börden av arvsskatt och gåvoskatt ombes1>rjs av länsstyrelserna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

Statsbudget 270,0 280,0 300,0 320,0 315,0 
Redovisat 269,5 286,5 309,0 357,2 

Därav influten 
gävoskatt ca 27,1 26,l 30,8 46,2 

RRV beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt och gåvoskatt till 
390 000 000 kr. för budgetaret 1976177 och föreslår att titeln uppförs 
med 400 000 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Lotterivinstskatt 

Skatt utgår på vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på 
premieobligationer om vinstens värde överstiger 200 kr. i fråga om 
varu- eller tombolalotteri och 50 kr. i fråga om penninglotteri (SFS 
1928: 376 med ändring SFS 1974: 856). Skatten utgår för närvarande 
med 20 % på premieobligationsvinst och med 30 % av vinstens värde 
på annan vinst. På annan vinst än sådan i varu- eller tombolalotteri 
skall skatt dock inte erläggas med högre belopp än att därefter återstår 
femtio kronor. Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde 
inräknas den på vinsten belöpande skatten. Lotteriets anordnare eHer 
premieobligationens utfärdare skall innehålla så stor del av vinsten, som 
motsvarar den stadgade skatten på densamma. Det åligger lotteriar
rangör att erlägga den· på vinsterna bclöpande skatten genom insättning 
på postgirokonto hos riksskatteverket som är beskattningsmyndighet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/75 1975/ 76 1976/77 

Statsbudget 135,0 135,0 145,0 188,0 205,0 
Redovisat 137,21 142,2 165,0 204,4 

1 Därav 9,0 milj. kr. på skatt på spel. 
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I skrivelse till RRV har riksskatteverkct beräknat inkomsterna av Iot

terivinstskatt till 225 milj. kr. för budgetåret 1976177 och till 260 milj. 

kr. för budgetåret 1977/78. 

RRV ansluter sig till riksskattcverkets beräkning och beräknar in
komsterna på titeln lotterivinsts katt till 225 000 000 kr. för budgetåret 

1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 260 000 000 kr. för budget

året 1977178. 

Stämpelskatt ocli stämpelavgift 

Stämpelskatt utgår vid förvärv av fast egendom och tomträtt, inteck

ning för fordran, förvärv av registreringspliktigt fartyg, emission av 

aktier, obligationer och vissa andra svenska värdepapper, insatser i 
svenska kommanditbolag, vissa transaktioner med utländska värdepap
per samt lotterier (SFS 1964: 308 med ändring 1975: 922). Inom det 

skattepliktiga området utgår stämpelskatt med vissa undantag (bl. a. för 
stat och kommun) enligt följande beräkningsgrunder. 

Vid förvärv av fast egendom och tomträtt skall stämpelskatt erläg

gas med en krona för varje fullt hundratal kronor av egendomens vär

de dock lägst tio kronor. Förvärvas egendom av juridisk person utgår 

skatten i regel med dubbelt belopp. Då inteckning för fordran beviljas 

eller då ansökan om sådan inteckning förklaras vilande skall stämpel

skatt utgå med fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det kapi

talbelopp, för vilket inteckning beviljas eller ansökan om inteckning 

förklaras vilande. Vid förvärv av registrcringspliktigt fartyg med ett 

värde av minst 25 000 kr. skall stämpelskatt erläggas med en krona för 

varje fullt hundratal kronor av fartygets värde vid tiden för förvärvet. 

Vid emission av aktier, obligationer och vissa andra svenska värde

papper utgår stämpelskatt vad avser aktier med tio öre .för varje fullt 

tiotal kronor av aktiens nominella belopp eller; om högre belopp skall 

betalas för aktierna, av det högre beloppet och vad avser obligationer 

och andra skuldebrev med 60 öre för varje påbörjat hundratal kronor 

av skuldebrevets nominella belopp. För lotteri skall under vissa förut

sättningar stämpelskatt utgå med fem kronor för varje fullt hundratal 

kronor av insatsbeloppet i den mån detta överstiger 15 000 kr. 

Stämpelavgift utgår vid köp och byte av fondpapper (SFS 1964: 754). 
Enligt stämpclkungörelsen skall influtna stämpclmedel inlevereras till 

riksskatteverkct och domstolsverket, som är uppbördsmyndigheter. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt och 

stämpelavgift framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

329,0 
336,8 

1973/74 
344,0. 
380,1 

1974/75 

406,5 
446,3 

1975/76 
·425,0 
570,6 

1976/77 

548,0 
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R i k s s k a t t c v c r k e t har beräknat inkomsterna av stämpelskall 
och stämpelavgift till 130 milj. kr, för innevarande budgetår och till 
150 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

D o m s t o I s v c r k c t beräknar inkomsterna på titeln stämpelskatt 
och stämpelavgift till 480 milj. kr. för innevarande budgetår och till 
510 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

S j ö f a r t s v c r k e t uppskattar inkomsterna av stämpelskatt vid 
förvärv av registreringspliktiga fartyg till 10 milj. kr. för vart och ett av 
budgetåren 1976177 och 1977/78. 

RRV ansluter sig till riksskattevcrkets, d~mstolsverkets och sjöfarts
verkets beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln stäm
pelskatt och stämpelavgift till 620 000 000 kr. för .budgetåret 1976177 
och föreslår att titeln uppförs med _670 000 000 ·kr. för budgetåret 
1977/78. 

2. Automobilskattemedel 

Bensinskatt 

De beräknade och i'edovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/15 1975/76 1976/77 

Statsbudget 2104,0 2052,0 • 1800,0 1 818,0 1 920,0 
Redovisat 2 093,5 2 009,1 1 753,9 ] 890,l 
Därav 

bensinskatt 1 728,3 I 740,7 1 758,9 l 893,7 
bränn oljeskatt 378,3 283,4 O,l 
restitutioner 13,6 . 15,1 5,1 3,6 

Bensinskatt skall erläggas för bensin och andra motorbränslen, som 
innehåller minst 70 viktprocent bensin, samt för alkohol. och alkohol
blandningar avsedda för användning till motordrift (SFS 1961: 372 med 
senaste ändring SFS 1975: 274). Riksskatteverket och tullverket är be-. 
skattningsmyndigheter. Den som inom riket tillverkar bensin är skyldig 
att vara registrerad hos riksskatteverket. Likaså skall den som i större 
omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i lager 
registreras bos riksskattevcrket. Skatt på bensin som införs till riket av 
annan än den som är registrerad hos riksskattevcrket redovisas av tull
verket. Bensinskatt utgår med 43 öre för liter fr. o. m. den 1 juli 1965 

(SFS 1965: 78). 
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Fr. o. m. den 1 juli -1964 skall särskild skatt (gasolskatt) erläggas för 
gasol och annan vara, som helt eller :till hu\rudsaklig del består av gas
formiga kolväten och som· används till drift av motor i motorfordon 
(SFS 1964: 352). Skatten utgår med 29 öre för liter utom i fråga om 
buss, vars tjänstevikt överstiger 3 000 kilogram, då skatten utgör. 22 öre 
för liter. 

Riksskatteverket har i skrivelse till' RRV.anfört foljande: 

Inkomsten av bensinskatt under budgetåret 1975176 blev 1 893 milj. 
kr. Under tiden juli-september 1976 har 522 milj. kr. influtit. Enligt· 
inhämtade uppgifter från oljeföretag torde under tiden oktober-de
cember 1976 inlevereras som bensinskatt ungefär (200+181+167 =) 
548 milj. kr. Under tiden ju~i-december 1976 beräknas därför inkoms~ 
ten bli ca 1 070 milj. kr. Från detta belopp skall dock dras kompensa
tion för bensinskatt på bensin till skördetröskor (3 000 x 300 kr. =) 0,9 
milj. kr. Under tiden januari-juni 1976 inflöt netto (dvs. sedan· kom~· 
pensation för bensinskatt på bensin till jordbrukstraktorer frånräkna.ts) 
864,7 milj. kr. Under antagande av. en årlig ökning av bensinkonsum- . 
tionen med 2,5 % kan inkomsten för januari-juni 1977 beräknas till 
886 milj. kr. Inkomsten·· under budgetåret 1976177 skulle alltså bli 
(1 070-1+886 =) 1 955 milj. kr. Med en fortsatt årlig ökning av ben
sinförbrukningen med 2,5 % kan inkomsten under budgetåret 1977/78 
beräknas till ca 2 000 milj. kr .. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln besi_nskatt till l 955 000 000 kr. för budgetåret 
1976/77 och föreslår alt titeln uppförs med 2 000 000 000 kr. för bud
getåret 1977/78. 

Vägtrafikskatt 

Fr. o. m. den 1 januari 1974 utgår vägtrafikskatt i form av fordons
skatt och kilometerskatt (SFS 1973: 601). Fordonsskatt utgår för mo-· 
torfordon, traktor, motorredskap eller ·släpvagn. Skattepliktigt fordon är 
fordon som är eller bör vara registrerat och ej avstälft; 'Kilometerskatt 
utgår för personbil, lastbil eller buss, som drivs med annat drivmedel än 
bensin eller gasol (kilometerskattepliktigt fordon). Fr. o. m. den 1 juni 
1976 utgår kilometerskatt även för släpvagn med skattevikt över 3 000 
kilogram, som drages av kilometerskattepliktigt fordon (SFS 1975: 276). · 
Ändringen innebär en omfördelning av vägtrafikskatten för släpvagnar 
från fordonsskatt till ki!Ometerskatt. 

Fordonsskatt beräknas för personb.ilar, traktorer och motorcyklar ef- · 
ter tjänstevikt. För lastbilar, släpvagnar och bussar beräknas den efter 
totalvikt. 

Fordonsskatten utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för 
varje påbörjat 100-tal kilogram av skattevikten över en mot grundbelop-
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pet svarande skattcviJ...'1. Storleken på grundbeloppet är för lastbilar och 
bussar beroende på drivmedelsslag och totalviktsintervall samt för last
bilar dessutom antal bjulaxlar och förekomsten av anordning för på
hängsvagn. För släpvagnar bestäms tilläggsbeloppet av antal hjulax1ar, 
totalviktsintervall, om släpvagnen är påhängsvagn eller annan släpvagn 

samt om den dras av kilometerskattepliktigt fordon eller trafiktraktor. 
Kilometerskatten beräknas efter antal . körda kilometrar och utgår 

med ett grundbclopp och ett tilläggsbelopp för varje påbörjat 100-tal ki
logram över en mot grundbeloppet svarande skattevikt. 

Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt, som tidigare ägde rum un
der tiden 10 febmari--4 mars, sker fr. o. m. år 1974 enligt ett rullande 
system. Rullande skatteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets regist

reringsnummer anger i vilken månad fordonsägarcn skall betala skatten. 
Skatten omfattar ett år fr. o. m. den följande månaden. Varje månad 
utom juli är uppbördsmånad; 

Skatten uppdelas för fordon med en årsskatt överstigande 1 500 kr. i 
fyra lika delbetalningar (SFS 1973: 776). För sådana fordon finns fyra 
uppbördsmånadcr. Dessa är i likhet med fordon med odelad uppbörd 
beroende av slutsiffran i registreringsnumret. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt om
fattar tre kalendermånader men som i vissa fall kan omfatta två eller 
fyra kalendermånader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning 
till uppbörden av fordonsskatt. · 

Tullverket uppbär vägtrafikskatt för här i riket icke registrerad bil, 
motorcykel eller släpvagn som inte är registrerade i Sverige och som in
förs från utlandet för tillfälligt brukande här i Sverige (SFS 1976: 338). 

Fordonsskatten utgår med visst belopp för varje påbörjad dag. Den ut
tas i regel endast för fordon som används för kommersiell transport och 
som ej är hemmahörande i land med vilket Sverige avtalat om ömsesidig 
skattebefrielse. Kilometerskatten utgår - oberoende av hemland - för 
brännoljedrivcn lastbil och buss samt för vissa släpvagnar. 

Utvecklingen av beståndet (netto) av olika fordonsslag under de se
naste åren enligt centrala bilregistret belyses av följande uppställning 

Antal fordon vid utgången av resp. 6r samt nettoförändringen av fordonsbeståndet 
mader Aret 

1971 1972 1973 1974 1975 
Personbilar 2 356 581 2456940 2 502 627 2 638 885 2 761389 

+ 68 872 + 100 359 + 45 687 + 136258 + 122 504 
Lastbilar 142 319 145403 147976 . 153 798 156813 

2195 + 3 084 + 2573 + 5 822 + 3 015 
Släpfordon 144312 ] 59 415 175 315 201899 228 639 

+ 7 991 + 15103 + . 15 900 + 26584 + 26740 
Bussar 14182 15 630 . 16160 16482 14064 

71 + 1 448 + 530 + 322 2418 
Traktorer 243 817 247 978 25:? 078 257 432 266 455 

+ 366 + 4161 + 4100 + 5 354 + 9023 
Motorcyklar 40132 37 198 32 390 36555 33 170 

I 173 2 934 4808 + 4 165 3 385 
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Under de tio första månaderna år 1976 nyregistrerades 264 500 per
sonbilar. Under samma tid år 1975 var antalet 235 775. ökningen upp

gick således till 12 % mellan de båda perioderna. 
Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV beräknat sin uppbörd av 

vägtrafikskatt för budgetåren 1976177 och 1977/78 till 35 milj. kr. resp. 
38 milj. kr. Länsstyrelserna redovisade en inkomst på 22 milj. kr. av 
vägtrafikskatt under budgetåret 1975176. Inkomsterna beräknas bli lika 
stora för budgetåren 1976/77 och 1977178. 

Från centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonssla
gens fördelning på skattevikter. Med lednirig av dessa har genomsnitt
liga och totala vägtrafikskatter beräknats för de i landet registrerade. 
fordonss1agen. I nedanstående tablåer visas resultaten för fordonsskätt 
och kilometerskatt. 

Fordonsskatt 1976/77 1977/78 
Genomsnittlig Total Genomsnittlig Total 
årsskatt skatt, årsskatt skatt, 
per fordon, milj. kr. per fordon, milj. kr. 
kr. kr. 

Personbilar 275 823 277 854 
Lastbilar 2 810 473 2 838 489 
Släpvagnar 475 140 492 159 
Bussar 2 983 39 3 050 40 
Traktorer 163 44 163 45 
Motorcyklar 60 3 60 3 

Summa I 522 1 590 

Kilometerskatt (milj. kr.} 1976/77 1977/78 

Personbilar 116 120 
Lastbilar 271 279 
Släpvagnar 65 72 
Bussar 34 34 

Summa 486 505 

I statsbudgeten för· budgetåret 1976177 har titeln vägtrafikskatt upp

förts med 2 060 milj. kr. 

RR V beräknar nu inkomsterna på titeln vägtrafikskatt till 
2 070 000 000 J...1. för budgetäret 1976177 och föreslår att titeln uppförs 
med 2 160 000 000 kr. för budgetåret 1977178. 
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3. Allmän arbetsgivaravgift 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr;). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

3 150,0 
3 086,5 

1973/.74 

4 715,0 
4 554,6 

1974/75 

5 190,0 
5 360,0 

1975/76 

5 900,0 
. 6 647,3 

1976/77 

6 750,0 

Allmän arbetsgivaravgift skall, erläggas till staten fr. o. m. den 1 ja
nuari 1969 (SFS 1968: 419 med ändring SFS 1975: 315), Avgiften skall 
erläggas av arbetsgivare ·och av fysisk person vilken haft inkomst .av · 
här i riket bedriven rörelse eller av här belägen jordbruksfastighet som 
han själv brukar. Även staten och kommunerna är skyldiga att erlägga 
avgift. 

För arbetsgivare är avgiften 4 % av summan av vad han under året 
utgivit som lön till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner· i· form av -
kost eller bostad. För viss<l redare beräknas dock allmän ·arbefsgivar~ 
avgift efter en lägre procentsats. Vid beräkning av arbetsgivaravgiften 
skall hänsyn ej tas till arbetstagare vars lön under ätet ej uppgått till 
500 kr. eller till arbetstagare- som ej· är obligatoriskt försäkrad- enligt 
lagen om yrkesskadeförsäkring. 

För fysisk person som haft inkomst av r~rclse eller jordbruksfastighet 
som brukas av honom utgår allmän arbetsgivaravgift· (s. k. egenavgift). 
Den är 4 % av sådan inkomst i den mån arbetsgivare ej skall erlägga 
allmän arbetsgivaravgift för inkomsten. Inkomst av rörelse eller jord
bruksfastighet som ej uppgår'. till 18. 000 kr .. per_ år och förvärv.skälla 
skall ej tas med vid beräkning av egenavgift under ~alenderårct 1976 
(SFS 1975: 315). Fr. o. m. år 1977 föreslås i prop. 1976/77: 41 motsva-· 
rande avgiftsfria belopp utgöra 30 000 kr. 

Beträffande debitering och uppbörd av allmän arbetsgivaravgift gäl
ler i stort sett vad som föresk.J;ivits för avgifter till sjukförsäkring och till 

försäkring för tilläggspcns_ion. (~~.Il_är.rrta~C? hä.i:o~.På.~i~: 35)'. _ 
Vid beräkningen av titeln har hänsyn tagits till reduceringen av av

giftsuttagct inom det inre stödområdct under år 1976 {SFS 1976: 78). 
Reduceringen föreslås i prop. 197.6/77: 4~ även gälla· under år_ ~977. · 
Hänsyn har även tagits till ändrade avdragsreglcr för egenavgifter vid . · · • .·. 
1977 års taxering (prop. 1975176: 178). 

För år 1977 har dessutom uppräkningsfaktorn för preliminärt debi
terade avgifter satts tiH 19 %, 

RR V beräknar inkomsterna på titeln aiimän · arbetsgivaravgift till 
7 020 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 7 355 000 000 kr. för budgetåret 1977/78. 
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4. Tullar och acciser 

Tullmedel 

Förändringarna i de beräknade och redovisade inkomsterna av tull
medel under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställ
ning (ntilj. l"T.). 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

Statsbudget 970,0 880,0 1 090,0 1 015,0 985,0 
Debiterod uppbörd 1 080,7 1185,4 1 349,6 1 180,7 
Influten bruttouppbörd 1 086,5 I 119,7 1 362,4 1 187,4 
Utbetalllde restitutioner 107,0 98,l 112,3 128,3 
Redovisad nettouppbörd 979,5 1 021,6 1250,2 1 059,0 

Importvärde och debiterad uppbörd i procent av importvärdet de se
naste fyra budgetåren var: 

Budgetår 1972/73 . l973J74 1974/75 1975.f76 
Importvärde (milj. kr.) 40854 56524 76975 75 793 
Debiterad uppbörd i procent av 

t·l importvärdet 2,6 .. 1,7 1,5 

I skrivelse till RRV har generaltullstyrelsen beträffande beräkningen 
av inkomsterna av tullmedel framhållit följande: 

Värdet av importen under de tre första kvartalen år 1976 uppgick 
till 59 312 milj. kr. mot 55 514 milj. kr; under motsvarande period år 
1975, vilket innebär en ökning med 6,8 %. Exporten har under de tre 
första kvartalen i år ökat värdemässigt med 12,6 % . jämfört med år 
1975. . ' ' ' 

Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget hösten 1976 
har beaktats vid inkomstberäkningen. Importvärdet,· som år 1975 upp
gick till 74 865 milj. kr., väntas under åren 1976 och· 1977 öka med 
respektive 8,5 % ( + 1,5 % i volym och +7 % i pris) till 81 220 milj. 
kr. och +12,9 % (6 % i volym och +6,5 % i pris) till" 91690 milj: kr: 

Den slutliga avvecklingen av tull för varor, som är berättigade tili · 
områdesbehandling enligt EFT A-konventio11e11, genomfördes 1966-12-
31. Vid denna tidpunkt :var Danmark· och Storbritannien· linslutnå tiil 
EFTA-:k:onvcntionen. Dessa" länder är numera medlemmar· ~v de· euro-
peiska gemenskaperna. · · · 

I begränsad omfattning utgår alltjämt tull för varor från EFT A
länder. Tull utgår för varor, hänförliga till· kap. l-"24 i "tulltaxan, som 
ej omfattas av EFTA-konventionens tullfrihetsbcstämmclser, sarrit för 
varor, som ej uppfyller konventionens ursprungsvillkor .. 

Med de europeiska gemenskaperna undertecknade Sverige· 1972"07"22 · 
avtal om bildande av ett. frihandelsområdc för i första· hand industri- ·· 
varor, dvs. i huvudsak alla varor i tulltaxans kilpitel'25-99. samt vissa 
livsmedelsindustriprodukter inom kapitlen 1-24. Avtalen trädde i kraft 
1973-01-01. För huvuddelen av varorna skall den tullfria halideln··vara · ' 
gcnomfÖrd 1977-07-01. 

: ..... 
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Enligt huvudregeln avvecklas de importtullar, som gällde 1972-0l~Ol 
mellan Sverige å ena sidan och EG-ländcrna (de sex och Irland) å andra 
sidan i fem steg om vardera 20 % vid följande tidpunkter, nämligen 
1973-04-01, 1974-01-01, 1975-01-01, 1976-01-01och1977-07-01. 

För vissa produkter,' bl. a. specialstål; metaller rri. m., avveckias tul
larna i åtta steg. Vid de tre första tillfällena, 1973-04-01, 1974-01-01 
och 1975-01-01, avtrappas tullarna med 5 % och vid de därefter föl
jande fyra tillfällena 1976-01-01, 1977-01-01, 1978-01-01och1979-01-01 
med respektive 10, 15, 20 och 20 %. Fr. o. m. 1980-01-01 åtnjutes 
tullfrihet. 

J ordbmksvaror enligt den definition som tillämpas inom EG oinfattas 
ej av frihandelsavtalet. För dessa varor utgår s~ledes tuil i den mån de 
är tullbelagda enligt tulltaxan. 

Frihandeln mellan de ursprungliga EFTA-länderna inklusive Finland 
består i princip. Mellan de nuvarande EFT A-länderna . är frihandeln . 
säkerställd av EFrA-konventionen. Mellan Danmark och Storbritan
nien och de kvarstående EFTA-länderna är frihandeln reglerad i EG
avtalen. För varor, som är upptagna under B i bil. 3 tiU frihandelskun
görelscn (1973: 1140), bl. a. spritdrycker och tobaksvaror och som har 
ursprung i Danmark eller Storbritannien utgick tull från och med 1974-
01-01 med 40 %, från.och med 1975-01-01 med 60 % och från och 
med 1976-01-01 med 80 % av tullen enligt tulltaxan. Fr. o. m. 1977-
07-01 utgår tull enligt tulltaxan. Tullhöjningama 1976-01-01 och 1977-
07-01 beräknas ge en ökad uppbörd i förhållande till budgetåret 1975/76 
av ca 1 och 3 milj. kr. för respektive budgetåren 1976177 ot:h 1977/78. 

För att de varor, som omfattas av avtalen mellan Sverige och de ut
vidgade gemenskaperna, skall komma i åtnjutande av tullförmånerna 
krävs, att de har ursprung i gemenskaperna· eller i vissa fall i något 
EFTA-land. 

Tullpreferenser i form av tullfrihet infördes l 972-01-01" för import 
av halvfabrikat och färdigvaror från vissa utvecklingsländer. 

En mera omfattande utvidgning av varuområdet till förmån för ut
vecklingsländerna genomfördes 1973-01-01. 1975-01-01 tillkom tull
frihet för vissa varor från Bulgarien och Rumänien (1974: 919). Tull
värdet för preferensbehandlade varor uppgick till 380 milj. kr. för år 
1974 och till 408 milj. kr. för år 1975. För budgetåret 1976/77 beräknas 
uppbörden av tull på grund av dessa tullättnader minska med 2 milj. kr. 
i förhållande till budgetåret 1975/76. 

Uppbörden av tull för varor som ej redovisas i utrikeshandelsstatisti
ken (t. ex. resgods och gåvoförsändelser) samt av vissa avgifter och er
sättningar som redovisas som tullmedel beräknas till 20 milj. kr. för 
budgetår. 

Såsom förut nämnts har konjunkturinstitutet beräknat importvärdet 
för åren 1976 och 1977 till respektive 81 220 och 91 690 milj. kr. Med 
ledning härav har importvärdet för budgetåret 1976/77 beräknats till 
85 800 milj. kr. Utifrån konjunkturinstitutets prognos för utrikeshan
deln under år 1977 har styrelsen uppskattat importvärdena för budget
året 1977/78 till 98 700 milj. kr. På grundval härav beräknar styrelsen 
bruttouppbörden av tullmedel till 1 120, 1 030 milj. kr. för respektive 
budgetåren 1976/77 och 1977/78. 
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I nedanstående sammanställning har importvärden och debiterad 
uppbörd av tu!l m. m. för budgetåren 1974175 och 1975/76 redovisats 
för varor från EFTA-Jänder, Danmark och Storbritannien och EG-Iän
der (de sex och Irland) samt övriga länder. 

Importvärde och debiterad uppbörd av tull (milj. kr.) 
1974/7~ 

EFTA-Iändcr, Danmark och Storbritannien 
Importvärde 
Tull 
Tull11mportvärde, procent 

EG-länder exkl Danmark och Storbritannien 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

Övriga länder 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

Summa 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procen_t 

Tull för varor som ej redovisas i utrikes
handelsstatistiken samt annan tullmedels
uppbörd än tull 

27 244,5 
43,8 
0,16 

27 288,6 
704,9 

2,6 

22 441,7 
576,6 

2,6 

76974,8 
1 325,3 

_l,7 

13,6 

1975{76 

26 602,7 
41,6 
0,\6 

25 223,L 
469,9 

1,9 

23 967,4 
641,7 

2,7 

75 793,2 
1153,2 

1,5 

19,6 

Såsom framgår av sammanställningen var värdet av importen under 
budgetåren 1974/75 och 1975176 respektive 76 975 och 75 793 milj. kr. 
Enligt utrikeshandelsstatistiken uppgick den debiterade tullen för denna 
import till respektive 1 325 och 1153 milj. kr. 

Den beräknade uppbörden av tullmedel under budgetåren 1976/77 
och 1977 /78 framgår nedan. 

Beräknad uppbörd av tullmedel (milj .. kr.) 

EFTA-länder, Danmark och Storbritannien 
EG-länder exkl Danmark och Storbritannien 
Övriga länder · · 

1976/77 

45 
350 
705 

Summa 1100 

Tull för varor som ej redovisas i utrikeshandels
statistiken samt annan tullmedelsuppbörd än tull 
Beräknad bruttouppbörd av tullmedel 
Beräknade restitutioner av tullmedel 
Beräknad nettouppbörd av tullmedel 

20 
1120 

115 
1005 

1977/78 

55 
162 
793 

1010 

20 
1030 

90 
940 

Från uppbördsbcloppen avgår restitutioner av tullmedel. Under bud
getåren 1974/75 och 1975/76 uppgick dessa restitutioner till respektive 
112 och 128 milj. kr. Möjligheterna att erhålla tullrestitution vid export 
till EG-länder minskas efter hand på grund av den från 1976-01-01 
rådande begränsningen av rätten till tullrestitution för varor och ma
teriel, som ej har ursprung i EG. För budgetåren 1976/77 och 1977/78 
uppskattar styrelsen restitutionerna av tullmedel till respektive 115 
och 90 milj. kr. 

5 Riksdagen 1976177. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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Styrelsen beräknar nettouppbörden av tullmedel .för budgetåren 1976/ 
77 och 1977/78 till respektive (1120-115 =) 1 005 och (1030-90 =) 
940 milj. kr. 

RRV ansl1.1ter sig till generaltullstyrelsens beräkningar och beräknar 
således inkomsterna på titeln tullmedel till 1 005 000 000 kr. för bud
getåret 1976/77 och föreslår att titeln tippförs med 940 000 000 kr. för 
budgetåret 1977/78. 

Mervärdeskott 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

13 000,0 
13 096,0 

1973/74 1974/75 

14 150,0 14 030,0 
13 929,6 14 680,6 

1975/76 

18 500,0 
18 200,2 

1976/77 

20 500,0 

De redovisade inkomsternas fördelning på tvåmånadersperioder och 
ingående komponenter för budgetåret 1975/76 framgår av nedanstående · 

tablå. 

Mervärdcskatt, budgetåret 1975/76, milj .. kr. 

Uppbörds
månad 

Juli-aug. 
Sept.-okt. 
Nov.-dcc. 
Jan.-febr. 
Mars-april 
Maj-juni 
Summa 

Tullverket 

1 856 
I 790 
1 968 
1 923 
2 239 
2 383 

12159 

Länsstyrelserna 
Inbetald Återbetald · 
skatt skatt 

2 653 :_ 1 675 
2 658 - 1 804 
2 995 - I 833 
3 904 - 1. 875 
2642: - r893 
3 013 - 1857 

17 865 --.:.10 937 

Mervärdeskatt utgår med 15 % av bcskattningsvärdet för de flesta 
skattepliktiga varor m:h tjänster fr. o. m. den 1 januari 1971 (SFS 1970: 
166). Beskattningsvärdet är lika med varans värde med tillägg av tull, 
annan statlig avgift eller skatt inklusive mcrvärdcskatt. Skattesatsen 
15 % motsvaras av 17,65 % av bcskattningsvärdet exklusive men1ärde
skatt. 

Skattskyldig är den s.om inom landet i yrkesmässig verksamhet om
sätter skattepliktig vara,· byggnad eller· tjänst eller importerar mervärde
skattepliktig vara. Mervärdeskatt utgår inte vid export, men skattskyldig- · 
het föreligger likväl för exportörer i syfte att undanröja en skattebelast-

ning på exporterade varor och tjänster.. . . . 
Länsstyrelse är bcskattningsmyndigbet .vid försäljning e!ler annan om

sättning inom landet. Vid import är tullverket bcskattningsmyndighet. 

Riksskatte- Summa 
verket, 
byggmoms 

-172 2 662 
-194 2 450 
-150 2 980 
-162 3 790 

·-140 2 848 
- 69 3 470 

-887 18 200. 
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Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos länsstyrelsen i resp. 
län. Den till tullverket erlagda mervärdeskatten är avdragsgill vid den 
skattskyldiges redovisning till länsstyrelsen. Tabellen nedan visar läns
styrelsernas nettouppbörd av mervärdcskatt fördelad på bransch för re
dovisningsåret 1975. Den uppgick till 5 168 milj. kr. 

Under tiden den 1 april till den 15 september 1974 var mervärde
skattesatsen tillfälligt sänkt från 15 till 12 % av beskattningsvärdet 
(SFS 1974: 89). 

Bcskattningsvärdc och merviirdeskan deklarerad till länsstyrelserna rcdovis-
ningsåret 1975. Milj. kr. Fördelning pä bransch. 

SNI Bransch Res katt- Utgående Ingående Mervärde-
ningsvärde mervärde- mervärde- skatt, netto 

skatt skatt 

1 Jordbruk, skogs-
bruk, jakt och fiske 20033 3 447 2 373 I 074 

2 Gruvor och mineralier I 020 169 234 - 65 
3 Tillverkningsindustri 127 030 21 937 21 795 142 
4 El-, gas, värme och 

vattenverk 1 427 176 673 -497 
5 Byggnadsindustri 35 819 3 583 3 536 + 47 
6 Partihandel, detalj-

handel, restaurang o. 
hotellverksamhet 188 106 32 652 29298 3 354 

7 Samfärdsel 38 484 6 680 5 944 +736 
8 Uppdragsverksamhet, 

bank o. försäkring 9 029 1224 994 230 
9 Offentlig förvall-

ning, konsument-
tjänster 11 212 1 931 1773 +158 
övriga 328 53 64 - 11 

Summa 432 488 71852 66684 5168 

Kompensation utgick för- mcrvärdcskatt på nybyggnad eller ombygg
nad av bostadshus som avslutats under år 1974 eller påbörjats detta år 
och avslutats före utgången av år 1975 (SFS 1974: 113). Kompensation 
utgick med 13 500 kr. för nybyggnad av enfamiljshus och med 100 kr. 
per kvadratmeter bostadsyla för nybyggnad av flerfamiljshus. Reduce
rad kompensation utgick vidare för enfamiljshus i gruppbebyggelse 
(SFS 1974: 665). Kompensationen för mcrvärdeskatt på bostadsbyggan
de utbetalas av riksskattcvcrket. 

Kompensation för· mervärdeskatt på bostadsbyggande beräknas av 
riksskatteverket uppgå till 200 milj. kr. under budgetåret 1976/77. Utbe
talningarna under perioden juli-oktober 1976 uppgår till 143 milj. kr. 
De beräknas vara avslutade i mars 1977. RRV ansluter sig till denna 
beräkning. 

Generaltullstyrelsen har beräknat mcdvärdeskatt på importerade va-
ror. Som nämnts under titeln tullmedel beräknas importvärdet under 
budgetåret 1976177 uppgå till 85 800 milj. kr .. och till 98 700 milj. kr. 
under budgetåret 1977 /78. 
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I det följande lämnas en redovisning för beräkningen av uppbörden av 
mervärdeskatt för budgetåret 1976/77. (milj. kr.) 

Budgetår 
1975j76 (Utfall) 1976/77 

(Prognos) 
Juli- Jan- Juli-
Dec Juni Juni 

Importvärde 36 275 39 518 75 793 85 800 
Värdet av icke skattepliktiga varor 4 629 3 468 8 097 9 600 
Procent av importvärdet 12,8% 8,8% 10,7% 11,2~~ 
Bruttouppbörd av tull, varuskatter 
mm (cnl räkenskaperna) 818 888 1 706 1 600 
:Beräknat beskattningsvärde före 
pålägget av mcrvärdcskatt 32464 36 938 69402 77 800 
Mervärdcskatt efter 17,65 ~{ på 
beräknat bcskattningsvärde (5 730) (6 520) (12 250) 13 732 
Mervärdeskatt, influten uppbörd enl 
räkenskaperna 5 614 6 545 12 159 
Uppbörden av mcrvärdcskatt i 
procent av importvärdet 15,5% 16,6% 16,0% 16,0% 

Mervärdeskatt utgår på importerad råolja, som raffineras i Sverige. 
Däremot är importerade raffinerade oljeprodukter inte skattepliktiga. 
För år 1976 och även för år 1977 räknar konjunkturinstitutet med en 
volymmässigt sett ökad råoljeimport bl. a. på grund av högre raffina
dcrikapacitet i Sverige. Som följd härav minskar volymmässigt importen 
av raffinerade oljeprodukter till Sverige. På grund av prisökningar på 
pctroleumprodukter under nämnda år beräknas dock importvärdet för 
petroleumprodukter komma att stiga under åren 1976 och 1977. Utveck
lingen av här redovisade strukturella omfördelning från import av raf
finerade oljeprodukter till råoljeinförsel är f. n. svår att bedöma. 

Såsom framgår av det redovisade siffermaterialet beräknar styrelsen 
uppbörden av mervärdeskatt för budgetåret 1976177 till 13 700 milj. kr. 
(avrundat), vilket motsvarar 16,0 % av importvärdet. 

Om förhållandet mellan värdet av skattepliktiga och icke skatteplik
tiga varor förutsätts bli detsamma under budgetåret 1977/78 som under 
budgetåret 1976/77 kan mcrvärdeskatten antas komma att motsvara 
16,0 % av värdet av den totala importen för detta budgetår. 

Med utgångspunkt från importvärdet 98 700 milj. kr. för budget
året 1977178 kan uppbörden av mervärdcskatt för detta budgetår be
räknas till 15 800 milj. kr. Styrelsen beräknar således uppbörden av 
mcrvärdeskatt under budgetåren 1976/77 och 1977/78 till respektive 
13 700 och 15 800 milj. kr. 

Med hänsyn till att de restituerade beloppen av mervärdeskatt är syn
nerligen små i förhållande till uppbörden har styrelsen ansett sig kunna 
bortse därifrån vid beräkningen av uppbördens storlek. 

Med hänsyn till att konjunkturinstitutets prognos beträffande utrikes
handeln endast omfattar tiden t. o. m. år 1977 och till svårigheten att 
bedöma den internationella konjunktur- och prisutvecklingen vill styrel
sen understryka osäkerheten i inkomstberäkningen för tullmedel och 
mervärdeskatt för budgetåret 1977 /78. 

RRV ansluter sig till generaltullstyrelsens beräkning av mervärdcskatt 
på importerade varor. 
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Länsstyrelsernas uppbörd av mervärdeskatt består av inbetald skatt, 
dvs. den utgående skatten överstiger den ingående. Dessutom redovisar 
länsstyrelserna återbetald skatt, dvs. den ingående skatten översti

ger den utgående. Till grund för beräkningarna av länsstyrelsernas upp
börd ligger den prognos för den privata konsumtionen som redovisas i 
konjunkturinstitutets höstrapport. ökningen från år 1975 till år 1976 
beräknas till 14,1 %. Den privata konsumtionen beräknas enligt kon
junkturinstitutets huvudalternativ öka med 11,1 % mellan åren 1976 
och 1977. För ökningen mellan åren 1977 och 1978 bar ett schablon
mässigt antagande på 7 % använts. 

Inbetald skatt uppgår till 5 915 milj. kr. under perioden juli-oktober 
1976. Det är en ökning med 11,1 % jämfört med motsvarande period 
under år 1975. Återbetald skatt uppgår till 3 480 milj. kr. under tiden 
juli-oktober 1976 vilket är en ökning med 17 milj. kr. jämfört med 
motsvarande period under år 1975. Inbetald skatt beräknas uppgå till 
19 700 milj. kr. och återbetald skatt till 11 900 milj. kr. under budget
året 1976177. Den totala uppbörden av mervärdcskatt under budget
året 1976/77. framgår av följande sammanställning. Redovisningspe
riodcrna för länsstyrelsernas uppbörd omfattar vanligen två kalender

månader. 

Mervärdeskatt, budgetåret 1976/77, milj. kr. 

Uppbörds- Tullverket Länsstyrelserna · Riksskattc- Summa 
män ad Inbetald Återbclald verket, 

skatt skatt byggmoms 

Juli-aug. 2 0881 3 1001 - 1 6851 - 61 1 3 4421 

Sepl.-okt. 1 9961 2 831' - 1 7941 - 821 2 9511 
Nov.-dec. 2 566 3 323 - 2012 - 42 3 835 
Jan.-febr. 2170 4 328 - 2 145 - 15 4 338 
Mars-april 2436 2 916 - 2082 3 270 
Maj-juni 2444 3 202· -- 2 182. - 3 464 

Summa 13700 19 700 -11900 -200 21300 

1 Utfall 

Länsstyrelsernas nettouppbörd av mervärdcskatt under budgetåret 
1976/77 beräknas således uppgå till 7 800 milj. kr. Totalt beräknas upp
börden av mervärdcskatt under budgetåret 1976/77 uppgå till 21 300 

milj. kr. 
Länsstyrelsernas nettouppbörd under budgetåret 1977178 beräknas 

uppgå till 8 200 milj. kr. Generaltullstyrclsen har beräknat tullverkets 
uppbörd till 15 800 milj. kr. Totalt beräknas således medvärdeskatten 
under budgetåret 1977 /78 uppgå till 24 000 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln mervärdcskatt till 21300000 000 
kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 
24 000 000 000 kr. för budgetåret 1977/78. 
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Särskilda varuslcattcr 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

Statsbudget 336,0 436,0 406,0 508,0 407,2 
Redovisat 342,7 401,3 393,1 408,2 
Därav 

Skatt på choklad och 
konfektyrvaror 205,3 196,4 172,5 184,3 

(Riksskattevcrket) 
Skatt på tekniska 

preparat 105,0 106,7 117,1 125,9 
(Riksskatteverkct) 
Avgift på vissa dryckes~ 

förpackningar 6,2 80,1 84,6 80,0 
Försäljningsskatt 5,0 1,2 0,8 0,0 
Pälsvaruskatt • 0,0 0,0' 0,0 0,0 
Särskild varuskatt på 

importerade varor• 21,2 17,3 16,0 18,0 
(Generaltullstyrelsen) 
1 Omfattar även importerade pälsvaror. 
• Exkl. pälsvaror. 

Särskild varuskatt utgår på vissa varor (SFS 1941: 251 med senaste 
ändring SFS 1975: 1406). 

Särskild varuskatt utgår med 50 % på puder, nagellack, parfymer, 
hårvatten etc. På choklad- och konfektyrvaror utgår skatt med 2: 20 kr. 
per kilogram. 

Utjämningsskatt utgår på vissa choklad- och konfektyrvaror samt på 
wafcrs och biscuits (SFS 1960: 258). Fr. o. m. den 1 juli 1976 är ut
jämningsskatten 60 öre per kilogram (SFS 1976: 418). 

Utjämningsskatt utgår även på öl av typ Il B och starköl (SFS 
1966: 565). Under år 1975 utgick ej utjämningsskatt (SFS 1974: 918). 
Fr. o. m. 1976 återinfördes utjämningsskatten. Skatten utgår med 4 öre 
per liter för öl av typ B och med 5 öre per liter för starköl. (SFS 1975: 
199). 

Fr. o. m. 1 mars 1973 utgår avgift på vissa dryckesförpackningar (SFS 
1973: 37). Avgift erläggs till staten för förpackning med konsumtions
färdig dryck om förpackningens volym överstiger 0,2 men ii:lte 3 liter. 
Avgiften är 10 öre för varje förpackning. 

De särskilda varuskatterna uppbärs av riksskatteverket vid tillverk
ning resp. försäljning inom riket samt vid import av hos riksskatteverket 
registrerad importör och av generaltullstyrelsen vid import av annan än 
hos riksskatteverket registrerad importör. 

I skrivelse till RRV har rik s skatt c verk c t beträffande beräk
ningen av inkomsterna på titeln anfört följande: 

a) S ä r s k il d v a r u s k a t t o c h u t j ä ni n i n g s s k a t t p å 
choklad- och konfektyrvaror samt biscuits och 
w af c r s inflöt under budgetåret 1975176 med 184,3 milj. kr. Detta 
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innebär en ökning i förhållande till budgetåret 1974/75 med närmare 
7 %. 

Under första kvartalet innevarande budgetår 1976177 rinflöt 44,8 milj. 
kr. mot 38,1 milj. kr. under motsvarande kvartal närmast föregående 
budgetår, dvs. en ökning med närmare 18 % . Räknat från innevarande 
kalenderårs ingång t. o. m. juli månad föreligger vid jämförelse med 
motsvarande tid 1975 en ökning med drygt 16 %. Till viss del har denna 
ökning sin förklaring i förändringar. av utjämningsskattesatsen som den 
1 juni 1975 höjdes från 25 till 40 öre/kg och den· ~ juli 1976 från 40 
till 60 öre/kg. Det bör uppmärksammas att inkomsten av utjämnings
skatt påverkas först under den tredje månaden efter en skattesatshöj
ning, genom att jordbruksnämnden först då inbetalar de i deklaratio
nerna avdragna prisutjämningsbeloppcn till RSV. Enligt vad som in-. 
hämtats räknar choklad- och konfektyrbranschen med en konsuintions
ökning av drygt 12 % för innevarande kalenderår jämfört med det före
gående. 

Eftersom särskild varuskatt och utjämnirigsskatt på choklad- och kon
fektyrvaror utgår efter vikt finns inte anledning att räkna med någon 
inf!ationsfaktor. RSV, som räknar med en ökningstakt för innevarande 
budgetår jämfört med föregående år på ca 14 %, beräknar. skattein
komsten till 210 milj. kr. för budgetåret 1976/77 '·till 220 milj. kr .. för 
budgetåret 1977/78. · · · 

b) Särskild varuskatt' på tekni.ska pr.eparat in
flöt under budgetåret 1975/76 med 125,9 milj. kr. mot 117,1 milj. kr. 
under budgetåret 1974175. Inkomstökningen utgör följaktligen omkring 
7,5 %. Även för första kvartalet innevarande budgetår föreligger en in
komstökning på drygt 7 % jämfört. med motsvarande kvartal föregåen
de budgetår. Mot bakgrund av den föreliggande uppåtgående trenden, 
som till stor del är inflationspåv'erkad, synes skatteinkomsten föt budget
året 1976/77 kunna beräknas bli 135 milj. ·kr. För budgetåret 1977/78 
kan inkomsten uppskattas till 145 milj. kr. 

e) Av g if t p å v i s s a d ryck e s f ö r p a c k n i n g a r inflöt 
1975/76 med 65,6 milj. kr. eller med ca 4 milj. kr. mindre än närmast 
föregående budgetår. Avgiftsintä:kterna under slutet å.v 1975176 under
steg det föregående budgetårets intäkter med 2-5 %. F. n. kan dock 
en ökning på ca 7 % iakttas. Om grunderna för avgiftsuttaget förblir 
oförändrade under innevarande budgetår, vilket bl. a. kommer att bero 
på vilka åtgärder som vidtas med anledning av vad som föreslagits i det 
nyligen avgivna betänkandet Dryckesförpackningar och miljö (SOU 
1976: 35), torde det emellertid vara realistiskt att räkna med samma 
avgiftsintäktcr för 1976/77 som för 1975176, dvs. 65 milj. kr. Någon 
ökning för budgetåret. 1977/78 torde med samma. förutsättningar inte 
vara att vänta. 

Enligt ovanstående (a-c) beräknar RSV inkomsten av särskilda varu
skatter för budgetåret 1976/77 till (210+135+65 =) 410 milj. kr., för 
budgetåret 1977/78 till (220-i-145+65 =) 430 milj. kr. 

Gen c r a Itu I Is tyr els en har i skrivelse till RRV den 2 novem
ber 1976 beräknat sin nettouppbörd av särskilda varnskatter till följan
de belopp (milj. kr.). 
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Utfall 
1975176 

Särskild varuskatt 13,4 
Utjämningsskatt 4,3 
Chokladutjärnningsavgift 0,5 
Dryckcsförpackningsavgift 14,4 

Summa 32,7 

Prognos 
1976/77 

]5,0 
5,5 
0,5 
9,0 

30,0 

1977/78 

15,8 
6,6 
0,5 
8,6 

31,5 

De av riksskatteverket och generaltullstyrelsen gjorda beräkningarna 
innebär en sammanlagd inkomst på titeln särskilda varuskatter under 
budgetåren 1976177 och 1977178 på 440 resp. 462 milj. Icr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk
ningar och beräknar således inkomsterna på titeln särskilda varuskatter 
till 440 000 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln upp
förs med 461500000 kr. för budgetåret 1977178 .. 

Omsättningsskatt på motorfordon 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. lcr.). · 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

450,0 
531,2 

1973/74 

610,0 
572,8 

1974/75 

616,0 . 
744,6. 

1975/76 

651,5 
827,8 

1976/77 

735,0 

Omsättningsskatt på motorfordon utgår i vissa fall när fordonet av 
tillverkare eller registrerad importör levereras till köpare eller uttas från 
rörelse utan samband med försäljning (SFS 1956: 545). För skatteplik
tigt fordon som införts till riket av annan: än registrerad importör utgår 
omsättningsskatt när fordonet införs i riket. Skattepliktiga °fordon är 
personbilar, sådana med skåp-, stationsvag~s- eller pcrsonbilskarosseri 
utrustade lastbilar, vilkas tjänstevikt ej överstiger 1 800 kg, samt motor
cyklar, allt i den mån fordonen icke tidigare är eller varit upptagna i 

bilregistcr. 
För personbilar och lastbilar skall omsättningsskatten utgå· med det 

antal kronor som motsvarar 230 % av det tal, vilket anger fordonets 
tjänstevikt uttryckt j kilogram (SFS 1973: 14). För bilar med högre 
tjänstevikt än 1 600 kg skall dessutom tillägg göras med 290 kr. för 
varje fullt femtiotal kilogram, varmed tjänstevikten överstiger 1 600 kg. 
Skatten avrundas i förekommande fall till närmast lägre helt tiotal kro
nor. Skatten för motorcyklar är 350 kr. om tjänstevikten ej överstiger 
75 kg, 460 kr. för tjänstevikt mellan 75 och 160 kg samt .700 kr. för 
tjänstevikt över 160 kg (SFS 1969: 71). 

Inkomsterna på titeln redovisas av riksskatteverket och generaltull
styrelsen. 

I skrivelse till RRV beräknar riksskatteverket inkomsterna på titeln 
till 740 milj. kr. för budgetåret 1976177 och 725 milj. kr. för budgetåret 
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1977178. Gcneraltullstyrclsen beräknar inkomsterna till 35 milj. kr. för 
vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977178. 

Riksskatteverket uppskattar nyregistreringen av personbilar till 

280 000 för budgetåret 1976/77 och 275 000 för budgetåret 1977178~ 

RR V ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens be
räkningar och beräknar således inkomsterna på titeln omsättningsskatt 
på motorfordon till 775 000 000 kr. för budgetåret 1976177 och före
slår att titeln uppförs med 760 000 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Tobaksskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 
1 638,0 
1692,4 

1973/74 
1 817,0 
1 878,8 

1974/75 
1 847,0 -
2062,1 

1975/76 
2 010,0 
2 168,2 

1976/77 
2 300,5 

Tobaksskatt utgår efter varans vikt (SFS 1961: 394 med senaste änd~ _ 
ring SFS 1975: 1404). För cigarrer och cigariller samt cigarretter utgår 
skatt enligt följande sammanställning. 

Vikt för 1 st. 
gram 

Cigarrer och cigariller 
grupp I. . . . . . . . t. o. m. 1,7 
" Il........ över 1,7 

.. Ill........ » ~o 
IV........ » 5,0 

Cigarretter 
t .o. m. 0,85 

t. o. m. 3,0 
» 5,0 

!r1PP I..· ... ·· 
Il ....... . över 0,85 t. o. m. 1,20 

.. 
III .••.•••• 
IV ..•••••• 
V .••••••• 

» 1,20 » 1,55 
» 1,55 » 1,90 
» 1,90 

Skatt för 
1 st. 
öre 

12,0 
15,7 
18,6 
26,0 

15,9 
19,9 
244 
2s:4 
32,4 

Tobaksskatt för röktobak, tuggtobak och snus utgår med 64: 00, 
21: 60 resp. 9: 10 kr. för kilogram. För cigarrettpapper och cigarrett
hylsor utgår skatt med- 5 öre för varje påbörjad längd av 100 mm av ett 
blad eller en hylsa för framställning av en cigarrett. 

Den som inom riket tillverkar tobaksvaror, cigarrettpapper eller 
cigarretthylsor för försäljning är skyldig att vara registrerad hos riks
skatteverket. Likaså skall den som för återförsäljning till riket inför 
tobaksvaror registreras hos riksskatteverket. Beskattningsrilyndighcter 
är ifråga om vara som av annan än registrerad införts till riket general
tullstyrelsen och i övriga fall riksskattcvcrket. 
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R i k s s k a t t e v e r k .e t (RSV) har i skrivelse till RRV anfört föl
jande angående sin beräkning av inkomsterna på titeln: 

Tobaksskatt inflöt under budgetåret 1975176 med 2 111 milj. kr. För 
första kvartalet av innevarande budgetår föreligger en inkomstökning i 
förhållande till motsvarande period närmast föregående år med 30 % . 
Denna ovanligt stora ökning torde emellertid ha sin förklaring i lag
ringsköp som gjordes inför skattehöjningen i maj förra året och som 
fick återverkningar några månader framöver och resulterade i onormalt . 
låg skatteintäkt under första kvartalet budgetåret 1975/76. De skatte
inkomster som influtit under innevarande budgetårs första kvartal pekar 
mot en skatteinkomst för budgetåret 1976/77 på omkring 2 340 milj. kr. 
Enligt inhämtad uppgift beräknar tobaksbolaget inläkten till 2 330 milj. 
kr. En oberäknelig faktor i sammanhanget är vilken effekt som kan 
förväntas av att varningstcxter med början vid kommande årsskifte en
ligt lag skall åsättas förpackningar till tobaksvaror. Det kan kanske där
för vara motiverat att iaktta en viss återhållsamhet vid bedömningen och 
förvänta en något lägre skatteintäkt än den nuvarande uppåtgående ten-
densen kan ge anledning till. · .. · . .· 

RSV beräknar därför inkomsten till ·2 330 milj. kr. för budgetåret 
1976/77. Då den aktuella antitobakspropagandan kan antas broms~ upp 
konsumtionen torde samma skatteinkomst kunna beräknas även för 
budgetåret 1977/78. 

Fördelningen av cigarrettkonsunitionen på skatteklasser framgår av 
nedanstående tabell. · · 

Budgetår 

1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972(73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

Cigarretter av 
skatteklass I 
Antal 
(milj. st.) 

2400 
3 300 
4100 
4800 
5 200 
5 500 
5 900 
5 600 

Procentuell 
andel av to
tala konsum
tionen 
24,5 
31,7 
40,9 
47,l 
50 5 
51:4 
51,3 
48,3 

Cigarretter av skatteklass 
Il och högre 
Antal 
(milj. st.). 

7400 
7100 
5 900 
5 400 
5100 
5 200 

. 5 600 
6000 

Procentuell 
andel av to
tala konsum· 
tionen 
75,5 
68,5 
59,l 
52,9 
49,5 
48,6 
48,7 
51;7 

Under budgetåret 1975/76 uppgick generaltullstyrelscns uppbörd av 
tobaksskatt till 449 000 kr. G e n e r a It u 11 s ty r e 1 s e n beräknar. 
uppbörden under vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977/78 till 
40D 000 kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och gencraltullstyrelscns be
räkningar och beräknar således inkomsterna på titeln tobaksskatt till 
2 330 400 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 2 330 400 000 kr. för budgetåret 1977/78. 
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Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redo~isat 

1972/73 

30,0 
41,2 

1973/74 1974/75 1975/76 

40,0 35,0 30,0 
28,9 . . 10,2 26,9 

1976/77 . 

30,0 

Inkomsterna från partihandelsbolag hänför sig i första hand till aktie
bolaget Vin- & Spritcentralen jämte vissa agentbolag. 

Ri.ksskatteverket har meddelat att AB Vin- & Spritccntralen beräknar 
bolagets vinstinleverans tiH statsverket under såväl budgetåret 1976177 
som under budgetåret 1977/78 till 30 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln rusdrycksförsäljningsmcdel av partihandelsbolag' 
till 30 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 30 000 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av fÖlj~de samm~ställning (milj: kr.). 
Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 1973/74 1974/75 

50,0 51,0 51.0 
50,7 . 56,5 60,3 

1975/76 

51,0 
51,1 

1976/77. 
50,0 

Dctaljhandeln med rusdrycker handhas av ett för hela riket gemen
samt företag, Systembolaget AB. 

Riksskattcverket har meddelat att Systembolaget AB beräknar bo
lagets vinstinlcverans till statsverket under såväl budgetåret 1976177 
som under budgetåret 1977178 till 50 milj. kr. 

RRV ansluter sig till ri.kSskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag 
till 50 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs · 
med 50 000 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Skatt på sprit 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1972/73 1913{74 1974/75 1975/76 1976/77 

Statsbudget 2170,0 2 200,0 2 805,0 3 100,0 3 250,0 
Redovisat 2178,2 2 244,1 2 885,8 3190,2 
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Skatt utgår på sprit (SFS 1957: 209 med senaste ändring SFS 1975: 
1402). För spritdrycker utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift 
för liter dels med en procentavgift. Grundavgiften utgör 54,2 öre för 
varje hel volymprocent alkohol. Procentavgiften motsvarar 50 % av 
utminutcringspriset exklusive mervärdeskatt. 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket (RSV) anfört följande: 
Vin- & Spritcentralens försäljning av sprit till systembolaget under 

perioden maj-september utgör underlag för skatteinkomsten under pe
rioden juli-november. För denna period kommer skatt att inflyta med 
1 390 milj. kr. Jämfört med föregående års motsvarande försäljning, som 
inbringade 1274 milj. kr. innebär det en ökning med 9 %. Emellertid 
innefattar jämförelseperioden en skatteböjning i maj 1975, vilken men
ligt påverkar jämförbarheten. Det får i stället antas att förändringen un
der perioden juli-september ger en bättre skattning av utvecklingen 
under budgetåret. Under denna tremånadersperiod har inkomsten ökat 
med 7,5 %. Volymen har ökat med 6 % och den genomsnittliga skatten 
med 1,5 %. 

För de följande budgetåren får det antas att volymen ökar med 
1,5 % per år vilket utgör den genomsnittliga ökningen under en läng
re period. Vidare får man räkna med en indirekt skatteeffekt som 
en följd av prisökningar och förändringar i konsumenternas preferenser 
mot dyrare varor. Denna indirekta skatteeffekt har uppskattats till 2 % 
per år. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på sprit under budgetåret 1976/77 
till 3 430 milj. kr. och under budgetåret 1977178 till 3 550 milj. kr. 

RRV ansluter sig till ri.ksskatteverkets beräkning och beräknar således. 
inkomsterna på titeln skatt på sprit till 3 430 000 000 kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår att titeln uppförs med 3 550 000 000 kr. för budget
året 1977/n. 

Skatt på vin 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.) . 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 . 

335,0 
340,6 

1973/74 

390,0 
356,3 

. 1974(75 

430,0. 
431,9 

1975/76 

500,0 
532,2 

1976/77 

"600,0 

För vin utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift för liter dels 
med en procentavgift (SPS 1957: 209 med senaste ändring SFS 1975: 
1402). Grundavgiften utgår med 6 kr. 15 öre för vin med en alkohol
halt överstigande 14 volymprocent (starl"Vin) samt med 2 kr. 10 öre för 
annat vin (lättvin) (SFS 1975: 140). Procentavgiften motsvarar 36 % av 
utminuteringsprisct, exklusive mervärdeskatt. För vin som til1verkats 
inom landet utgår dessutom en särskild tillverkningsavgift med 50 öre 
för liter om vinets alkoho~halt överstiger 14 volymprocent eller vinet är 
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mousserande eller därmed jämförligt. För övriga viner utgår avgi.ften 
med 20 öre per liter. 

I skrivelse till RRV har ril.-sskatteverket (RSV) i fråga om beräkning 
.av skatt på vin anfört följande: 

Vin- & Sprilcentralens försäljning av vin till systembolaget under pe-. 
rio<len maj-september utgör underlag för skatteinkomsten under perio
den juli-november. För denna period kommer skatt att inflyta med 
223 milj. kr. Jämfört med föregående års motsvarande försäljning, som 
inbringade 202 milj. ·kr. innebär det en ökning med 10 %. Volymen har 
-Okat med 5,5 % och den genomsnittliga skatten per liter har ökat med 
4,5 t;'o. 

Det har antagits att den tidigareläggning av inköpen som observerats 
för spritdrycker inför en prisökning är av obetydlig omfattning när det 
gäller vin. I synnerhet sk.-ulle det vara fallet vid en samtidig prisökning 
på sprit och vin. Skatteböjningen i maj 1975 kan därför antas ha påver
kat försäljningen av vin endast i obetydlig mån. 

För de följande budgetåren J1ar antagits en volymökning på 10 % per . 
år och en indirekt skatteeffekt på 5 % per år. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på vin under budgetåret 1976/77 
till 585 milj. kr., under budgetåret 1977/78 till 680 milj. kr. 

RR V ansluter sig till riksskatteverkcts beräkning och beräknar ir;i
komsterna på titeln skatt på vin till 585 000 000 kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår att titeln uppförs med 680 000 000 kr. för budget
.året 1977178. 

Skatt på malt- och läskedrycker 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställniiig (milj. kr.). 

Budgetär 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77' 
Statsbudget 645,0 649,0 695,0 770,0 892,0 
Redovisat 631,1 680,7 677,6 865,2 
Därav 

Maltdrycker 533,3 578,1 582,2 706,8 
Läskedrycker 97.8 102,6 95,4 158,5 

Det utgår skatt på malt- och läskedrycker (SFS 1960: 253 med se
naste ändring SFS 1975: 142). Skatt utgår enligt följande samma.nställ
;ning. 

Dryck Viktprocent 
alkohol 
Över 

Skatt per 
liter 

Högst Kr. 
Lättöl 
Öl typ A 1,8 
Öl typ B 2,8 
Starköl 3,6 
Kolsyrade läskedrycker 
Övriga läskedrycker 

1,8 
2,8 
3,6 

0:39 
1: 07 
1: 87 
2:87 
0:52 
0:32 

I skrivelse till RRV har rik s skatt ev c r k e t (RSV) i fråga. om 
berälmingen av skatt på malt- och läskedrycker anfört följande:. . . , . . . 
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Riksdagen har fattat principbeslut om att mellanölet ·ska upphöra 
fr. o. m. 1 juli 1977. I avvaktan på en proposition i ämnet får det anta
gas att förändringen utformas så att maltdryck med en alkoholhalt över
stigande 2,8 viktprocent betecknas som starköl~ Det skllllc då innebära 
att försäljning av mellanöl ej skulle kunna ske i allmänna handeln efter 
halvårsskiftet 1977. Bryggeriindustrin kan antas upphöra med tillverk
ningen av mellanöl en månad tidigare för att undvika alltför omfattande 
hantering med återköp. 

Den avgörande frågan för beräkning av framtida inkomster av skatt 
på maltdrycker är frågan· om hur konsumenterna" beter sig när mellan
ölet försvunnit ur sortimentet. Efter vad som erfars från Svenska Bryg
gareföreningcn räknar man inom branschen med att konsumtionen av 
starköl och lagrat lättöl vardera skall öka med 10 % medan konsum
tionen av pilsner skulle komma att uppgå till 85 % av den sammanlagda 
konsumtionen av mellanöl och pilsner. · 

Den skattepliktiga utlämningen under perioden maj-april utgör un
derlag för skatteinkomsten under budgetåret. De tre senaste årens ulläm
ning har uppgått till följande kvantiteter i milj. liter. 

Tidsperiod Stark- Öl Öl Lagrat Kolsyrade Övriga 
öl typ B typ A lättöl. lä ske- läske-

drycker drycker 

maj 73-apr 74 22,1 280,S ·49,2. 81,4 306,l 
maj 74-apr 75 22,4 280,0. 36,1 93,1. 286,7 
maj 75-apr 76 21,4 277,9 28,8 101,4 284,8 . 33,9 

Med utgångspunkt från vad som antagits ovan samt med beaktande 
av alt inom landet numera pågår viss licenstillverkning av utländskt mel
lanöl, beräknar RSV att den skattepliktiga utlämningen under prognos
perioden kommer att uppgå till följande kvantiteter i milj. liter. 

Tidsperiod Stark- Öl Öl Lagrat· Kolsyrade Övriga 
öl typ typ lättöl läske- läskc-

B A drycker drycker 

maj 76-apr 77 22 310 21 108 285 37 
maj 77 2 26 1 9 24 3 
jun 77-apr 78 22 252 114 261 34 
maj 78-apr 79 24 275 124 285 37 

RSV beräknar inkomsten av skatt på malt- och läskedrycker under 
budgetåret 1976177 till 880 milj. kr. och under budgetåret 1977178 till 

600 milj. kr. 

G c ner a 1tu11styre1 sen redovisar under budgetåret 1975176-
61,1 milj. kr. i skatt på maltdrycker och 2,7 milj. kr. i skatt på läske
drycker. Generaltullstyrclsen har i skrivelse till RRV beräknat sin upp
börd av skatt på malt- och läskedrycker till 13 milj. kr. under budget
året 1976177 och 7 milj. kr. under budgetåret 1977178. i skrivelsen an~ 
för gcneraltullstyrclsen följande: 

Under 1976 påbörjade AB Pripps Bryggerier UcenstillverKiling av 
danskt öl av fabrikat Tuborg och Carlsberg i Sverige. Detta medförde 
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en successiv minskning av importen av öl från Danmark. Enligt bola
gets uppgifter upphörde import(\n av mellanöl från Danmark under maj 
1976. Importen av starköl och lättöl från Danmark beräknas upphöra i 
oktober 1976 respektive november 1977. · 

Enligt principbeslut av riksdagen slopas mellanölet i .Sverige fr. o. m. 
1977-07-01. Importen av mellanöl förutsätts upphöra från samma tid
punkt. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens be
räkningar och beräknar således inkomsterna på titeln skatt på malt- och 
läskedrycker till 893 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår 
att titeln uppförs med 607 000 000 kr. för budgetåret.1977178. 

Energiskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 .1976/77 

Statsbudget 1 078,0 1255,0 1945,0 3160,0 3 514,0 
Redovisat 1 066,5 1 222,4 1944,4 3 070,5 
Därav på 

Elektrisk kraft 369,3 392,8 492,5 986,0 
Bensin och gasol' 363,5 496,0 1.110,0 1420,4 
Andra bränslen 333,7 . 333,6 341,9 663,3 
1 Exklusive tullverkets uppbörd. 

Allmän energiskatt skall erläggas för bensin och gasol, vissa bräns
len såsom kol, koks, motorbrännolja och eldningsolja samt .elektrisk 
kraft (SFS 1957: 262, omtryckt SFS 1964: 350 med senaste ändring SFS 
1975: 272). Med bensin avses här samtliga i förordningen om bensin
skatt angivna skattepliktiga varuslag och med gasol vara, för vilken skatt 
skall erläggas enligt förordningen om gasolskatt. Energiskatt för bensin 
utgår med 34 öre per liter och för .gasol med 26 öre per liter. Skatten 
utgår för elektrisk kraft med 2 öre per kilowattimme. 

För andra bränslen gällande skattesatser framgår av nedanstående 
sammanställning. 

Briinsle 
Stenkol 
Stenkolsstybb samt stenkolsbrikctter m. m. 
Drunkolsbriketter 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb-

gående dieselmotor · 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor 

Skattesats 
12 kr. för ton 
6»»» 
6»»» 

14 )) » )) 
6»»» 

' 40 » . >> m•! 
40 » )) )) 

Beträffande energiskatt på bensin och gasol gäller i fråga. om skatt
skyldighet och beskattningsmyndighet samma bestämrrielsc.r . som för 
bensinskatt och gasolskatt. övrig energ.iskatt redovisas av riksskattevcr
ket samt av generaltullstyrelsen beträffande skatt på bränsen som införts 
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till riket av annan än den som är registrerad hos riksskatteverket. Re
geringen kan i konjunkturstimulerande syfte förordna om nedsättning 
eller befrielse från allmän energiskatt (SFS 1971: 928). Under perioden 
1 juli 1975-31 dec. 1976 har regeringen efter prövning i varje enskilt 
fall, medgivit nedsättning av energiskatten för företag med industriell 
tillverkning. 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket anfört följande: 

a) E n e r g i s k att p å el k r a f t 
Regeringen har genom dispens medgivit nedsättning av energiskatten 

för ca 175 företag med industriell tillverkning. Energiskatten på el
kraft, eldningsoljor och fasta bränslen begränsas därvid tiU 1 % av de 
tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik. Nedsättningarna 
gällde först under tiden 1 juli 1975-30 juni 1976 men har sedan för
längts till utgången av 1976. Inkomsten av energiskatt bar beriiknats 
bli ca 250 milj. kr. mindre per år p. g. a. regeringens dispenser. Minsk
ningen antas fördelas med hälften på vardera elkraft och bränslen. 
Om regeringens dispenser inte förlängs kommer istället företagen att 
utnyttja RSVs möjlighet att sätta ned skatten för industribranscher. I så 
fall begränsas skatten till 3 % av försäljningsvärdet. Inkomstminsk
ningen vid en sådan tillämpning uppskattas till 20 milj. kr. per år sam
manlagt för elkraft och bränslen. Regeringens nedsättningar reducerar 
inkomsterna under innevarande budgetårs tre första kvartal, eftersom 
skatten för ett kvartal redovisas under det följande kvartalet. För el
kraften kommer med dessa utgångspunkter inkomsten att bli (125 X 
0,75+10 X 0,25 =) 96 milj. kr. mindre under innevarande budgetår. 

Uppbörden av energiskatt på elkraft under budgetåret 1975176 upp
gick till 986,0 milj. kr. Energiskatten tas numera ut med 2 öre per 
kWh för i stort sett all elkraftförbrukning. Förbrukningen inom landet 
med undantag för järn- och spårvägar uppgick under budgetåret 1975/ 
76 till ca 73,0 'IWh (1 TWh = 1 miljard kWh). Elkraftförbrukningen 
vid t. ex. aluminium- och kloralkalielektrolys beskattas inte. Samman
lagt beräknas 3,3 TWh förbrukas för skattefria ändamål. ökningen av 
elkraftförbrukningcn under budgetåret 1975/76 jämfört med 1974/75 
har varit 5 % . Om man går två år tillbaka har den årliga ökningen 
varit 4,1 <f'o i genomsnitt. Under antagande av en årlig ökning på 4 % 
de. närmaste åren beräknas den skattepliktiga förbrukningen under inne
varande och de två närmaste budgetåren till 72,5, 75,4 resp. 78,4 TWh. 

RSV beräknar inkomsten av energiskatt på elkraft för budgetåret 
1976177 till (72,5Xl0t1X0,02-96 =) 1354 milj. kr., för budgetåret 
1977178 till (75,4X109 X0,02-10 =) l 498 milj. kr. 

h) Energiskatt på bensin och gas o 1 
I detta sammanhang kan bortses från energiskatten på gasol. Energi

skatten på bensin är 34 öre per liter och motsvarar 79,07 % (34/43) 
av inkomsten av bensinskatt. Med ledning av prognosen för bensin
skatt och med tillägg av 1 milj. kr. för den energiskatt på lättbensin, 
som levereras in av gasverk och för vilken bensinskatt inte utgår, kan 
inkomsten under budgetåret 1976177 beräknas till 1 547 milj. kr., under 
budgetåret 1977 /78 till 1 582 milj. kr. 
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c) E n c r g i s k a t l p å a n d r a b r än s I'e n än b e n s in o c h 
gasol _ · -

Inkomsten under budgetåret l 975/7q uppgick till 663,3 milj. kr. Den 
skattenedsättning vid indusiriell_ tillverkning . s~m regeringen medgett 
för budgetåret 1975176 har förlängts .till utgången av 1976, vilket på
verkar inkomsten även under första k\'.artalet l977. 

Under tiden juli-september 1976 inflöt 145,4 milj. kr. Med ledning 
av uppgifter som inhämtats från några stora oljeföretag kan inkomsten 
på bränslen under oktober-,-..:decembcr 1976 förutses bli ca 100 milj. 
kr. Inkomsten under liden januari-,.mars '1976 blev l95 milj. kr. Om 
man liksom vid förra årets prognos räknar med en årlig inkomstökning 
på 1,5 % blir inkomsten 200 n;iilj. kr. under motsvarande period 1977. 
Under tiden april-juni 1976 inflöt 265 milj. kr. Under motsvarande 
period 1977 får inkomsten höjas med uppskattningsvis 30 milj. kr. efter
som regeringens skattenedsättningar. då upphört att påverka inkomsten 
medan RSVs nedsättningar tillkoi:nrilit. Inkomsten under april-:--juni" 
1977 kan därför beräknas bli (1,015 X 265 + 30 =) avrundat 300 milj. 
kr. Bruttoinkomsten under budgetåret 1976/77 skulle sålunda. kunna 
prognoseras till (145+100+200+300 =) 745 milj. kr. Från detta be
lopp skall dock dras de utbetalningar som skall ske på grundval av · 
:slutkorrigeringar av ovan nämnd skattenedsättning. Detta belopp. torde 
uppgå till ca 45 milj. kr. Nettoinkomsten för budgetåret 1976/77 skulle 
-därför kunna beräknas till 700 milj. kr. 

Prognosen för budgetåret 1977 /78 har beräknats _på följande sätt. 
Om man utgår från dcri beräknade inkomsten för budgetåret 1976/77,. . 
700 milj. kr., och till den lägger beloppet ·a..;, regeringens skattenedsätt
ningar som inverkar under tre kvartal av det budgetåret -(se energiskatt 
på elkraft) men inte under de följande budgetåren samt räknar med en 
.ärlig konsumtionsökning på 1,5 % kan inkomsten under budgetåret 
1977 /78 beräknas till [1,015 (700+ 125 X 0,75) =] 806 milj. kr. 

Den sammanlagda energiskatten· skulle. i 'enlighet med ·det anförda 
för budgetåret 1976/77 uppgå till .(1354+1547 +.700 = ), 3 601 milj. 
kr., för budgetåret 1977/78 (1498+1 582+8_06_ =) 3 886 milj. _kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning· och beräknar således 
inkomsterna på titeln energiskatt till 3 601 000 000 kr. för budgetåret 
1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 3 886 000 000 kr. för bud

getåret 1977 /78. 

:Särskild bercdskapsavgift för oljeprodukter 

En särskild beredskapsavgift för oljeprodukter tas ·ut fr. o. m. den 1 
juli 1974. Uppbörden under budgetåret 1975/16 uppgick till ett under
skott på 0,3 milj. kr. Avgiften är för bensin 5 öre per liter och för ino~ 
torbrännolja, eldningsolja och bunkerolja 5 kr. per kubikmeter. Avgif
terna höjs den 1 januari 1977 till' 6 öre per liter resp. 7 kr. per kubik
meter. Avgiftsskyldigheten följer samma regler som gäller för skattskyl- - . 

·dighet för bensin respektive allmän energiskatt på flytande bränslen. 
Riksskatteverkct har i skrivelse till RRV anfört följande: 

- - ' , 

Avgift efter den högre avgiftssatsen betalas in först i april 1977. In-

·6 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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komstcn av särskild beredskapsavgift för bensin svarar nu mot 11,63 % 
(5/43) av inkomsten av bensinskatt men efter höjningen mot 13,95 % 
(6/43) av bensinskatteinkomsten. Med ledning av prognosen för bensin
skatten beräknas inkomsten av den särskilda bcredskapsavgiften för 
bensin under budgetåret 1976/77 uppgå till (0,1163X1530+ 0,1395 X 
425 =) 237 milj. kr., under budgetåret 1977/78 till 279 milj. kr. 

Under tiden juli-september 1976 inflöt särskild beredskapsavgift för 
motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja med 21 milj. kr. Under 
tiden oktober 1975-mars 1976 blev inkomsten 45 milj. kr. och under 
tiden april-juni 1976 38 milj. kr. Om den ärliga ökningen beräknas 
till 1,5 % och hänsyn tas till höjningen av avgirten från 5 till 7 kr. per 
m3 blir inkomsten under budgetåret 1976177 (21+45Xl,015+38X 
1,015 X 7/5 =--"') 121 milj. kr. Med en fortsatt ökning av förbrukningen 
på 1,5 % blir inkomsten under budgetåret 1977178 [7/5X1,015 X (21 + 
(45+38)X1,015) =] 150 milj. kr. 

Den sammanlagda inkomsten av särskild beredskapsavgift för olje
produkter skulle i enlighet med det anförda bli för budgetåret 1976/77 
(237+121 =) 358 milj. kr., för budgetåret 1977178 (279+150 =) 429 
milj. kr. 

Den 26 juni 1975 beslutade regeringen att behållningen av den sär
skilda beredskapsavgiften för oljeprodukter ska överföras till en särskild 
oljelagringsfond hos riksgäldskontoret. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkningar. Eftersom avgif
terna skall fonderas föreslår RRV att titeln uppförs med formellt 1 000 

kr. för budgetåren 1976177 och 1977/78. 

Särskild vägtrafikskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1973/74 

25,0 
55,7 

1974/75 

166,0 
201,8 

1975/76 

175,0 
192,8 

1976/77 

212,0 

Fr. o. m. den 1 januari 1974 utgår särskild vägtrafikskatt i form av 
särskild fordonsskatt och särskild kilometerskatt (SFS 1973: 602). Skat
ten ersätter den särskilda skatten på motorbränslen. 

Särskild fordonsskatt utgår för trafiktraktor och registrerat motor
redskap, som inrättats för . brännoljedrift. _ Vidare beskattas släpvagn 
över tre tons skattevikt, som dras enbart av traktor eller motorredskap, 
om fordonet är fordonsskattcpliktigt enligt vägtrafikskattelagen (SFS 

1973: 601). 
Särskild kilometerskatt utgår för motorfordon, som är inrättat för 

brännoljedrift och för släpvagn, allt under förutsättning alt fordonet är 
kilometerskattepliktigt enligt vägtrafikskattelagcn. 

Särskild fordonsskatt utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbe
lopp. Tilläggsbeloppet bestäms av fordonsslag, totalviktsintervall samt 
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för släpvagn om den är påhängsvagn som drages av kilometerskatteplik· 
tigt fordon eller annan släpvagn. Särskild kilometerskatt beräknas efter 
antal körda kilometer och utgår med ett grundbelopp och ett tilläggs

belopp. 

Särskild vägtrafikskatt uppbärs på samma sätt som vägtrafikskatt 
(SFS 1973: 776). 

I statsbudgeten för budgetåret 1976/77 har titeln uppförts med 212 

milj.kr. 
Antalet brännoljedrivna personbilar utgör drygt 3 % av totala antalet 

bilar. För lastbilar och bussar är motsvarande procentandelar ca 55 
resp. 80 %. Antalet trafiktraktorer och registrerade motorredskap som 
berörs av den särskilda fordonsskattcn är drygt 4 000 st. Antalet släp
vagnar med totalvikt över 3 ton, som dras enbart av traktor eller mo
torredskap uppgår till ca 4 700 st. Med ledning av dessa uppgifter har 
den särskilda vägtrafikskatten för budgetåren 1976177 och 1977178 

framräknats enligt nedanstående tablå (milj. kr.). 

1976/77 1977/78 

Särskild fordonsskatt 2 2 
Särskild kilometerskatt 195 199 

Därav lastbilar 143 145 

Summa 197 201 

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild vägtrafikskatt till 
197 000 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs 
med 201 000 000 kr. för budgetåret 1977/78. 

Skatt på annonser och reklam 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.): 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

70,0 
48,4 

1973/74 

92,0 
87,8 

1974/75 

90,0 
120,5 

1975/76 

115,0 
145,l 

1976/77 

152,0 

Skatt utgår på annonser och reklam (SFS 1972: 266). Skatten beräk
nas på underlaget exklusive skatt. Den är 6 % för annons i allmän ny
hetstidning, annars 10 % . Skattskyldig är den som i yrkesmässig verk
samhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig 
reklam i annan form än annons c!Ier framställer skattepliktig reklam
trycksak. Den som är skattskyldig skall anmäla sig för registrering hos 
riksskatteverket. Skatten redovisas vanligen för perioder om 2 måna
der. Den skattskyldige skall utan anmaning inge deklaration för varje 
rcdovisningsperiod. Till skattskyldig som redovisat reklamskatt för an
nonser i självständig periodisk publikation återbetalar riksskatteverket så 
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stor del av den erlagda skatten för ett kalenderår som svarar mot en 
skattepliktig omsättning om högst 3 miljoner kronor för heit år. 

Beskattningsmyndighet för reklamskatt är riksskatteverkct eller, i 
fråga om reklamskatt vid införsel, generaltullstyrelsen. 

Riksskatteverkets nettouppbörd uppgick till 138,7 milj. kr. under 
budgetåret 1975/76. Under tiden juli-september 1976 har uppbörden 
uppgått till 18,8 milj. kr. dvs. en ökning med 29 % jämfört med mot

svarande period föregående år. R i k s s k a t t e v er k e t har i skri
velse till RRV beräknat inkomsterna för budgetåret 1976177 till 170 
milj. kr. och för budgetåret 1977/78 till 200 milj. kr. 

G ene r al tu lI styre l s en beräknar sin uppbörd av skatt på an
nonser och reklam till· 6,7 milj. kr. under budgetåret 1976/77 och 7,0 
milj. kr. under budgetåret 1977/78. 

RRV ansluter sig till riksskattcverkets och gcneraltullstyrclsens beräk
ningar och beräknar således inkomsterna på titeln skatt på annonser och 
reklam till 176 700 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln 
uppförs med 207 000 000 kr. för budgetåret 1977 /78. 

Skatt på spel 

De beräknade och redovisade. inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.): 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1973/74 
50,0 
58,7 

1974/75 
60,0 
69,0 

1975/76 
75,0 
89,1 

1976/77 
102,0 

Fr. o. m. den 1 april 1973 utgår ~pclskatt (SFS ·1972: 820, 1975: 987) 
på sådant automat-, roulett-. eller biogospel, som kräver tillstånd enligt 
la, lb eller 3 § lotteriförordningen (1939: 207) .. Beskattningsmyndighet 
är riksskattcverket. 

Skatten på automat- och roulettspel har formen av en fast avgift för 
varje kalendermånad då. skattskyldighet råder. För _automatspel utgår · 
avgiften med 100 kr. per automat om automaten är konstruerad uteslu~ 
tande för spel med tjugofemöresmynt och med 500 kr. per automat i an
nat fall. Fr. o. m. den 1 januari 1976 höjdes spe1skattcn för automat
spel med annan insats än 25-öringar från 500 kr. till 900 kr. per 
månad om spel bedrivs i samband med restaurangrörelse. I fråga om 
roulettspel utgår avgiften med 3 500 kr. per tillstånd som innebär rätt 
till spel minst tre dagar varje vecka och med 1 500 kr. för annat till

stånd. Fr. o. m. den 1 januari 1976 höjdes i vissa fall skatten för rou
lettspel med 1 500 kr. till 5 000 kr. per månad. Skatt på bingospel 
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utgår med 5 % av värdet av erlagda spclinsatscr och entrcavgifter. 
l skrivelse till RRV har riksskatteverket i fråga om beräkningen av 

skatt på spel anfört följande: 

Uppbörden under budgetåret 1975/76 uppgick till 89,1 milj. kr., 
varav 43, 1 milj. kr. avsåg skatt på bingospel och 46,0 milj. kr. skatt på 
automat- och roulettspel. Under innevarande budgetår har t. o. m. sep
tember influtit 22,6 milj. kr. Under motsvarande tid förra året inflöt 
18,7 milj. kr. ökningen utgör 21 %, varav 9 procentenheter hänför sig 
till skatt på bingospel och 12 procentenheter till skatt på automat- och 
roulettspel. ökningen i det senare fallet torde kunna förklaras med 
den höjning av skattesatsen för automatspel på restauranger som trädde 
i kraft den 1 januari l 976. RSV har därför räknat med en samman
tagen ökning av ca 10 % årligen under prognosperioden. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på spel under budgetåret 1976/77 
till 100 milj. kr., under budgetåret 1977 /78 till 110 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets .beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln skatt. på spel till 100 000 000 kr. för budgetåret 
1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 110 000"000 kr. för budget
året 1977178. 

Il. Uppbörd i statens verksamh~t · 

RRV har erhållit uppgifter om nettoinkomster. på flertalc~ inkomst'". 
titlar under uppbörd .i statens ".erksamh~t. Uppgifterna har lämnats ay . 

de myndigheter som re~ovisar uppbörd i statens. verksamhet Vissa tit
lar har dock beräknats av RRV. Dessa är bidrag till kostnader för polis~, 
domstols- och uppbörjisväsend~t m. m., vattendomst9lsavgifter oc:h pen
sionsmedel m. m. 

Med stöd av dessa uppgifter be.räknar RRV inkomsterna av uppbörd .i 
statens verksamhet till 1 994 516 000 kr. för budgetåret 1976177 och fö
reslår att dessa inkomster uppförs med 1 566 667 000 kr. för budgetåret. 
1977/78. Utfall, beräkning i statsbudget och RRVs beräkning framgår 
nedan (milj. kr.). 

Statsbudget 
Redovisat 
RRVs beräkning 

1973/74 
1266,4 
1 313,1 

1974/75 

1321,4 
1403,6 

1975/76 
1665,5 
2161,8 

1976/77 

2 160,1 

1 994,5 

1977/78 

. 
1 566,7 

Redovisade nettoinkomster under budgetåret 1975176 på resp. upp
bördstitel framgår av bilaga A. I bilaga B redovisas RRVs beräkning för 
budgetåret 1976/77 och i bilaga C RRVs förslag till beräkning av upp
börd i statens verksamhet för budgetåret 1977/78. 
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RRV bar vid beräkningen funnit anledning göra särskilda uttalanden 
beträffande följande inkomsttitlar. 

Expeditionsavgifter. Expeditionsavgifter utgår för expeditioner som 
utfärdas av statlig myndighet. Inkomsterna redovisas av riksskatteverkct, 
domstolsverket, patent- och registreringsvcrkct, statens trafiksäkerhets
verk och socialstyrelsen. 

Budgetåret 1975176 uppgick inkomsterna ti.\l 110,7 milj. kr. I stats
budgeten för budgetåret 1976177 uppfördes inkomsterna till 106 milj. kr. 
De ovan nämnda myndigheterna utom socialstyrelsen beräknar att in
komsterna kommer att uppgå till 170,2 milj. kr. för budgetåret 1976/77 
och till 172,2 milj. kr. för budgetåret 1977178. Uppjusteringen jämfört 
med beräkningen till statsbudgeten sammanhänger med den generella 
höjningen av expeditionsavgifterna som genomfördes den 1 juli 1976 
(SFS 1976: 383, 384). 

RRV beräknar inkomsterna på titeln expeditionsavgifter till 
170 300 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 172 300 000 kr. för budgetåret 1977/78. 

Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet 
m. m. På inkomsttiteln redovisas bidrag från kommuner till staten för 
kostnader för pensionering av personal inom det förstatligade polis-, 
domstols- och uppbördsväseodet m. m. (SFS 1966:681). För budgetåret 
1976177 beräknas bidragen för pensionering uppgå till 65,5 milj. kr. och 
för budgetåret 1977178 till 65,3 milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1970/71 redovisas även kostnadsbidrag till lokal
hållningen för de allmänna underrätterna på titeln. Kommun som vid 
utgången av år 1970 hade lokalhållningsskylcligbct för rådhusrätt skall 
betala kostnadsbidrag till staten (SFS 1970: 390). Kostnadsbidraget fast
ställs av byggnadsstyrelsen. För budgetåren 1976/77 och 1977/78 beräk
nas de uppgå till 7,8 milj. kr. under resp. budgetår. RRV ansluter sig till 
byggnadsstyrclscns beräkning. · 

RRV beräknar inkomsterna på titeln bidrag till kostnader för polis-, 
domstols- och uppbördsväsendet m. m. till 73 342 000 kr. för budgetåret 
1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 73 111 000 kr. för budget

året 1977178. 

Inkomster vid kriminalvården. På denna titel redovisas överskotten 
från jordbruks- och vcrkstadsdriftcn inom kriminalvården. För budget
året 1975176 redovisades 18,2 milj. kr. som inkomst på titeln. Detta 
stora överskott beror till största delen på lagerminskning och att ute
stående kundfordringar minskade samt att försäljningspriserna höjdes 
på de flesta varor och produkter samtidigt som råmaterialpriserna var 

oförändrade. 
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För budgetåret 1976/77 beräknar kriminalvårdsstyrelsen överskottet 
på flteln till 3 milj. kr. Det är en höjning med 1,4 milj. kr. jämfört med 

stadsbudgeten. Denna höjning beror till största delen på höjda försälj
ningspriser. För budgetåret 1976/77 förutses inte några större föränd
ringar av lager eller utestående kundfordringar. Pör budgetåret 1977/ 

78 räknar kriminaivårdsstyrc1sen med att överskottet på jordbruks- och 
vcrkstadsdriftcn kommer att uppgå till 1 milj. kr. En av anledningarna 
till denna sänkning är enligt kriminalvårdsstyrelsen utökade försök med 
marknadsanpassad lön. Dessutom beräknas produktionen minska bl. a. 
till följd av att utbildningen av intagna väntas öka. 

RRV ansluter sig till kriminalvårdsstyrelscns beräkning och beräknar 
således inkomsterna på titeln inkomster vid kriminalvården till 
3 000 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 
l 000 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen. Kostnader för den 
statliga läkcmcdelskontrollen skall täckas genom avgifter enligt Jäke
medelsförordningen (SFS 1962: 701, ändrad senast 1975: 763). När ett 
läkemedel anmäls till registrering uttas en anmälningsavgift. Därefter 
erläggs årsavgift budgctårsvis. Sedan den 1 juli 1976 är anmälningsav
giften 8 000 kr. och årsavgiften 5 500 kr. Socialstyrelsens beräkningar 
baserar sig .på utfallet för budgetåret 1975176 som uppgick till 12,2 milj. 
kr. Socialstyrelsen räknar med att antalet registreringsavgifter blir oför
ändrade och beräknar·att ca 2 560 årsavgifter kommer att inbetalas bud
getåret 1976/77. Beräkningen för budgetåret 1977/78 har baserats på 
samma ökningstal som under budgetåret 1976177. 

RRV ansluter sig till socialstyrelsens beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen till 
15 280 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 
15 500 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Inkomster vid karolinska sjukhuset. I statsbudgeten upptogs inkoms
terna för budgetåret 1976177 till 335, 1 milj. kr. Direktionen för karo
linska sjukhuset beräknar inkomsterna nu till 330,4 milj. kr. för bud
getåret 1976177 och till 348,8 milj. kr. för budgetåret 1977178. Beräk
ningarna under de olika inkomsterna som ingår i denna titel framgår 
nedan (milj. kr.) 

Driftbidrag från Stockholms läns 
landsting (enligt avtal 75-09-25) 

Landstingets bidrag till investeringar 
Inkomster för öppen och sluten vård i 

övrigt 
Övriga ersättningar 

Summa 

1976/77 

237,4 
14,3 

74,7 
4,0 

330,4 

1977/78 

261,1 
9,0 

74,7 
4,0 

348,8 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 88 

RRV ansluter sig till karolinska sjukhusets beräkning och beräknar 
således inkomsterna på titeln inkomster vid karolinska sjukhuset till 
330 400 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 348 800 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrclscns och yr
kcsinspektionens verksamhet. Fr. o. m. den 1 januari 1972 skall arbetar
skyddsavgift erläggas som bidrag till arbetarskydd (SFS 1971: 282). Den 
1 januari 1976 höjdes den årliga avgiften med tre hu.ndradels procent 
till 0,13 % av lönesumman (SFS 1975: 353), Höjningen gäller inte för 
kommun och landstingskommun. Även de statliga arbetsgivarna skall 
betala arbetarskyddsavgift. En del av arbetarskyddsavgiften (25 % ) 

används som bidrag till arbctarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens 
verksamhet och redovisas som inkomster på denna inkomsttitel. 

Riksförsäkringsverket har beräknat inkomsterna på titeln till nedan 
angivna belopp i milj. kr. 

Budgetår Skattedebi- Direktde bi- Statliga Summa . 
terade arbets- teradc arbets- avgifter .. 
givare givare 

1976/77 0,03 37,2 4,9 42,1 ... 

1977/78 O,o3 .· ... :io,o 5,3 45;3~-

.. 

RRV ansluter sig till. rik~försäkrings,verkcts beräk11ing o~h beräknar:. 
således inkomsterna på .titeln. inkomster. av arb~tsgi,varavgifter till arb~- , 
tarskyddsstyrelsens och .. yrkesinspektionens v~rksamhet till 42 100. 000 kr; 
för budgetåret 1976177' och föreslår att titel~ :uppför_s .01ed · _45 300 000 

kr. för budgetåret 19~7/78. . . . . 

· ... _, 

Körkorlsa\·giftcr. I början av år 1973 inrättades •ett nytt centralt kör
kortsregister. Statens trafiksäkerhetsverk är central körkortsmyndighet~ 
Gamla körkort skall utbytas mot nya före utgången av år 1976. Gamla 
trafikkort skulle bytas före utgången av år-1974. Vid utfärdande av kör-· 
kort och trafikkort på grund av· körkorts- eller trafikkortstillstånd samt 
förnyelse eller utbyte av körkort och trafikkort uttas avgift enligt taxa . 
för statens trafiksäkcrhetsverk (SFS 1972: 648 med· senaste ändring SFS 
1975: 1043). Avgifterna är av 'två slag, kortavgift och rcgisterhållriings

avgifc. 
Utfallet för budgetåret 1975176 samt statens trafiksäkcrhetsvcrks be

räkning av inkomsterna av körkortsavgifter för budgetåren 1976/77 och 
1977 /78 framgår av följande tablå (tusental kr.). 

Redovisat 

1975/76 

30,8 

Statens trafiksäkerhetsvcrks beräkning 

1976/77 1977/78 

14,3 16,3 

' I : ~ ' j 
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RRV ansluter sig till statens trafiksäkerhetsverks beräkning och be
räknar således inkomsterna på titeln körkortsavgifter till 14 375 000 kr. 
för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 16 250 000 

kr. för budgetåret 1977/78. 

Fyra\•gifter. Fyravgifterna är av tre slag: allmän, lokal och inrikes fyr
avgift. Den 1 februari 1976 höjdes allmän och inrikes fyravgift för an
kommande resor från 2: 70 kr. till 3: 00 kr. per ton netto av fartygets 
dräktighet (SFS 1975: 1169); Samtidigt utökades antalet avgiftspliktiga 
resor från 10 till 12 per år. A vgiftsnivån för allmän och inrikes fyravgift 
beräknas därmed ha höjts med ca 15 % . Samtidigt ändrades taxan för 
den lokala fyravgiften. Avgiften för fartyg i dräktighetsklass 1, avstånds
klass 1, höjdes från 83 till 100 kr. Dessutom höjdes avgiften för varje 
avståndsklass över klass 1 från 28 till 33 kr. From l juli 1976 höjdes 
fyravgifterna med ytterligare 7 %. AUmän och inrikes fyravgift höjdes 
till 3: 20 kr. Vad gäller lokal fyravgift höjdes basbeloppet till .107 kr.· 
Vidare ökade avgiften för varje avståndsklass över klass 1 till 35 kr. 
(SPS 1976: 313). 

Enligt beslut av regeringen den23. juni 1976 ska generaltullstyrelsen. 
from budgetåret 197~/77 från nettobeloppet av influtna fyravgifter ... 
överföra 6,5 % till handelsflottans kultur- och fritidsfond. Generaltull
styrelsen beräknar därför att höjningen av fyravgifterna den 1 juli 1976 :- · · 

inte innebär någon ökning ,av inkomsterna. . . ... 
Sjöfartsverket förordar i sin anslagsframställning för budgetåret 

1977178 en övergång tiH nytt avgiftssystem. för att ver]\ct; skall nå:. kost;. 
nadstäckning under anslaget Farledsverksamhct. Ge.neraltullstyrelsen 
som är uppbördsmyndighet har här inte beaktat en eventuell ändring i 
avgiftssystemet. Beräkningarna byggcipå gällande bestäinm~Isei:'-: '· ·· · 

Redov.iSät Generaltullstyrelsens 
beräkn,ing. 

1975/76 .. 1976/77. 1977/7~. 
milj. kr. ., 

Allmän fyravgift 75,7 95,0 107,0. 
Lokal fyravgift 14,0 18;0 20,0. 
Inrikes fyravgirt 5,7 7,0 8,0 

Fyravgifter, totalt 95,4 120,0 135,0. 

RRV ansluter sig till gcneraltullstyrelsens beräkning och beräknar. så
ledes inkomsterna på titeln fyr~vgifter till 120 000 000 kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår att titeln uppförs med 135 000 000 kr. för budget

året 1977178. 

Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. · 
Budgetåret 1975/76 uppgick inkomsterna till 38,8 milj. kr. I statsbud
geten för budgetåret 1976177 upptogs inkomsterna på titeln till 29,9 

milj. kr. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut beräknar nu 

.·, 

I .' : .. 

' 
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inkomsterna till 41,8 milj. kr. för budgetåret 1976/77 .och till 42,3 milj. 

kr. för budgetåret 1977178. Höjningen budgetåret 1976/77 beror på att 

taxan för uppdrag (SFS 1976: 660) höjdes fr. o. m. 1 september 1976, 

samt på att utfallet 1975176 blev högre än beräknat. 

RRV ansluter sig till Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti

tuts beräkning och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster 

vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut till 41 810 000 kr. 

för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 42 321 000 

kr. för budgetåret 1977178. 

Pcnsionsmedel m. m. överskottet på denna titel uppgick till 754 milj. 

kr. för budgetåret 1975/76, vilket var 280 milj. kr. högre än i statsbud

geten. 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetår och det 
nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket och 

statens personalpensionsverk. Inkomster och utgifter under inkomstti· 

teln redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 

Program 1 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönckost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat Iönekostnadspå

lägg utgår. 

Program 2 avser lönckostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall reducerat lönckostnadspålägg 

utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetalning 

av utgående personalpensionsförmåner. 

Anslag med reducerat lönckostnadspålägg (LKP) budgetåret 1976/77 

Anslag Myndighet LKP 
III A 1 Utrikesförvaltningen 

lokalanställd personal Utrikesdepartementet 11 
IIl D 1 Svenska institutet Utrikesdepartementet 11 
llI E 4 Bidrag till Stockholms 

internationella freds-
forskningsinstitut Utrikesdepartementet 11 

V K 4 Bidrag till driften av 
särskolor m m Skolöverstyrelsen 11 

Socialstyrelsen 
VII B 3 Statistiska centralbyrån: 

Uppdragsverksamhet Kammarkollegiet 11 
VII C 11 Revision av sparbankernas 

förvaltning Kammarkollegiet 
VII E 14 Lönekostnader vid viss om-

skolning och omplacering Dep. org. avd 
statens personalnämnd 

VIII B 10 Bidrag till Operan och 
Dramatiska teatern Kammarkollegiet 11 

vrn B 11 Bidrag till Svenska 
riksteatern Kammarkollegiet 11 

vmn 13 Rikskonsertverksamhet Kammarkollegiet 11 
VIil B 45 Bidrag till vissa museer: 

Hallwylska mus~et Kammarkollegiet 11 000 kr 
Stiftelsen Daasmuscifonden Kammarkollegiet 22 000 kr 
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Anslag med reducerat lönckostnadspålägg (LKP) budgetåret 1976j77 forts. 

Anslag Myndighet LKP 
Stiftelsen Drottning-
holms teatermuseuin Kammarkollegiet 24 000 kr 
Stiftelsen Musikhistoriska 
museet Kammarkollegiet 55 000 kr 
Stiftelsen Thielska 
galleriet Kammarkollegiet 5 000 kr 

vm B s2 Bidrag till Centraiför-
bundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning Skolöverstyrelsen 11 

VIII D 8 Bidrag till driften av 
grundskolor m m Skol överstyrelsen 11 

Vill D 16 Bidrag till driften av 
Samtliga länsstyrelser 

gymnasieskolor Skolöverstyrelsen 11 
Samtliga länsstyrelser 

VIDD20 Bidrag till driften av 
riksintematskolor Skolöverstyrelsen 11 

VIllD26 Bidrag till Bergsskolan i 
Filipstad Länsstyrelsen i Värmlands 

län 11 
Vlll D 27 Bidrag till driften av 

vissa privatskolor Skolöverstyrelsen 11 
VIII G s Bidrag till driften av 

kommunala skolor för 
vuxna Skolöverstyrelsen 11 

VIII G 8 
Samtliga länsstyrelser 

Bidrag till driften av 
folkhögskolor Skolöverstyrelsen 11 

IX D 2 Bidrag till Skogsvårds-
styrelserna Skogsstyrelsen 

IX G 18 Bidrag till Sveriges 
utsädesförening Lantbruksbögskolan 11 

IX I 1 Stöd till idrotten: 
Organisationsstöd m m Kammarkollegiet 11 

Dessutom skall Statens 
Järnvägar tillföra titeln 
Pensionsmedel m m ett 
belopp motsvarande 13,5% 
av verkets Iönesumma 

, Lönekostnadspålägg beräknas i enlighet med tillämpliga bestämmelser om 
arbetsgivaravgift i lagen (1962: 381) om allmän försäkring. 

' Lönekostnadspålägg beräknas beroende på huvudman. 
' Beräkning och redovisning av lönekostnadspälägg skall inte tillämpas i 

fråga om lön till anställda vid skogsvärdsstyrelsen. 

Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i program 
1. De myndigheter m. fl. och de anslag för vilka reducerat lönekostnads
pålägg utgår och som således redovisas i program 2 framgår av nedan
stående förteckning. 

De största redovisningsbeloppen i program 2 kommer från bidrags
anslagen till driften av grundskolor och gymnasieskolor samt från sta
tens järnvägar. 

För program 1 gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar 
redovisas ersättningar från de allmänna försäkringskassorna på grund 
av statens arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. 



De olika arbetsgivaravgifterna på utgiftssidan fastställs för staten med 
undantag för de affärsdrivande verken, riksbanken och dess industrier 
samt riksdagens ledamöter. Beloppen som redovisas för budgetåret avser 
avgifterna för det kalenderår som avslutas under budgetåret. Undantag 
utgör dock socialförsäkringsavgiften till allmänna tilläggspensionerin
gen som redovisas för budgetåret. De lönekostnadspålägg som redovisas 
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under budgetåret motsvarar den under samma t!d utbetalade lönesurn
man. Vissa arbetsgivaravgifter omförs vidare till andra inkomsttitlar. 
Som exempel kan nämnas avgifterna till den allmänna sjukförsäkringen 
som förs över till inkomsttiteln skatt på inkomst och förmögenhet 
samt socialförsäkringsavgifter ro. m. och den al1männa arbetsgivarav
giften som förs över till titeln allmän arbetsgivaravgift. 

Utgiftsposterna avsättningar till framtida kompletteringspensioner ut
gör saldoposter. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. 

Under utgiftsposten personalpensionsförmå.ner m. m. ·redovisas pen
sioner åt f. d. statstjänstemän m. fl. som utbetalas av försvarets civilför
valtning, riksförsäkringsverkct, sjöfartsverket och statens personalpen
sionsverk. 

överskottet i program 3 är en saldopost_ och utgör det totala över-
skottet på inkomsttiteln. . . 

För budgetåret 1976177 uppgår det oreducerade lönekostnadspålägget 
till 36 % vilket är tre procentenheter högre än under det närmast före- . 
gående budgetåret. Höjningen· förorsakades av att socialförsäkri~gs
avgifterna till sjukförsäkringen höjdes 1976. Dessutom infördes. riya 
socialförsäkringsavgifter för arbetsmarknadsutbildningen, vuxenutbild
ningen och delpensioneringen. 

I beräkningarna för budgetåret 1977178 har .RRV antagit ett oför
ändrat Jönekostnadspålägg dvs. 36 %. Nettot på titeln beräknas därlned · 
uppgå till 94 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Höjningar av vissa socialförsäki-irigsavgifter from 1977 påverkar 
lönekostnadspålägget i uppdragande riktn.ing. Sänkningen av folkpen
sionsåldern från 67 till 65 år kommer emellertid·· att minska statens 
pensionskostnader. Folkpensionerna kommer att i större utsträckning 
svara för dessa kostnader. Detta medför· att lönekostnadspåläggef på
verkas i neddragande riktning. RRV har således i sina· beräkningar 

antagit au de nämnda faktorerna tar ut varandra. 
RRV beräknar inkomsterna på titeln pensionsmede( m. ~-· till 

570 000 000 kr. för budgetåret 1976177 ·och· föreslår att titeln uppförs 
med 94 000 000 kr. för budgetåret 1977/78. 

Inkolllster av myntning. Utfallet för budgetåret 1975176 och mynt
verkets beräkning av inkomsterna under budgetåren 1976177 ·och 
1977/78 framgår nedan:· (milj. kr.). 

Redovisat Myntverkets beräkning 
1975/76 1976/77 . 1977/78 

87,6 124,0 . 120,0 

I statsbudgeten uppfördes 1_20 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 
Myntverkets uppjustering med 4 milj. kr. beror till största delen på 
att efterfrågan på 1-kronorsmyntet har blivit större än tidigare beräk
nat. Vidare kommer under budgetåret 1976177 ett 50-kronorsminnes-
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mynt att präglas. Under förutsättning att hela upplagan på 2 milj mynt 
kan utväxlas ger detta en inkomst på ca 50 milj. kr. Under budgetåret 
1976/77 bedöms produktionen av 5-kronorsmyntet bli låg varför in

komsterna för dessa mynt justerats ned. Budgetåret 1977178 beräknas 
präglingen av detta mynt att öka varför myntverket beräknar inkom
sterna för budgetåret 1977178 till 120 milj. kr. 

RRV ansluter sig till myntverkets beräkning och beräknar således in
komsterna på titeln inkomst av myntning till 124 000 000 kr. för bud
getåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 120 000 000 kr. för 
budgetåret 1977/78. 

Ersättning för kilometerräknarapparatur. Utfallet för budgetåret 
1975/76 var 11,7 milj. kr. Statens trafiksäkerhetsvcrk beräknar inkoms
terna för budgetåret 1976177 till 1,5 milj. kr. För budgetåret 1977178 
beräknas inga inkomster att flyta in. Minskningen beror på att inmonte
ringen av kilometerräknarapparatur på släpvagnar över tre tons skatte
vikt (SFS 1973: 601 med senaste ändringen 1976: 719) beräknas vara 
avslutad i början av år 1977. 

RRV ansluter sig till statens trafiksäkerhetsverks beräkning och be
räknar således inkomsterna på titeln ersättning för kilometerräknarappa
ratur till 1 500 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln ut
går för budgetåret 1977178. 

Ersättning för komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. 
Vissa myndigheter, som deltar i försöksverksamheten med programbud
getering, får medel anvisade i programtermer. Kostnader för verksam
heten skall i princip täckas av intäkter. Kostnader för utrustning får 
emellertid periodiseras. Särskilda utrustningsanslag har införts vid dessa 
myndigheter. Avskrivning och förräntning på utrustning inlevereras till 
statsverket på denna inkomsttitel. 

Försöksverksamhcten började budgetåret 1970/71 vid statens bakte
riologiska laboratorium, lantmäteristyrelsen, rikets . allmänna kartverk, 
statens provningsanstalt och statens skeppsprovningsanstalt. Budgetåret 
1971/72 tillkom styrelsen för teknisk utveckling och budgetåret 1972/73 
arbetsmarknadsstyrclsen och statens väg- och trafikinstitut. Fr. o. ni. 

budgetåret 1973/74 ingår även allmänna advokatbyråer och statens insti
tut för företagsutveekling bland dessa myndigheter. Budgetåret 1974/75 
tillkom Sveriges geologiska undersökningar. Den 1 juli 1974 samman
slogs lantmäteristyrelsen och rikets allmänna kartverk till statens lant
mäteriverk. Statens institut för företagsutveckling integrerades fr. o. m. 
den 1 juli 1974 med statens industriverk. 

Utfallet för budgetåret 1975/76 och myndigheternas beräkning för 
budgetåren 1976/77 och 1977178 framgår av följande tablå (tusental 
kr.). 
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Redovisat Myndigheternas beräkning 
1975/76 1976/77 1977/78 

Allmänna advokatbyråer 403 384 364 
Arbctsmarknadsstyrclscn 18 421 25 250 16 275 
Konsumentverket 12 12 12 
Rikspolisstyrelsen 24 25 25 
Statens bakteriologiska 
laboratorium 2489 2 284 2 183 
Statens industriverk 200 262 272 
Statens lantmäteriverk 8 026 9040. 10 187 
Statens provningsanstalt 1 050 670 3 505 
Statens väg- och trafikinstitut 362 596 779 
Statens skeppsprovningsanstalt 759 1 473 2 412 
Statistiska centralbyrån 4159 
Sveriges geologiska underst}kning 2 725 3 318 5 225 
Styrelsen för teknisk utveckling 4 028 5 048 7 064 

Totalt 42 659 48362 48 303 

RRV beräknar inkomsterna på titeln ersättning för komplementkost
nader vid vissa myndigheter m. m. till 48 362 000 kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår att titeln uppförs med 48 303 000 kr. för budget
året 1977/78. 

fil. Diverse inkomster 

Bötesmedcl. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under 
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

Budgetår 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

Statsbudget 
Redovisat 

85,0 
93,5 

87,0 
104,2 

95,0 
111,4 

109,0 
108,4 

111,4 

l skrivelse till RRV har rikspolisstyrelsen med anledning av avkrimi
naliseringen av parkeringsförseclser (SFS 1976: 206) anfört följande: 

Den nuvarande parkeringsboten ersätts med en felparkeringsavgift 
som skall tillfalla kommunen under förutsättning att den svarar för 
kommunal trafikövervakning. I annat fall skall avgiften tillfalla staten. 
Statsverkcts kostnader för administration av systemet skall ersättas av 
kommunerna. De nya bestämmelserna beräknas träda ikraft den 1 april 
1977. Detta innebär att alla bötesintäkter.för parkeringsförseelscr kom
mer att bortfalla. Reformen innebär även en minskning av strafförc
Jäggandeböterna med cirka 2,2 miljoner k'Tonor per år. 
--------~~---~~-~-~----

Riksdagen beslutade den 19 maj 1976 att avskaffa· fyllcristraffet. I 
förarbetena till rdormen har angetts alt ikraftträdandet om möjligt bör 
liga rum den 1 januari 1977. Detta kommer alt medföra en minskning . 
av bötesinkomsterna i systemen för ordningsbot och strafföreläggande. 
Minskningen beräknas till 500 000 kronor per år i respektive system. 
Den förhållandevis ringa minskningen förklaras av den låga betalnings- · 
procenten vad avser fyl!criböter. 
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Enligt av RRV från länsstyrelserna, rikspolisslyrelsen och generaltull
styrelsen infordrade uppgifter beräknas inkomsterna av ·bötesmcdel för 
budgetåren 1976177 och 1977178 till 103,7 resp. 77,1 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln bötcsmedel till 103 730 000 kr. 
för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 77 060 000 

kr. för budgetåret 1977178. 

Totalisatormcdel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln 

under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställnmg 

(milj. kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

103,0 
89,7 

1973/74 
90,0 
93,5 

1974/75 

.95,0 
115,0 

1975/76 

117,0. 
129,0 

1976/77 

105,0 

I skrivelse till RR V har riksskaiteverkct uppskattat inkomsterna av tö
talisatormedel till 120 milj, kr. för budgetåret' 1976177 och till 130" milj .. 
kr. för budgetåret 1977178. I skrivelsen anförs följande: · · • 

Under budgetåret 1975176 inflöt 129,0 milj. kr. Under tiden juli
september 1976 inflöt 31,4 milj. kr. mot 34,0 milj. kr. under motsva
rande tid 1975. Minskningen utgör7,7 %. 

Den 1 juli 1976 sänktes totalisatoravgiften från 12 % till 10 %. Un
der tiden juli-september 1976 var omsättningen på vadhållning med 
totalisator 314 milj. kr. mot 283 milj. kr. under motsvarande tid 1976: 
ökningen i spelet uppgår således till 11 %. Under budgetåret 1975176 
var spelomsättningen l 075 milj, kr. och kan under budget.året l976f77 
beräknas till ca 1 200 milj .. kr .. · 

RRV ansluter sig till riksskattcyerkcts beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln totalisatormedel till 120 000 000 kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår att titeln uppförs med 130 000 000 kr.· fÖr budget

året 1977178. 

Tipsmedel. De beräknade. och redovisad~ inkomsterna på titeln under 
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställJiing (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/.73 
272,0. 
285,5 . 

1973/74 . 1974/75 . 1975/76 
287,0 ·. 295,0 347,9 
291,8 302,5 .. 346,4 

197,6/77 
327,1 

Radpriset höjdes 1 awil 1?75 från 40 öre till 50 öre. RadskaU.utgår 

med 5 öre. 
I skrivelse till RRV har AB Tipstjänst angett att inkomsterna på titeln 

tipsmedcl för budgetåret 1976177 kan beräknas till 355,4 milj. kr. Även 
under budgetåret 1977178 beräknas inkomsterna till 355,4 milj. kr. 

RRV ansluter sig till Aktiebolaget Tipstjänsts beräkning och beräknar 
således inkomsterna på titeln tipsmedel till 355 400 000 kr. för budget
året 1976177 och föreslår att. titeln .uppförs med 355 400 000 kr. för 
budgetåret 1977/78. 
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Lotterimedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln un

der de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning 

(milj. kT.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1972/73 

190,0 
195,3 

1973/74 

189,0 
185,4 

1974/75 

181,0 
216,6 

1975/76 1976/77 

212,0 235,0 
227,0 

I skrivelse till RRV har Svenska Penninglotteriet AB för budgetåret 

1976177 angett att inkomsterna på titeln lotterimedel kan beräknas till 

241 milj. kr . .Avcn under budgetåret 1977/78 beräknar P.enninglotteriet 

kunna inleverera 241 milj. kr. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet AB:s beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln lotterimedel till 241 000 000 kr. 

för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 241000 000 

kr. för budgetåret 1977178. 

övriga diverse inkomster. De på denna titel redovisade inkomsterna 

uppgick för budgetåret 1973174 till netto 86,6 milj. kr., för budgetåret 

1974175 till 91,2 milj. kr. och för budgetåret 1975176 till 118,0 milj. kr. 

De största inkomstposterna redovisas i följande tabell (milj. kr.): 

Övriga diverse inkomster 

Redovisade belopp 

1973/74 1974/75 1975/76 

Försäljningsmedel för lös egendom m. m. 5,1 4,4 6,4 
Särskild rättsverkan 3,4 4,1 3,8 
Expeditionsavgifter 1,7 1,3 1,3 
Intressemedel 7,6 
Återbetalning av lån från anslag på drifthud-

7,2 11,3 

geten 
Överskottsmedel på militärapotekets 

14,6 11,9 12,1 

förrådstitel 7,8 
Outnyttjat belopp av för subvention av 

värnpliktsresor disponibla medel 
Återbetalning av kostnader för svenska 

2,4 

FN-styrkor 15,4 18,2 43,4 
Ersättning för datamaskindrift m. m. 2,0 3,7 3,7 
Allmän varuskatt 4,4 3,1 0,6 
Förlusttäckningsavgifter I, I 1,2 1,4 
Återbetalning gällande U-landsundcrstöd 6,5 9,0 7,8 
Uppsala läns landsting enligt 

avtal om Akademiska sjukhuset 4,0 3,2 
Stiftelsen Oskar och Lili Lamms Minne 

insatt belopp för tillsättande av en 
professur i ekologisk miljövård 

Inleverering av vinstmedel från 
1,7 

statistiska centralbyrån 8,2 
Kapitalnedsättning av Rysslands-

svenskarnas understödsfond 
enligt K.br. 1974-10-30 

Reglering av transakationer från 
1,1 

föregående budgetår avseende 
datadriftledning 1,5 

7 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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1973/74 
Ersättning för försvarstandvärd 

1974/75 1975/76 

enligt K.br. 1974-04-05 1,8 3,2 
Energisparlån: amorteringar 5,4 
Av överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

inlevererat belopp en!. rcg.br. 1975-11-06 2,5 
Inkomster frän databearbetningar m. m. 

vid statens trafiksäkerhctsvcrk 2,9 
Diverse i övrigt 8,9 11,3 12,l 

Summa 86,6 91,2 118,0 

Titeln har i statsbudgeten för budgetåret 1976/77 uppförts med 85 

milj. kr. 
Sveriges fordran på FN för kostnader för svenska FN-trupper uppgår 

f. n. till 70 milj. kr. 
Med hänsyn till utfallet för budgetåret 1975/76 beräknar RRV in

komsterna på titeln övriga diverse inkomster till 120 000 000 kr. för 
budgetåret 1976/77 och föreslår alt titeln uppförs med 120 000 000 kr. 

för budgetåret 1977178. 

· .... 
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B. Inkomster av statens kapitallonder 

/. Statens ajfärsverksfonder 

99 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till RRV de beräknade 
inkomsterna för Statens affärsverksfonder. Enligt en av RRV upprättad 
PM som utgått till samtliga affärsverk anmodas dessa att följa en enhet
lig linje i sina prognoser. Konjunkturinstitutets ·senaste rapport bör tjäna 
som vägledning vad beträffar den allmänna utvecklingen för löner, pro
duktion, import, export, konsumtion och priser. Sambandet mellan den . 
allmänna konjunkturutvecklingen och verkets ugifts- och intäktssitua
tion bör redovisas i resp. affärsverks inkomstberäkning. 

Trots RRVs riktlinjer föreligger det stora skillnader mellan olika af
färsverk vad beträffar antaganden om den ekonomiska utvecklingen. 

Affärsverken anmodas att presentera: sina beräkningar på följande 
sätt. I en huvudtabell, som följer samma uppställning för samtliga af
färsverk, redovisas det förväntade resultatet av rörelsen, speciella bok
slutsdispositioner samt beräkning av överskott och foleveranser. Uppdel
ning av intäkter på rörelsegrenar och· av kostnader på huvudgrupper 
redovisas i specialtabeller. ·övriga faktorer av väsentlig betydelse för be
dömning av det förväntade ekonomiska resultatet skallanges-inoter. 

Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt 
RRVs beräkningar och förslag till inkomster på affärsverksfonderna för 
budgetåren 1976i77 och 1977/78. Dessutom redovisas ö~e~skott och in
leveranser på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden. 

Postvcrket 

De till statsverket inlever.erade samt i .räkenskaperna och i ~ikshuvud
boken redovisade överskotten för postverket fÖr de sen~ste fem budget
åren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits de 
i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Dudgetår Drift- Drift- Ränta Över- Iriteve~. Beräk-
inkomster' kostnader• på skott rerat till nat i 

postban- stats- stats-
kens . verket· budgeten 
stats-
verkslån· 

1971/72 1 754,8 1 815,6 3,2 -57,6 12,7 13,1 
1972/73 2060,0 1 938,4 4,8 126,4 95,0 11,5 
1973/74 2 245,3 2 231,7 6,0 19,6 47,6 68,8 
1974/75 2 853,2 2 852,l 0,0 1, I 3,4 3,4 
1975/76 3 439,8 3 438,6 0,0 _ 1,2 .. 1,1 25,5 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av postverket 
redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättandet av 
statens bokslut. 
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överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 
1971/72 72/73 73/74 74/75 75/76 

1971/72 
1972/73 
1973/74 

.1974/75 
1975/76 

-57,6 
126,4 

19,6 
1,1 
1,:! 

3,2 
95,0 31,4 

16,2 3,4 
1,1 

Den 1 juli 1976 återstod 1,2 milj. kr. av 1975/76 års överskott att in-
leverera. .. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av post
verkct upptagits ett belopp av 2:1,5 milj. kr. 

Poststyrelscn har i skrivelse till RRV den 8 november 1976 berä~at . 
överskotten för budgetåren 1976177 och 1977/78 till 28 milj. kr. resp. 
32 milj. kr. 

Beträffande de genomförda beräkningarna har posts.tyrelsen anfört 
följande: 

För budgetåren 1976/77 och 1977/78 har Postverket .t.v. - eft~r er
forderliga intäktsförstärkningar - räknat med ett överskott på 28 resp. 
32 milj. kr., vilket motsvarar .normal förräntning av det disponerade 
statskapitalet. · 

Postverket räknar i nuvarande läge med en ökning av de totala ·porto
intäktcrna med omkring 2 % under såväl innevarande som nästa bud
getår. Hänsyn har därvid tagits till att efterfrågeminskningen har blivit 
mindre i samband med de senaste portohöjningarna än vad som tidi-
gare varit fallet. · 

Lönekostnaderna beräknas volymmässigt öka med närmare 2 % un
der de närmaste åren, varav hälften förorsakas av anpassningen till 
samhällets ändrade boendestruktur. Hänsyn har också tagits till effek
ten av beslutade och kommande löneavtal samt höjda socialförsäk
rings- och arbetsgivaravgifter. Sakkostnadcrna under budgetåren har 
uppräknats med hänsyn till utfallet under 1975/76 till väntad volym
och prisutvcckling. Vidare har räknats med en diskontonivå på 8 % 
under återstoden av år 1976. 

Slutligen må nämnas att Postvcrket räknar med att en allmän porto
höjning måste genomföras under våren 1977. 

De ovan redovisade rörelseintäkterna för budgetåret 1976/77 och 
1977178 fömtsätter att postverkct får regeringens tillstånd att höja 
taxorna. RRV kan inte i detta sammanhang bedöma hur de ändrade 
taxorna påverkar överskotten. 

RRV ansluter sig till postverkcts beräkning och bcriiknar inkomster
na på titeln postvcrkets fond till 22 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 
och föreslår att titeln uppförs med 30 000 000 kr. för budgetåret 1977/ 
78. 
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Resultaträkningar budgetåren 1975/76-1977/78 (milj. kr.) 

Postverket 1975/76 1976/77 1977/78 
Beräk-

Drift· Utfall Drift- Ny be- ning 
stat1 stat' räkning 

Rörelseintäkter' 3 281 3 430 3 903 3 963 4 588 
Rörelsekostnader' -3 240 - 3 384 -3 907 -3 980 -4 581 
Driftbidrag• 9 9 103 113 101 

Rörelseresultat 
före avskrivningar 50 55 99 96 108 

Avskrivningar enligt 
plan -49 -53 --71 -69 -77 

.Rorelseresultat 2 28 27 31 
Finansiellt netto 
Vinst vid försäljning 

av anläggnings-
tillgångar 0 0 1 

Resultat före bok-
s/11tsdispositio11er 2 29 28 32 

Skillnad mellan kal-
kylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions-
kostnad och bok-
förd pcnsionsut-
gift• 

Övriga boksluts-
(54). (60) (93) (88) (108) 

dispositioner• -I 
Kommunala skatter 

Årets överskott 29 28 32. 

/11/evera11s 22 30 
Därav: 

Från föregående {lr 1 7 
Av årets överskott 21 23 

Överskott i procent 
av i medeltal dispo-
nerat statskapital 0,4 8,0 8,0 

Not/ örklari11gar . 
1 Fastställda driftstater har omdisponerats bl. a. för att anpassas till redovisad· 

uppställning. 
• Rörelseintäkterna och rörelsekostnaderna specificeras i · tabell J. 
0 Avser bidrag till tidningsrörelsen och diligcnstrafiken. 
•Beloppen utgör en genomsnittskostnad för de närmaste åren. 
• För att bygga upp en reserv för framtida kapitalförsluster har i bokslutet 

för 1975/76 avsatts 1 milj kr till värdereglcringskonto för inlåning. 
Regeringen har bemyndigat Postverket, alf efter uppskrivnin·g av det bok

förda värdet av verkets fastigheter intill ett belopp av 166,5 milj kr korrigera 
balansräkningen enligt nedanstående tab!a. 

Uppskrivning av fastigheter + 166,5 
Avgår: kostnadsföring av 
13:e månadslönen 87,7 
Sociala avgifter 52,3 
Semesterskuld 5,4 
Skuld för frankostämpling. 21,I 

0,0 
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Tabcll 1 

Rörelseintäkter 1975/76 11)76/77 1977/78 
(milj. kr.) Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter 
cxkl. driftbidrag 

Porton och tidnings-
avgifter' 2 253 2 461 2 805 2 861 3 285 

Uppdrag åt staten 111 81 126 115 154 
Ränteintäkter i 

Postgirot 434 451 475 498 577 
Ersättning från 

PKbanken' 284 229 268 276 304 
Industrierna 5 7 8 10 10 
Diligenstrafikcn 26 29 30 30 32 
Centralupphandlingen 62 57 57 55 58 
Ersättning från 

Tidningstjämt AB 5 6 6 7 8 
Övriga intäkter 101 109 128 ll 1 160 
Summa rörclsein-

täkter 3 281 3 430 3 903 3 963 4 588 
Rörelsekostnader 
Personalkostnader 
Löner mm 1 855 1 921 2 192 2 231 2 535 
Övriga avlönings-

förmåner J79 178 201 206 235 
Sociala kostnader 635 650 826 846 1 021 
Summa personalkost-

nader 2 669 2 749 3 219 3 283 3 791 
Sak kostnader 571 635 688 697 790 

Summa rörelsekost-
nader 3 240 3 384 3 907 3 980 4 581 

1 Skillnaden mellan utfall och driftstat 1975/76 beror dels på bilttre trafikvolym 
än beräknat, dels på att portointäkter för försändelser från PKbanken redovisats 
under denna rubrik i utfallet men inte i driftstaten (jämför not 2). 

•Skillnaden mellan utfall och driftstat 1975/76 beror främst på att vissa in-
täkter i utfallet redovisas under rubriken Porton och tjänstepost (jämför not 1). 

Televerket 

De till statsvcrket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud
boken redovisade överskotten för televerket för de senaste budgetåren 
framgår av efterföljande uppställning. I denna har även medtagits de i 
statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster' kostnader' till stats-

statsverket bud ge len 
1971/72 3 304,9 3 094,9 210,0 230,0 150,0 
1972/73 3 835,6 3 540,6 295,0 193,0 230,0 
1973/74 4 047,l 3 889,4 157,7 237,0 158,0 
1974/75 4349,6 4169,7 180,0 175,1 159,3 
1975/76 4 622,6 4 482,6 140,0 150,0 150,0 

i Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av televerket redo-
visade belopp förklaras av att bruttorcdovisning tillämpats vid upprättandet av 
statens bokslut. 
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översl~otten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Över- Balan- Netto Därav inlevererat till statsvcrket under 
skott serade att in- budgetåret 

överskott leverera 
av radioli- 1971/72 72}73 73}74 74}75 75}76 
censmc_dcl 

1971/72 249,5 39,5 210,0 192,5 17,4 
1972/73 355,3 60,3 295,0 175,6 119,4 
1973/74 213,2 55,5 157,7 117,6 40,1 
1974/75 257,7 77,7 180,0 135,0 45,0 
1975/76 141,9 l,9 140,0 105,0 

Den 1 juli 1976 återstod 35 milj. kr. av 1975/76 års överskott att in
leverera. 

l statsbudgeten för budgetåret 1976177 har som inkomst av televerket 
upptagits ett belopp av 125 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till RRV den 8 november 1976 beräknat 
överskottet för budgetåret 1976/77 till 125 milj. kr. och för budgetåret 
1977 /78 till 135 milj. kr. 

Beträffande de genomförda beräkningarna har televerket anfört föl
jande: 

Beräkningarna bygger på inom teleområden rn. fl. enskilda organisa
tionsenheter budgeterade (realistiska) intäkter och kostnader under den 
aktuella perioden. 

Som· grund för intäkternas beräkning ligger en budgeterad trafik
ökning avseende telefonsamtal med 3,9 % under 1976/77 och 4, 7 % 
under 1977 /78. Härvid har hänsyn tagits till de beräknade effekterna 
av införandet av utökade huvudortstaxor samt slopande av avstånds
klass 6. 

Beträffande televerkets utveckling hänvisas till verkets petita för 
budgetåret 1977178, främst avsnitt 1 och 6 samt bilaga 3. 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 redovisas försäkringsersättningar som 
avdragspost i rörelseintäkter och rörelsekostnader. Motsvarande korri
gering har gjorts i driftslaterna 1975/76 och 1976/77. 

Beräkningarna av televerkets överskott för budgetåret 1977/78 förut-

sätter att verkets i anslagsframställningen för 1977178 framförda för

slag till beräkning av avskrivningar bifalles. För att uppnå i driftstaten 

redovisade rörelseintäkter torde också en mindre taxejustering erfordras. 

RRV kan inte i detta sammanhang bedöma hur förändrade avskriv

ningar och ändrade taxor påverkar överskottet. 

RRV ansluter sig till televerkets beräkning och beräknar inkomster

na på titeln televerkets fond till 123 800 000 kr. för budgetåret 1976i 

77 och föreslår att titeln uppförs med 132 500 000 kr. för budgetåre' 
1977/78. 
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Televerkets driftstat (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 1977[78 
Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat stat räkning 

Rörclscintäkter1 4 297,8 4 576,0 4 974,5 4 932,9 5 329,\ 
Rörelsekostnader" -3 160,2 -3 344,7 -3 773,9 -3 771,8 -4 196,9 
Driftbidrag• 

.Rörelseresultat före 
m•skriv11i11gar 1 137,6 1 231,3 1 200,6 1 161, 1 1 132,2 

Kalkylmässiga av-
skrivningar -964,7 -\ 084,0 -1 056,5 -\ 074,3 -1 056,0 

Rörelseresultat 172,9 147,3 144,J 86,S 76,2 
Finansiellt netto -24,0 -15,l -18,0 -13,2 -19,6 
Extraordinära poster• -8,9 12,2 -6,1 3,4 3,4 

R11sultat före bok-
slutsdispositio11er 140,0 144,4 120,0 77,0 60,0 

Skillnad mellan 
kalkylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions-
kostnad och bok-
förd pensions-
utgift• 

övriga boksluts-
dispositioner --4,4 48,0 75,0 

Kommunala skatter 

Årets överskott/ 
underskott 140,0 140,0 120,0 125,0 135,0 

Inlcverans: 150,0 125,0 123,8 132,5 
därav från före-

gående år 45,0 35,0 30,0 31,3 
av årets överskott 105,0 90,0 93,8. 101,2 

överskott i procent 
av i medeltal dis-
ponerat stats-
kapital 7,8 8,3 7,9 8,2 8,3 
1 Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar (milj. kr.). 

Telefon 3 777,8 3 974,5 4 334,l 4 281,6 4 627,1 
Telegraf 53,9 62,6 54,2 50,5 42,2 
Telex 120,8 121,3 127,0 131,l 142,5 
Datakommunikation 18,8 25,0 35,0 
Larm 3,5 26,3 26,3 43,3 
Rundradio 177,2 174,5 190,7 190,7 190,4 
övrig Radio 59,6 112,4 86,2 86,2 99,I 
Div inkomster 108,5 127,2 137,2 141,5 149,5 

S:a rörelseintäkter 4297,8 4 576,0 4 974,5 4 932,9 5 329,l 

• I televerkets driftstat upptages sedan budgetåret 1972i73 endast de samlade 
rörelsekostnaderna, utan någon specificering på delposter. Anledningen härtill 
är att televerket internt budgeterar de samlade utgifterna uppdelade på utgifts-
slag för verksamheten inklusive anläggningsverksamhctei1. 

0 Televerket har ej några driftbidrag. 
• Extraordinära poster redovisas exklusive övriga kapitalmedel eftersom dessa 

medel ej är resultatpåverkade. 
' Televerket budgeterar ej särskilt den faktiska pcnsionskostnaden. Rördse-

kostnaderna i tablån redovisas därför inklusive bokförd pensionsavgift. 
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Statens järnvägar 

De redovisade resultaten för statens järnvägar för de senaste fem bud
getåren framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits 
de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott . Inlevererat Beräknat. i 
inkomster kostnader till stats- stats-

verket budgeten 
1971/72 12 643,7 12 643,7 0,0 0,0 80,0 
1972/73 12 810,9 '2 810,9 0,0 0,0 0,0 
1973/74 3 257,0 3 130,0 127,0 100,0 15,0 
1974/75 3 657,0 3 523,0 134,0 . 66,7 35,0 
1975/76 4 093,0 4 044,0 49,0 139,0 22,0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens järn
vägar redovisade belopp förklaras av att vissa salderiagar vidtagits vid upprättan
det av statens bokslut. 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår 

1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

0,0 
0,0 

127,0 
134,0 

49,0 

1971/72 72/73 73/74 74/75 75/76 

100,0 26,7 
40,0 

.. 
94,0 
45,0 

Den 1 juli 1976 återstod 4 milj. kr~ av 1975176 års överskott att 
inleverera. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av sta
tens järnvägar upptagits ett belopp av formellt 1 000 kr. 

I skrivelse till RRV den 4 november 1976 har järnvägsstyrelsen an
fört följande: 

De prognoserade trafikintäkterna, som bygger på bl. a. konjunktur
institutets senaste bedömning av den ekonomiska utvecklingen i sam
hället, har beräknats vid den taxenivå som föreslås gälla fr. o. m. 76-
12-01 (SJ skrivelse 76-11-03). Den statliga ersättningen för drift av 
olönsamma järnvägslinjer ro. m. uppgår budgetåret 1976/77 till 600 
milj. kr. Statsmakterna har härvid överskattat den resultatförbättring 
som beräknas uppkomma genom vissa föreslagna trafikomläggningar. 
Härtill kommer att regeringens beslut angående regional busstrafik 
och utvidgad pensionärsrabatt åsamkar' SJ ·ekonomiska belastningar, 
som saknar motsvarighet hos konkurrerande transportföretag. SJ har 
därför i skrivelse 76-04-30 begärt ett tilläggsanslag om 53 milj. kr. för 
1976/77. Prognosen förutsätter att detta anslag beviljas. För 1977/78 
upptas ersättningen för drift av· olönsamma järnvägslinjcr m. rn. till 
857,6 milj. kr. Den i årets anslagsframställning begärda ersättningen 
(885,3 milj. kr.) har reducerats för beräknad minskning av ersättnings
behovet genom den föreslagna taxehöjningen 76-12-01. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av förcliggande rationa
liscringsplaner. Personalkostnaderna har kalkylerats enligt gällande Jö-
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neavlal för 1976 samt en antagen höjning av lönenivån under 1977 
och 1978 enligt erfarenhetsmässiga grunder. Beslutade och aviserade 
höjningar av arbetsgivaravgifter m. m. har beaktats. Kostnaderna för 
kompletteringspensioncr har kalkylerats till 13,5 % av den avgiftsgrun
dande lönesumman. I årets anslagsframställning föreslår SJ att uttags
proccntcn för komplettcringspcnsioner 1977 /78 skall sänkas till 11 % . 
Den föreslagna sänkningen av uttagsprocenten skulle· medföra en från 
åldersutjämningssynpunkt motiverad resultatförbättring (för 1977 /78 
om ca 65 milj. kr.). Sakkostnadsnivån har antagits stiga med 8 % per 
år utom i de fall då priserna regleras genom särskilda avtal. 

Enligt beräkningarna skulle resultatet för 1976177 efter planenliga 
avskrivningar bli ett överskott om ca 5 milj. kr. För 1977178 väntas ett 
överskott om ca 125 milj. kr. under förutsättning att SJ erhåller be
gärda ersättningar för särskilda ekonomiska belastningar, som saknar 
motsvarighet hos konkurrerande transportföretag. överskotten motsva
rar 0,3 resp. 5,9 % av det förräntningspliktiga statskapitalct. 

Inleveranscrna beräknas komma att uppgå till 9 milj. kr. 1976177 
och ca 110 milj. kr. 1977/78. 

RRV har i sin inkomstberäkning gjort följande justeringar. 

Det resultat som statens järnvägar beräknat för budgetåret 1976/77 
har reducerats med 53,0 milj. kr. Detta belopp avser en begäran om 
tilläggsanslag, specificerad i skrivelsen, vilken statsmakterna inte tagit 
ställning till. 

För budgetåret 1977i78 har det av statens järnvägar beräknade över

skottet, vilket utgör 127 milj. kr., reducerats med 101,4 milj. kr. Be

loppet är hänförligt till sådana verksamheter som statens järnvägar 

regelbundet begärt men inte erhållit anslag för. RRV förutsätter dock 
att statens järnvägar beviljas anslag för följande: 

- bibehållande av olönsamma järnvägsstationer med 0,6 milj. kr. 
(samma belopp sofl) statens järnvägar erhållit för innevarande 

budgetår) 
-· - reducerad taxa för viss styckegodstrafik med 2,7 milj. kr. samt 

- utvidgning av pcnsionärsrabatten till förtidspensionärer m. fl. med 

3,2 milj. kr. 
Slatens järnvägars beräkningar av överskotten för budgetåren 1976/ 

77 och 197i/78 förutsätter bifall från statsmakternas sida till statens 

järnvägars begäran au få höja taxorna. Likaså förutsätter beräkningarna 

att statens järnvägar för budgetåret 1977178 får begärd ersättning för 

drift av det olönsamma järnvägsnätet (749,7 milj. kr. när taxeförslaget 

beaktats). RRV kan inte i detta sammanhang bedöma hur de ändrade 

taxorna och en ändring av begärd ersättning för drift av det olönsam

ma järnvägsnätet påverkar överskotten. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statens järnvägars fond till 

4 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att.titeln uppförs med 

25 600 000 kr. för budgetåret 1977178. 
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Statens järnvägars drif!slat (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 1977{78 
Beräkning 

Driftstat Utfall Driftstat Ny be-
räkning 

Rörelseintäkter' 4 069 4 093 4 602 4 734 5 339 
Rörelsekostnader' 3640 3 674 4 3()] 4 328 4 751 
Driftbidrag 

Rörelseresultat före m•skrir11i11gar 429 419 301 406 588 
Kalkylmässiga avskrivningar 368 389 426 419 479 

Rörelseresultat 61 30 -125 -13 109 
Finansiellt netto 14 17 14 16 16 
Extraordinära poster 2 2 2 2 2 

Resultat före boksl11tsdispositioner 77 49 -109 5 127 
Skillnad mellan kalkylmässiga och 

bokförda avskrivningar 
Skillnad mellan faktisk pensionskostnad 
.. och bokförd pcnsionsutgift 
Ovriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter -
Arets u1•erskott/1111derskot1 77 49 -109 5 127 

lnleverans: 139 9 110 
därav från föregående år 94 4 
av årets överskott 45 5 110 

Överskott i % av i medeltal disponerat 
statskapital 2,5 0,3 5,9 

l) Specifikation 
Intäkter 
Järnvägs-, färje- och buss trafik 

Gods- och posttrafik 5 153 2 127 2 293 2 386 2 672 
Persontrafik I 259 1 284 J 439 l 478 1 576 
Ersättning för drift av olönsamma 
järnvägslinjer, m. m. 545 545 653 653 857 
Ersättning för försvarsbcredskap 6 6 7 7 7 
Övriga intäkter 106 131 2i0 210 227 

2) Specifikation 
Kostnader 
Liiner för drift och undcrh[1!1 2110 2 131 2 409 2 416 2 605 
Pcnsionskostnader inkl. ATP 462 466 530 534 592 
~ndra personalkostnader 280 258 404 382 457 
Ovrigt 788 819 958 996 I 097 

Luftfartsverket 

De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för 

luftfartsverket för de senaste fem budgetåren framgår av följande upp-

ställning (milj. kr.). 

Budgelär Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat 
inkomster kostnader (7) resp. till stats· i stats-

underskott verket budgeten 
(-) 

1971{72 157,0 138,l +18,9 13,7 23,9 
1972{73 177,7 152,6 +25,2 23,0 23,1 
1973/74 191,2 173,8 +17,4 11,5 25,5 
1974{75 228,0 202,2 +25,8 16,0 18,7 
1975/76 287,7 250,3 +37,2 40,8 25,S 
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överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.) 

Budgct!i.r Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 
1971/72 72/73 73/74 74}75 75/76 

1971/72 18,9 11,0 7,9 
1972/73 25,2 15,0 10,2 
1973/74 17,4 1,3 16,1 
1974/15 25,8 
1975/76 37,2 

25,8 
15,0 

Den 1 juli J 976 återstod 22,2 milj. kr. av 1975/76 års överskott att 
inleverera. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av luft
f artsverkct upptagits 25,0 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 9 november 1976 be

räknat överskotten för budgetåren 1976177 och 1977/78 till 27,6 milj. 
kr. resp. 14,5 milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket följande: 

Intäkterna för 1976177 har nu beräknats till 343,4 milj. kr. Detta är 
ca 3 milj. kr. lägre än den fastställda driftstaten (346,3 milj. kr. varav 
ca 22 mi1j. kr. som effekt av föreslagna taxehöjningar). Då resultatet 
för 1975176 blev något bättre än vad som förutsågs när verket i maj till 
regeringen anmälde sitt behov av taxehöjningar för 1976/77 har höj
ningarna begränsats i motsvarande mån. 

Kostnaderna för 1976177 har beräknats till 315,8 milj. kr., vilket är 
0,7 milj. kr. högre än den fastställda driftstaten. 

Som· grund för intäktsbcdömningen för 1977178 har trafikvolymen 
uttryckt i antal landningar beräknats öka med ca 4 % och i antal pas
sagerare med ca 8 % . 

Som grund för kostnadsbedömningen för 1977178 gäller följande. 
Rörelsekostnaderna har totalt antagits öka med drygt 26 % . Vid 

denna beräkning har antagits generella löneökningar med 8 % samt en 
ökning av sakkostnaderna med 10 % i huvudsak beroende på prishöj
ningar. Härutöver beräknas antal anställda öka med ca 15 % . Till 
största delen beror denna ökning på överföring av trafikledningsperso
nal (ca 200) från flygvapnet. . . 

Avskrivningskostnaderna bedöms bli drygt 50 % högre än under inne
varande budgetår. Denna ökning beror nästan uteslutande på att den 
nya utrikesterminalen vid Arlanda tagits i bruk fr. o. m. 1976-11-01, 
vilket medför avskrivningskostnader fr. o. m. budgetåret 1977178. 

Under de angivna förutsättningarna beräknas överskottet för 1977178 
uppgå till 14,5 milj. kr. överskottskravet beräknat efter 8 % på i medel
tal disponerat statskapital uppgår till ca 70 milj. kr. 

Beräkningarna av luftfartsverkets överskott för budgetåren 1976/77 
och 1977178 förutsätter att luftfartsverket får regeringens tillstånd att 

höja taxorna. RRV kan inte i detta sammanhang bedöma hur de änd
rade taxorna påverkar överskotten. 

RRV ansluter sig till luf~fartsvcrkets beräkning och beräknar in
komsterna på titeln luftfartsverkets fond till 42 200 000 kr. för bud
getåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 17 600 000 kr. för 
budgetåret 1977178. 
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Luftfartsverkets driftstat (milj. kr.) 

1975}76 1976/77 1977}78 
Beräk· 

Drift· Utfäll Drift- Ny he- ning 
stat ··stat räkning 

Rörelseintäkter 286,9 286,3 346,3 343,4 422,5' 
Rörelsckosrnader -220,5 -213,7 : -286,3 -285,6 -360,8 

Röl"elseresultal före avskrivning 66,4 62,6 60,0 57,8 61,7 
Avskrivningar - 26,2 - 26,6 28,8 - 30,:! 47,2 

Rörelseresultat .40,2 36,0 31,2 27,6 14,5 
Extraordinära poster 0,1 
Resultat före bokslutsdisposi-

27,6 tiouer 40,2 36, l 31,2 14,5 
Bokslutsdispositioner 1,3 
Kommunala skatter 0,1 

Årets overskott 40,2 .· 37,2 31,2 27,6 14,5 
Inlevcrans: 40,8 44,2 17,6 

därav frän föregående år 25,8 22,2 7,6 
av årets överskott 

Överskott i procent av i medel-
15,0 20,0 10,0 

tal diponerat statskapital 9,3 9,2 5,8 5,3 1,7 

/11tiikter 
Trafikintäkter 

Landningsavg 59,3 56,9 66,6 66,6 76,5 
Passagerara vg 82,1 81,0 96,7 93,7 115,l 
Terminaltjänstavg 22,7 23,3 28,1 28,1 33,l 
Hangar- och parkavg 1,9 2;1 2,2 2,2 2,4 
Undervägsavg 46,0 40,1 58,6 58,6 71,3 

Summa trafikintäkter 212,0 203,4 252,2 249,2 298,4 
Övriga intäkter 61,5 66,7 74,9 75,7 84,9 
Centralförvaltning cickl 

luftfartsinspcktionen 6,5 9,6 10,5 10,5 32,1 
Luftfartsinspcktionen 5,6 5,7 6,1 6,l 7,1 
Omlok medel 1,3 0,9 2,6 1,9 
Extraordinära intäkter 1,3 

Intäkter totalt 286,9 287,7 346,3 343,4 422,5 

Kostnader 
Personalkostnader 

Löner 94,l 94,3 119,6 119,6 157,1 
Soc kostnader 25,3 25,4 38,3 38,3 56,5 
Div personalomkostnader 4,6 5,1 6,6 6,6 8,5 

Summa personalkostnader 124,0 124,8. 164,5 164,5 222,l 
Sak kostnader 

Materielkostnader 8,2 8,2 10,1 10,l 11,l 
Administrativa kostnader 13,5 16,3 19,0 19,0 22,0 
Tjänster från utomstående 13,8 14,4 24,4 24,4 28,3 
Diverse omkostnader 2,8 4,0 4,7 4,7 5,2 

Summa sakkostnader 38,3 42,9 58,2 58,2 66,6 
Ersättningar 44,0 43,5 46,4 46,4 49,9 
Bidrag till NFS 5,0 4,3 
Räntor 7,8 7,3 14,6 14,6 22,2 
Avskrivningar 26,2 26,6 28,8 30,2 47,2 
Omlok medel 1,3 0,9 2,6 1,9 

Kostnader totalt 246,6 250,3 315,I 315,8 408,0 

• Inklusive 10 % höjning av trafikavgifter. 
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FöreJtade fabriksverken 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud

boken redovisade överskotten för förenade fabriksverken för de senaste 
fem budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har även med

tagits de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Driftin- 1 

koms ter 
Drift·' 
kostna
der 

Över
skott 

1971/72 695,0 712,7 -17,7 
1972/73 670,2 684,6 -14,4 
1973/74 720,9 720,6 0,3 
1974/75 856,4 855,1 . 1 2 
1975/76 983,9 956,9 21:0 

Inlcve-. 
rerat till 
stats
vcrket 

0,6 
0,5 
0,3 
1,2 

Beräk
nat i 
stats-

. budgeten 

10,6 
0,6 
0,5 
0,5 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter samt överskott och av 
fabriksverken redovisade belopp förklaras av att fabriksverken vidtagit vissa salde
ringar mellan diverse driftkostnader och särskilda uppbördsmedcl. 

Den 1 juli 1976 återstod 27 milj. kr. av 1975176 års överskott att 

inleverera. 
I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst för för

enade fabriksverken upptagits ett belopp av 29 milj. kr. 
J skrivelse till RRV den 3 november 1976 har förenade fabriksvcrkcn 

anfört följande: 

Beräkningarna för 1977178 har gjorts i 1976177 års penningvärde. 
Resultaten 1976177 och 1977178 förväntas liksom 1975176 bli posi

tiva. Beräkningarna för 1976177 och 1977/78 har gjorts mot bakgrund 
av FFV budget per 1976-06-15 samt senare utförda analyser. 

För 1976177 och 1977178 har avskrivningarna beräknats kalkylmäs-
sigt i enlighet med FFV instruktion. · 

Den uppgång av rörelseintäkterna som framgår av 1976177 års drift
stat förväntas inte helt kunna infrias av försvarsmaterielsektorn. Ned
gången av rörelseintäkterna för 1977178 beräknas mot bakgrund av att 
konfcktionssidan avvecklas från FFV per 1977-07-01 och all tvätteri
sidan sannolikt överföres till annan huvudman från 1978-01-01. 

Antal anställda total! förväntas öka under 1976177 med ca 300-325 
personer. Hälften av ökningen är hänförlig till försvarsmatericlsektom. 

Jnvesteringsramen för J 976/77 uppgår till 62,5 Mkr. På tilläggsstat 
har FFY äskat ytterligare 6,0 Mkr. avseende godsterminal i Karlstad 
samt 16,2 Mkr. för förvärv av resterande aktier i ABTclub. För budget
året 1977178 har FFV äskat investeringsmedel till ett belopp av 106,0 
Mkr. T en tilläggsskrivclse har FrV äskat ytterligare 13, 1 Mkr. avseende 
komplettering av sprängämnesgjutcri i Vingåker. · · 

f'"FV har för 1976177 redovisat ett beräknat överskot_l på 31,Ö milj. kr. 

Detta överskott efter avdrag av beräknade förluster vid CBV på 3,0 milj. 

kr. beräknas komma att levereras in under budgetåret 1977178. Bedöm

ningen av detta överskott, sådant det framkommer av FFVs redovisning, 
hör enligt RRVs uppfattning göras med försiktighet då följande lämnats 

obeaktat vid resultatberäkningen. 
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Förenade fabriksverkens driftstat (milj. kr.) 

Rörelseintäkter' 
Rörelsekostnader 
Driftbidrag 
.Rörelseresultat före 

m·skrivningar 
Kalkylmässiga av-

skrivningar 
Rörefseres11lrat 
Finansiellt netto 
Extraordinära poster 
Resultat före boksluts-

dispositioner 
Skillnad mellan kal-

kylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Övriga boksluts-
dispositioner 

Kommunala skatter 
Årets överskott/ 

1111derskolt 
Avgår beräknad för-

lust vid CBV 
I nleverans: 
därav från föregående 

i\r 
Överskott i procent av 

i medeltal dispo-
nerat statskapital 

1975/76 

Drift- Utfall 
stat 

l 010,5 977,6 
-960,4 -921,3 

+50,l -;--56,3 

-29,7 -27,I 
+20,4 +29,2 

+0,4 ...:...2,0 
-29,5 

+20,8 +1,7 

+6,0 +3,3 

-i-22,7 
-0,8 --0,7 

+26,0 +27,0 

26,0 

7,5 7,5 

1976/77 

Drift
stat 

I 251,2 
-1 160,4 

+90,8 

-32,2 
+58,6 

+0,4 

-!-59,0 

·l-4,S 

-32,5 
-0,8 

+30,5 

-3,0 
27,5 

8,0 

1 Fördelning av rörelseintäkter per rörelsegren 
Försvarsmateriel-

sektor 333,4· 281,0 . 405,4 
Underhållssektor 367,5 383,8 468,0 
Tvätteri sektor 191,5 198,8 247,6 
All materiel 77,5 78,4 ·?3,0 
Industriprodukter 4,9 2,8 5,4 
Övriga 20,7 24,0 16,8 
Diverse 15,0 8,7 15,0 

Summa l 010,5 977,5 I 251,2 

1977/78 
Beräk-

Ny be- ning 
räkning 

1 216,2 1 045,0 
-1136,l 951,0 

+80,l +94,0 

-32,2 -32,0 
+47,9 +62,0 

-I 0,4 +o,4 

+48,3 +62,4 

-16,5 .. -25,6 
-0,8. -0,8 

-1-31,0 .. +36,0 

-3,0 
27,0 28,0 

27,0 28,0 

8,0 8,0 

. , 
·. 374,4 . 435,0 
468,0 484,0 
247,6 
93,0 JOO,O 

5,4 JO,O 
12,8 1,0 
15,0 15,0 

1 216,2 I 045,0 

Ackumulerade underskott för lv_ätterierna, 24,7 milj. kr., aktiverades 
i 1975/76 års bokslut som startkostnader tvätterier. Mot detta .belopp 
redovisades 12,9 milj. kr. såsom värderegleringsrescrv. 1 enlighet med 
prop. 1975/76: 150 skulle av det för 1975/76 beräknade överskottet av
sättning ske till värdereglcringsrescrv motsvarande vad, som i bokslutet 
aktiverats som startkostnader. Då denna avsättning inte gjordes i sin hel
het bör återstående 11,8 milj. kr. sättas av i 1976/77 års bokslut. J in

komstberäkningen för 1976177. redovisar FF\f s_om övriga bokslutsdispo
sitioner 16,5 milj. kr., vilken post utgör sklIInaden mellan be.räknat re- · 
sultat or.:h det belopp som skall inlcvereras :till.statsverket. Av detta be-
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lopp beräknas ca 9 milj. kr. behöva utnyttjas för att täcka 1976177 års 
förlust på tvätterierna. Resterande 7,5 milj. kr. bör utnyttjas för ytter

ligare avsättning till värdcregleringsreserven varefter återstår 4,3 milj, 

kr. som bör reducera 1976177 års inlevcrans till statsvcrket. · 
I enlighet med vad som anförts ovan föreslår RRV att det av FFV 

angivna överskottet för 1976177 reduceras med 4,3 milj. kr. till 23,7 
milj. kr. 

RRV ansluter sig till FFVs beräkning av överskott för 1977178. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln förenade fabriksvcrkens fond 
till 27 000 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 23 700 000 kr. för budgetåret 1977 /78. 

Statens vattenfallsvcrk 

De till statsvcrket inlevererade samt i räkenskaperna och i riksbuvud· 
boken redovisade överskotten för statens vattenfallsverk för de senaste 
fem budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har även 
medtagits de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat 

1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

inkomster kostnader till stats
verket 

1436,0 
1 606,6 
2084,3 
2288,2 
2 708,9 

1 017,6 
l 114,6 
l 548,2 
1 654,0 
I 976,0 

418,4 
492,0 
536,l 
634,2 
732,9 

400,2 
480,4 
530,2 
560,0 
685,0 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Beräknat i 
stats
budgeten 
370,0 
460,0 
530,0 
570,0 
700,0 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till stats..,erket under budgetåret 

1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

418,4 
492,1 
536,1 
634,2 
732,9 

1971/72 72/73 • 73/74 74f7S 75/76 

293,0 125,4 
355,0 137,2 

393,0 143,0 
417,0 217,2 

467,8 

Den 1 juli 1976 återstod 265,1 milj. kr. av 1975176 års överskott att 
inleverera. 

I statsbudgeten för budgetåret 1976177 har inkomsterna av statens 
vattenfalls.verk upptagits till 800 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 3 november 1976 har statens vattenfaUsverk 
beräknat överskotten för budgetåren 1976/77 och 1977178 till 891,5 

milj. kr. resp. 1 051,0 milj. kr. l skrivelsen anför statens vattcnfallsverk 
bl. a. följande: 

Vattenfall vill inledningsvis anmäla att mot bakgrund av den ovisshet 
som f. n. råder om hur såväl den kort- som långsiktiga energipolitiken 
kommer att utformas och fastläggas av statsmakterna har vattenfall ut
gått ifrån hittillsvarande förhållanden och förutsättningar. 
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Detta innebär bl. a. att intäkts- och kostnadsberäkningarna för inne
varande budgetår baseras på förutsättningen au kämkraflproduktion 
skall fortgå planenligt vad gäller nu i drift varande block. För budget
året 1977178 grundas beräkningarna på att härutöver även block 3 i 
Ringhals planenligt tas i drift under året. 

En ev. ändrnd produktionsinriktning innebärande att kärnkraftpro
duktioncn minskas eller utgår helt kommer att påverka utfallet negativt 
för de berörda budgetåren. Storleken härav är beroende av dels hur 
produktionsbortfallct kan kompenseras med andra kraftslag, dels vilka 
övriga förutsättningar som kommer alt gälla. 

En övcrslagsberäkning av merkostnaderna, därest kärnkraftproduk
tionen från b.Jock 3 i Ringhals, 2 450 GWh, utgår och ersätts med pro
duktion i oljekondensanläggningar och gasturbinaggregat pekar mot en 
försämring av det ekonomiska utfallet i storleksordningen 125 milj. kr. 

Mot bakgrund av . den inledningsvis nämnda ovissheten om energi
politikens innehåll anser vattenfall det nu inte möjligt att redovisa alter- · 
nativa inkomstberäkningar förrän regeringen lämnar erforderliga direk
tiv härutinnan. 

Statens vattenfalls~erks driftstat (milj. kr.) 

1975/76. 1976/77 

Driftstat Utfall Driftstat 

Rörelseintäkter 2 648,2 2 708,9 3022,9 
Driftkostnader -1138,9 -1 297,3 -/ 349,4 
Rörelseresultat före a1•skriv11i11gar I 509,3 1 411,6 1 673,5 
A vsk:rivningar -721,6 -736,3 -792,0 
Rörelseresu/wt 787,7 675,3 ·8sl,5 
Finansiella intäkter ·. 32,3 29,8 45,2 
Finansiella kostnader -36,0 -39,3 -48,3 
Realisationsvinster 1,5 
Extra ordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 
Resultat före bokslwsdispositioner 784,Ö 667,3 878,4 
Bokslutsdispositioner 101,1 55,0 
Resultat före skatter 784,0 768;4 933,4 
Kommunalskatt -34,0 -35,5 -40,5 
Arets överskott 750,0 
Årets överskott i % av i medeltal 

732,9 892,9 

disponerat kapital 7,5 7,5 .8,0 
I n!evcrans · 700,0 685,0 848,1 

därav från föregående år 217,2 217,2 265,l 
av årets överskott 482,8 467,8 583,0 

Specifikation: 

Kraftverken 
Rörelseintäkter 
Kraftförsäljning 

eogrosförsäljning 2 156,8 2 214,8 2 454,9 
detaljförsiiljning 287,0 286,5 316,0 

Transitering 156,8 167,9 18.1, I 
Övriga rörelseintäkter 30,0 24,4 50,5 

Summa 2 630,6 2 693,6 3 002,5 

"' 8 

Riksdage111976/77. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 2. Bil. I 
', 

\ 

1977/78 
Beräk" 

Ny be~ Iiing 
räkning 

3136,5 3850 
-1659,4 . -/ 768 

1 477,1 2082 
-792,0 -975 

685,l 1107 
45,2 100 

-58,3 -65 

- ,. 

672,~ 1142 
260,0 -46 
932,0 1 096 

-40,5 -45 
89],5· 1051 · 

. 8,0 8,25 
848;1. 1 015 

. 265,1 309. 
583,0 706 

2 554,9 
331,0 
181,1 

50,5 

3 117,5 3830 
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1975i76 1976/77 1977178 
Beräk-

Driftstat Utfall Driftstat Ny be- ning 
räkning 

Driftkostnader 
Drift och underhåll av förvaltnings-

objekt: 
fastigheter och bostäder 11,6 13,9 12,l 
vatten kraftanläggningar 108,l I 19,2 I 18,0 
kärnkraftstationer 49,3 69,6 95,7 
andra värmekraftstationer 66,7 54,5 57,4 
ledningar 400-50 kV 37,4 51,I 35,1 
transformatorstationer 400-50 kV 46,0 55,1 53,9 oförändrat 
ledningar 40-20 kV, transfor-

matorstationer 40-20 kV, för-
dclningslcdningar och detaljnät 62,0 64,2 71,9 

diverse distributionsanläggningar 3,4 4,6 5,3 
driftadministrativa kostnader 75,2 84_.6 96,3 

Säger 459,7 516,8 545,7 545,7 650 

Stamnäts- och transiteringsavgifter 16,4 16,4 19,2 19,2 20 
Bränsle 172,8 131.4 197,6 371,3 300 
Inköpt kraft 260,7 378;3 339,7 476,0 515 
Projektering, utveckling och 

standardisering 76,1 94,1 54,9 54,9 75 
Administrativa kostnader: 

central administration 45,3 48,0 54,l 
lokal administration 11,5 21,1 21,6 
representation 0,3 0,3 0,4 
utbildning 18,6 19,2 24,l 
försvars- och säkerhetsverksamhet 6,0 9,0 7,4 oförändrat 
driftvärn 0,2 0,1 0,2 
idrotts- och fritidsverksamhet 0,3 0,3 0,3 
pensionskostnader 41,6 46,0 52,0 
övriga omkostnader 9,3 0,8 15,7 

Säger 139,1 144,8 175,8 175,8 190 

Summa I 124,8 I 281,8 1 332,9 I 642,9 1 750 

Avskriv11i11gar 
Bedömt behov av avsättning 

för förnyelse av anläggn. 710,0 725,1 780,0 780,0 955 
Avskrivning av inventarier 10,2 10,5 12,0 12,0 20 

Summa 720,2 735,6 792,0 792,0 975 

Fi11a11siella i11täkte,. 
Utdelning på aktier i dotterbolag 2,5 2,3 2,2 

} ofilrlin dn. t 
Utdelning på aktier och andelar 

i utomstående företag 0,0 0,0 0,0 
Räntor från dotterbolag 24,7 22,0 36,0 
Övriga ränteintäkter 5,1 .5,5 7,0 

Summa 32,3 29,8 45,2 45,2 100 
Fi11a11siella kostnader 
Ränta på rörlig kredit 35,0 37,9 40,0 50.0 
Övriga räntekostnader 1,0 1,4 8,3 8~3 

Sunima 36,0 39,3 48,3 58,3 65 

Realisationsvinster Summa I,5 

Extraordinära intäkter .Summa 

Extraordinära kostnader Summa 
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1975/76 l976i77 1977/78 
Beräk-

Driftstat Utfall Driftstat Ny be· ning 
räkning 

.Bokslutsdispositioner 
Förändring av lagerreserv Summa 
Skillnad mellan verklig avsättning 

för förnyelse och bedömt behov 100,0 55,0 260,0 -45 
Skillnad mellan pcnsionskostnader 

och pensionsutgifter 1,0 2,0 1,0 1,0 

Summa 1,0 102,0 56,0 261,0 --45 

Kommunalskatt Summa 34,0 35,5 40,5 40,5 45 
Årets ö1•erskott Summa 748,9 734,7 890,0 890,0 l 050 

Kanalverken 
Röre/seimäkter 
Kanaltrafik 17,1 .14,7 19,9 18,3 
Övriga rörelseintäkter 0,5 0,6 0,5 .0,7 

Summa 17,6 15,3 20,4 19,0 20,0 
Driftkos111ader 
Farleden med anläggningar 7,1 7.,9 8,3 

} oföriin<hat 
Lotsning 3,9 4,2 4,5 
Fastigheter och bostäder 0,2 0,2 0,2 
Driftadministrativa kostnader 1,1 1,2 l,4 

Säger 12,3 13,5 14,4 14,4 15,5 

Administrativa kostnader: 
central administration 0,1 0,1 0,1 

} ofö,>ndrat lokal administration 0,8 0,9 1,1 
pensionskostnader 0,7 0,8 0,7 
övriga omkostnader 0,2 0,2 0,2 

Säger 1,8 2,0 2,1 2,1 2,5 

Summa 14,I 15,S 16,5 16,S 18,0 

Bedömt behov av avscill11ing för 
f 6myelse av a11lciggni11gar Summa 1,4 0,7 0,0 0,0 . 0,0 

Rea/isat ionsvinster Summa· 0,0 

Bokslutsdispositioner 
Skillnad mellan pensionskostnadcr 

och pensionsutgifter -J,0 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 

Kommunalskatt Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets ö~·erskotl Summa 1,1 -J,8 2,9 1,5 1,0 

Budgetåret 1976177 
I vattenfalls förslag till driftstat för innevarande budgetår anmäldes 

att redovisade intäkts- och kostnadsberäkningar innefattade osäkerhets-
faktorer. Såväl försäljningsutvecklingen ,som utvecklingen av kostnader 
för bränsle i värmckraftstationer och tillfälliga kraftköp, vattentillrin-
ningen liksom kärnkraftblockens drifttillgänglighet m. m. angavs vara 
av betydelse för det ekonomiska resultatet. Som framgår av det följande 
har flera av de förutsättningar, som driftstatens beräkningar byggde på, 
också i stora delar förändrats. 

Tillrinningen till de vattenkraftproduccrande älvarna har hittills un-
der budgetåret understigit medel~rstiUrinningen och. beräknas nu med-
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fora ett produktionsbortfail om 2 7ÖÖ GWh · vattcnkrafi. ·Samtidigt har 
rcvisionsarbetcn på. block 1 i Ringhals fått större omfattning än vad 
som ursprungligen planerades, vilket beräknas medföra en nagol mindre 
kärnkraflproduktion, 600 GWh, än vad som förutsattes vid driftstatens 
uppratfandc. ProduktiOnsbortfollct avses· nu bli ersatt dels av ökad vär
mckraftproduktion i oljekondens- och mottrycksanläggningar, dels av 
ökade inköp av tillfällig kraft. Som en följd härav kommer samtidigt 
försäljningen av tillfällig kraft att volymmässigt minska. 

Försäljningen av fast kraft beräknas nu bli ca 700 GWh högre än vad 
som förutsattes vid dri[tstatens upprättande. Högre energipristillägg som 
en följd av oljeprisets utveckling, effekten av beslutad höjning av detalj
tarifferna från 1976-11-01 beräknas tillsammans med den ökade för
säljningen av fast kraft ge en intäktsökning med 140 milj. kr. Den be
räknade lägre försäljningsvolymen för tillfällig kraft ger samtidigt trots 
högre pris en intäktsminskning med 25 milj. kr., varför de totala rörelse
intäkterna för kraftverksrörclsen blir 115 milj. kr. högre. För kanal
rörelsen har trafikutvecklingen avvikit från beräkningarna vid driftsta
tens upprättande, vilket ger anledning att redan nu nedjustera ri.ire1se
intäkterna med 1,4 milj. kr. 

Den lägre vattenkraftproduktioncn och en något mindre kärnkraft
produktion än vad som förutsågs vid driftstatens upprättande liksom 
den ökade försäljningen av fast kraft beräknas bli ersatt av ökad värme
kraftproduktion i oljekondensanläggningar, ökade inköp av mottrycks-· 
kraft och av tillfälliga kraftköp. Merkostnaderna härför, med beaktande 
av högre oljepriser, beräknas uppgå till 310 milj. kr. Genom höjningen 
av räntefoten för den rörliga krediten ökar vattenfalls kostnader där- · 
utöver med 10 milj. kr. 

Sammantaget innebär de nu redovisade beräkningarna högre intäkter 
med 113,6 milj. kr. samtidigt som kostnaderna beräknas öka med 320 
milj. kr. Förutsatt att det fastställda förräntningskravet skall prioriteras 
före avskrivningar, baserade på nuanskaffningskostnader, innebär be
räkningen att avskrivningarna reduceras med ytterligare 205,0 milj. kr. 
utöver de 55 milj, kr. som beslutades vid driftstatens fastställande. Re
dovisat nettoöver8kott skulle därmed bli 891,5 milj. kr., en. minskning 
med 1,4 milj. kr., och avskrivningarna 532 milj. kr., en minskning med 
260 milj. kr. 

Vattenfall vill slutligen anmäla att sedan här redovisade beräkningar 
gjorts någon förbättring inte inträtt vad gäller nederbörd och tillrinning, 
varför årets resultat kan komma att ytterligare försämras. 

Budgetåret 1977178 
Beräkningarna bygger på en i dagarna framtagen ekonomiprognos, 

grundad - utöver vad som inledningsvis angivits - på vissa antagna· 
förutsättningar, bl. a. 6 % inflation och ca 6 % ökad försäljning av fast 
kraft. Vidare förutsättes en tariffböjning 1978-01-01 för såväl cngros
som detaljförsäljningen som övcrslagsmässigt skulle innebära en intäkts
förstärkning med ca 10 % riiknat på båsavgifterna .. Med angivna förut
sättningar innebär detta en förräntning av det beräknade i medeltal 
disponerade statskapitalet om 8,25 % samt att därutöver en extra av
skrivning om 45 milj. kr. möjliggöres. 

Prisutvecklingcn för olja och kärnbränsle,' förutsättningarna för kärn
kraftblockens drift liksom drifttillgäriglighct, vattentillrinning; belast- · 
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ningsutvcckling m. m. är faktorer som starkt påverkar det ekonomiska 
rt!sultatct och gör beräkningarna osäkra. 

RRV, som utgår från de förutsättningar som statens vattenfallsverk 

har angett, ansluter sig till statens vattenfallsvcrks beräkning och beräk

nar inkomsterna på titeln statens vattenfallsverks fond till 848 100 000 kr. 

för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 1 015 000 000 

kr. för budgetåret 1977178. 

Domänverket 

De bokförda inkomsterna och utgifterna för domänverket samt över
skotten för de senaste fem kalenderåren jämte de i rikshuvudboken re
dovisade och de till statsverket inlevererade överskotten för motsvarande 
budgetår framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits 
de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Räken- Driftin- Drift- Över- Budgetår Över- lnleve- Beräk-
skapsår komster kost- skott skott rcrat till nat i 

nadcr stats- stats-
verket budgeten 

1971 1832,3 •804,l 28,2 1971 /72 26,6 22,7 23,0 
1972 1792,2 >777,8 14,4 1972/73 21,8 21,8 23,0 
1973 670,5 582,1 88,4 1973/74 22,9 22,9 23,0 
1974 832,8 687,6 145,2 1974/75 158,2 1 t,5 23,0 
1975 934,8 789,8 145,0 1975/76 146,8 83,5 23,0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av domänverket 
redovisade belopp förklaras av alt vid upprättandet av statens bokslut brutto-
redovisning tillämpats. 

Under budgetåret 1975176 inlevercrades 83,5 milj. kr. I statsbudgeten 
för innevarande budgetår har som inkomst av domänverket upptagits ett 

belopp av 45,5 milj. kr. 
1 skrivelse till RRV den 10 november 1976 har domänverket anfört 

följande: 

Verksamheten under 1976 beräknas i femårsplanen ge en årsvinst av 
153 milj. kr. Resultatutvecklingen under 1977 och 1978 beräknas bli 
något sämre. 

Investeringarna i verksamheten har beräknats uppgå till 230 milj. kr. 
under 1976 (netto efter försäljningar av tillgångar). För åren 1977 och 
1978 bedöms de komma att bli av samma storleksordning. 

Antalet anställda var 1975 6 000 och väntas under de närmaste åren 
stiga något från denna nivå. 

RRV ansluter sig till domänverkets beräkning och beräknar inkoms
terna på titeln domänverkets fond till 66 000 000 kr. för budgetåret 
1976/77 och föreslår att titeln uppförs med 65 000 000 kr. för budget

året 1977/78. 



Prop. 1976/77: 100 ·~Bilaga 2 Budgetförslaget 118 

Domänverkets driftstat (milj. kr.) 

1975 1976 1977 1978 
Bcräk- Bcräk-

Drift- Utfall· Drift- Ny be- ning ning 
stal stat räkning 

Rörelscin täkter' 898,5 934,8 963,0 I 126;0 1 337,0 I 387,0 
Rörelsekostnader• 661,5 686,8 795,0 857,0 I 051,0 1150,0 
.Röre/sereSttltat före uv-

skriv11i11gar 237,0 248,0 168,0 269,0 286,0 237,0 
Avskrivningar 52,7 58,5 65,0 73,0 92,0 108,0 
Rörelseresultat cfte;:r 

avskrivningar 184,3 189,5 103,0 196,0 194,0 129,0 
Finansiella intäkter och 

kostnader 13,0 11,4 11,0: 11,0 IO,O 5,0 
Resultat efter finansiella 

intäkter och kostnader 197,3 200,9 114,0 207,0 204,0 134,0 
Extraordinära intäkter och 

kostnader 
Resultar före bokslutsdisposi-

lianer och skatt 197,3 200,9 114,0 207,0 204,0• 134,0 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av lagerreserv -42,0 -14,6 
Resultat före skatt . 155,3 186,3 114,0 207,0 204,0 134,0 
Skatter 39,3 41,3 29,0 54,0 53,0 35,0 
Årets överskott 116,0 145,0 85,0 153,0 151,0 99,0 
Avkaslningskrav · 
Årets resultat i procent av i 

63,5 45,5 66,0 65,0 50,0 

medeltal disponerat stats-
kapital 16,7 9,9 15,9 14,6 9, l 

lnleverans 20,0 50,0 63,5 66,0 65,0 

Kommentar till domänverkets överskottbcräkningar 

Utfall 1976 Beräkning av 
1975 

Drift- Ny be- 1977 1978 
stat räkning 

1. Rörelseintäkter 
Skog 859,4 890.0 1 043,0 l 249,0 1 292,0 
Nyttjanderätter 55,1 53:0 54,0 55,0 58,0 
Övr. verksamhet 20,3 20,0 29,0 33,0 37,0 

2. Rörelsekostnader 
Avverkningskostnader 434,2 550,0 558,0 707,0 770,0 
Drift- o. underhåll av 
nyttjanderätter 13,8 15,0 16,0 18,0 20,0 
Gemensamma förvaltnings 
o. andra kostnader 238,8 230,0 283,0 326,0 360,0 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 248,0 168,0 269,0 286,0 237,0 

Il. Riksbanksfonden 
Denna inkomsttitel är i statsbudgeten för budgetåret 1976/77 uppförd 

med 450 milj. kr. Riksbanken har i skrivelse till RRV beräknat inkoms

terna på titeln till 450 milj. kr. för budgetåren 1976/77 och 1977178. 
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RRV ansluter sig till riksbankens beräkning och beräknar således in
komsterna pa titeln riksbanksfonden till 450 000 000 kr. för budgetåret 
1976177 och föreslår alt titeln uppförs med 450 000 000 kr. för budget
året 1977 /78. 

lll. Statens allmänna fastighets/ond 

Statens allmänna fastighetsfond omfattar sju delfonder, nämligen 
slottsbyggnadcrnas, kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, 
karolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och 
generaltullstyrelsens delfond. Ersättning för till myndigheter uppl!'ttna 
lokaler skall fr. o. m. 1 juli 1971 fastställas med ledning av de kalkyle
rade hyresvärdena för olika fastigheter. överskottet beräknas som. skill
naden mellan de på delfonden upptagna inkomsterna och utgifterna. 
överskotten redovisas på statsbudgetens inkomstsida under statens all
männa fastigbetsfond. 

I skrivelse den 25 november 1976 har RRV avgivit utlåtande över de 
särskilda förvaltningsmyndigheternas förslag till stater för de olika del
fonderna av allmänna fastighetsfonden. RRV bar därvid framlagt fÖr· 
slag till stat för fonden för budgetåret J 977178. T enlighet med detta för
slag skulle överskotten på delfonderna upptas till de i följande samman
ställning angivna beloppen (tusental kr.). 

l 976/77 1977/78 

Slottsbyggnadcrnas delfond 1 1 
Kriminalvårdsstyrclsens delfond 6 556 3 909 
Beskickningsfastighctcrnas delfond 9043 11159 
Karolinska sjukhusets delfond 37062 44 619 
Akademiska sjukhusets delfond 13 130 13 089 
Byggnadsstyrelsens delfond 478 205 526 787 
Generaltullstyrelscns delfond 250 162 

Summa 544247 599726 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statens allmänna fastighctsfond 
till 544 247 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 
med 599 726 000 kr. för budgetåret 1977/78. 

IV. Försvarets fastighets/ond 

Fonden består av tre delfonder, nämligen kasernbyggnaders och be
fästningars delfonder samt försvarets forskningsanstalts delfond. Enligt 
regeringens beslut skall fr. o. m. den 1 juli 1971 som överskott på var
dera delfonden redovisas det belopp som erfordras för balans i staten. 
överskotten för budgetåren 1976/77 och 1977178 framgår av följande 
tabell (tusental kr.). 



Prop.1976/77:100 Bilaga 2 Budgetförslaget 120 

1976/77 l977i78 
Stat RRVs 

beräkning 

Befästningarnas delfond 21 515 15 930 
Kasernbyggnaders delfond 109 298 114 784 
Försvarets forskningsanstalts delfond 7 533 7 377 

Summa 138 346 138 091 

RRV beräknar inkomsterna på titeln försvarets fastigbetsfond till 
138 346 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs 
med 138 091 000 kr. för budgetåret 1977/78. 

V. Statens utlåningsfonder 

I skrivelse till RRV har nedanstående myndigheter beräknat inkoms
terna på statens utlåningsfonder för budgetåren 1976/77 och 1977178 
enligt följande (tusental kr.). 

Utrikesdepartementet 
Styrelsen för internationell utveckling 
Kammarkollegiet 
Lantbruksslyrelsen 
Bostadsstyrclscn 
Riksbanken 

Summa 

1976/77 

195 
105 

86 828 
J 300 

2 15s·211 
10 503 

2 857142 

] 977/78 

255 
110 

89 241 
I 300 

2 965 635 
10 400 

3 066 941 

Bostadsstyrelsens inkomster hänför sig huvudsakligen till lånefonden 
för bostadsbyggande. Inkomsterna på denna fond beräknas för budget
året 1976/77 till 2 715 milj. kr. och för budgetåret 1977/78 till 2 915 
milj. kr. Räntan på statliga bostadslån är 9,25 % för år 1976 (SFS 
1975: 1143). Denna räntesats ligger till grund för bostadsstyrelsens be
räkning av inkomsterna på lånefonden för bostadsbyggande. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statens utlåningsfonder till 
2 857 142 000 kr. för budgetåret 1976/77 och föreslår att titeln uppförs 

med 3 066 941 000 kr. för budgetåret 1977178. 

VI. Fonden för låneunderstöd 

Kammarkollegiet, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrclsen, riksban
ken och riksgäldskontorct har i skrivelser till RRV beräknat avkast
ningen av resp. delfond för budgetåren 1976/77 och 1977178 till följande 

belopp (tusental kr.). 

Kammarkollegiets delfond 
Arbetsmarknadsstyrclsens delfond 
Bostadsstyrclsens delfond 
Riksbankens delfond 
Riksgäldskonlorcts delfond 

Summa 

1976/77 

50000 
95000 

285 
7 

700 

145 992 

1977[78 

60000 
103 000 

259 
5 

650 

163 914 
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RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 

inkomsterna på titeln fonden för låneunderstöd till 145 992 000 kr. för 

budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 163 914 000 kr. 

för budgetåret 1977178. 

VII. Fonden för statens aktier 

Utfallet för budgetåret 1975/76 samt beräknade inkomster (utdelning) 

för budgetåren 1976177 och 1977178 enligt aktiebolagens uppgifter 

framgår av nedanstående sammanställning (tusental kr.). 

Utfall Aktiebolagens beräkning 
1975/76 1976/77 1977/78 

AB Acrotransport 5 875 
Apotcksbolagel AB 1 500 1 500 .1 500 
Ccmenta AB 625 625 
AB Förctagskredil 240 240 360 
AB Industrikredit 560 560 1120 
Lantbruksnäringarnas 

Primärkredit AB 150 150 150 
Lantbruksnäringarnas 

Sekundärkredit AB 150 150 150 
Post- och Kreditbanken 25 332 50 688 50 688 
Pripps bryggeri AB 7 200 7 200 
Statsföretag AB 
Statsföretag AB, 

Ränta på reverslån 2 004 2004 1 603 
Statskonsull AB 36 36 36 
AR Svensk Bilprovning 29 29 29 
AB Svensk Exportkredit 4 500 5 000 5 000 
Swedair AB 200 200 
Svenska Penninglotteriet AD 5 5 5 
Sveriges lnvcsteringsbank AB 15 000 35 000 35 000 
Systembolaget AB 25 25 25 
AB Tipstjänst 5 5 5 
AB Vin- och Spritccntralen 876 876 
Värdepapperscentralcn AB 120 120 120 

Totalt 55 530 104 413 104 692 

AB Aerotransport har inte kunnat lämna uppgift om utdelning. Inlc

vcransen till statsverket har av RRV beräknats till 5,9 milj. kr. för vart 

och ett av budgetåren 1976177 och 1977/78. 

På tilläggsbudgct l för budgetaret I 975176 anvisades 316,8 milj. kr. 
för teckning av ytlcrligare aktier i Post- och Kreditbanken, .PK-banken, 

i samband med en planerad nyemission. Genom nyemissionen ökades 

bankens aktiekapital till 633,6 milj. kr. PK-bankcn har beräknal utdel

ningen under budgetåren 1976177 och 1977178 till 50,7 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln fonden för statens aktier till 

110 288 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs 

med 110 567 000 kr. för budgetåret 1977 /78. 
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VIII. Fonden för beredskaps lagring 

Fonden består av två delfonder nämligen statens jordbruksuämnds 
delfond som förvaltas av statens jordbruksnämnd och överstyrelsens för 
ekonomiskt försvar delfond som förvaltas av överstyrelsen för ekono
miskt försvar. Som inkomst på vardera delfonden skall bokföras ett be

lopp motsvarande statens normalränta på kapitalbehållningen på resp. 
delfond vid budgetårets ingång. 

I skrivelse till RRV har statens jordbruksnämnd beräknat inkoms
terna från de1fonden till 22,6 milj. kr. för budgetåret 1976177 och till 

25,4 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

I skrivelse till RRV har överstyrelsen för ekonomiskt försvar beräknat 
inkomsterna från delfonden till 74,8 milj. kr. för budgetåret 1976177 

och till 111,9 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln fonden för beredskapslagring till 97 369 000 kr. 
för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 137 298 000 
kr. för budgetåret 1977178. 

IX. Statens pensions/ ond er 

I skrivelser till RRV har nedanstående myndigheter beräknat inkoms
terna på statens pensionsfonder för budgetåren 1976177 och 1977178 en
ligt följande (tusental kr.): 

1976/77 1977/78 

Fulkpcnsioneringsfonden 74 300 74 700 
(ri ksförsäkringsvcrket) 
Civila tjänstepensionsfonden 2 620 2 670 
(kammarkollegiet) 
Militära tjänstepensionsfonden 263 266 
(kammarkollegiet) 
Allmänna familjepensionsfonden 8 057 8 235 
(kammarkollegiet) 
Statens pcnsi.onsansta1ts pem,ionsfond 17 600 18 450 
(statens personalpensionsvcrk) 
Pensionsfonden för vissa riksdagens verk SJ 55 
(riksgäldskoniorct) 

Summa 102 893 104 376 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln statens pensionsfonder till 102 893 000 kr. för 
budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 104 376 000 kr. 

för budgetåret 1977/78. 
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X. Diverse kapitalfonder 

Fonden för kreditgivning till utlandet. I skrivelse till RRV har riks

gäldskontoret beräknat avkastningen av denna fond till 1 994 tkr. för 

budgetåret 1976177 och till 1617 tkr. för budgetåret 1977(78. 

RRV ansluter sig till riksgäldskontorets beräkning och beräknar såle

des inkomsterna på titeln fonden för kreditgivning till utlandet till 

1 994 000 kr. för budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 

1 617 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Naturvlirdsfonden. Ar 1963 inrättades under domänfonden en del

fond för natmvårdsobjekt i kronans ägo. Fr. o. m. den l juli 1976 har 
denna inr~it!ats som en särskild kapitalfond, naturvårdsfonden, som för

valtas av statens naturvärdsverk. 

I skrivelse till RRV har statens naturvårdsverk beräknat avkastningen 

av naturvårdsfonden till 3 300 tkr. för budgetåret 1976177 och till 3 957 

tkr. för budgetåret 1977178. 

RRV ansluter sig till statens naturvårdsvcrks beräkning och beräknar 

således inkomsterna på titeln naturvårdsfonden till 3 300 000 kr. för 

budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 3 957 000 kr. för 

hudgetåret 1977178. 

övriga di>'crse kapitalfonder. I skrivelser till RRV har nedanstående 

myndigheter lämnat uppgifter om avkastningen av övriga diverse kapi

talfonder enligt följande sammanställning (tusental kr.): 

Fonden för förlag till statsvcrkel {riksgä!dskontoret) 
Statens vägverks förrådsfond (statens vägverk) 
Fonden för Södertälje kanalverk (sjöfartsverket) 
Sjöfartsverkels fond (sjöfarlsverket) 
Statens datamaskinfond (statskontoret) 
Jordfonden (lantbruksstyrelsen) 
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsbcrcdskap 

(överstyrelsen för ekonomiskt försvar) 

Summa 

1976/77 

10 800 
19 500 

41 840 
15 524 
5000 

540 

93 204 

Sjöfartsvcrket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

197i/78 

13 600 
22 900 

47 650 
21 900 
5100 

492 

1 ll 642 

För sjöfartsverkets fond har överskottet framräknats med utgfmgs
punkt från gällande normalränta, 8 % . I fråga om Södertälje kanalverk 
räknar sjöfartsverket med att den nu slutförda utbyggnaden invärderas 
i fonden fr. o. m. ingången av budgetåret 1977178. Verket avser föreslå 
regeringen att taxan för kanalen höjs med ca 40 % från den 1 januari 
1977. Sjöfartsverket räknar det oaktat med betydande underskott i ka
naldriften de här aktuella åren, vilket beror på de tillkommande kapi
talkostnaderna. Vad gäller driften av kanalen väntas pris- och volym
ökningar ge balans från och med budgetåret 1977/78. För 1976177 har 
underskottet beräknats till 1,1 milj. kr. Härav utgör 635 000 kr. från 
1975/76 balanserat underskott. 
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Utan ställningstagande till den föreslagna taxchöjningcn för Söder
tälje kanal bedömer RRV i likhet med sjöfartsvcrket alt fonden inte 

kommer all visa något överskott för budgetåren 1976/77 och 1977/78. 
RR V ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 

inkom!>terna på titeln övriga diverse kapitalfonder till 93 204 000 kr. för 
budgetåret 1976177 och föreslår att titeln uppförs med 111 642 000 kr. 

för budgetåret 1977/78. 



Bilaga 1 Riksrevisionsverkets inkomstbcriikning 125 

KAPITALBUDGETENS INKOl\'ISTER 

För finansiering av viss del av investeringarna pä kapitalbudg~ten an
vänds dels medel som blir tillgängliga genom årliga avskrivningar inom 
kapitalfonderna (avskrivningsmedel inom fonden) dels övriga inom fon
derna för reinvcstering disponibla medel (övriga kapitalmedel och övrig 
kapitalåterbetalning). Dessa medel redovisas på totalbudgetens inkomst
sida i statsbudgeten under rubriken C: Beräknad övrig finansiering. 

Avskrivningsmedel inom fonden (tusental kr.) 

Pond 1975/76 1976/77 1976/77 1977j78 
Utfall 

Stats- Enligt 
budget RRVs beräkning 

I. Statens ajfärsverksfo11der 

A. Poslverkets fond 26 500 26 500 28 000 21 000 
B. Televerkets 945 301 868 000 875 300 725 000 
C. Statens järnvägars 397 259 415 000 423 000 483 000 
D. Luftfartsverkets 26 618 31 200 30 200 47 200 
E. Fabriksverkens 34 165 24000 32 200 32000 
F. Statens vattenfalls-

verks 625 772 707 000 520 000 I 000 000 

Summa 2 055 614 2 071 700 1·908 700 2 308 200 

IL State11s a/lmä1111a fastighetsfond 

Kriminalvärdsstyrelsens delfond 3 566 3 925 3 964 
Beskickningsfastig-
hctcrnas 985 1 273 1 282 
Karolinska sjukhusets 2 900 '3 139'' 3 307 
Akademiska sjukhusc.:ts ,. 

6 503 6 592 6 767 
Byggnadsstyrelsens · , 46 557 60000 72 613 
General tullstyrelsens 72 72 73 

Summa 60 583 76 645 75 001 88006 

m. Försvarets fastighetsfo11d 

Kasernbyggnaders och 
befästningars delfonder 29 872 30 885 35 100 

Försvarets forsknings,- . . •. 
anstalts delfond "1 Ö23 1 "028 1 035 

Summa 30 895 28 095 31 913 36135 

IX. Diverse kapitalfo11der 
Statens vägverks förrådsfond 74 629 78 000 73 300 82 000 
Sjöfartsvcrkets fond 28 247 35 353 34 090 42 350 
Fonden för Södertälje kanalverk 890 970 
Statens datamaskinfond 48 856 59 500 58 000 71 000 
Förrådsfonden för eko-

nomisk försvarsbered-
skap 19 055 1 062 ] 000 1 000 

Suinma 170787' 114 805 166 390 197 320 

Totalt 2 317 878 2 351 245 2 182 004 ·2 629 661 
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Övriga kapitalmedel (tusental kr.) 

Fond 1975}76 1976j77 1976/77 1977/78 
Utfall 

Stats- Enligt 
budget RRVs beräkning 

J. Statens ajfärsverksf011der 
A. Postverkcts fond 1 I I 
B. Televerkets 1 807 1 000 1 000 ] 000 
C. Statens järnvägars 12 651 8 000 8 000 8 000 
D. Luftfartsverkets 3 1 1 t 
E. Fabriksverkens 500 500 
F. Statens vattenfalls-

verks s 095 10000 10000 10000 

Summa 19 556 19002 19 502 19 502 

Il. Statens al/mä1111a fastig/ietsfo11d 
Kriminalvärdsstyrelsens delfond 
Beskicknings fas tig-
heternas 2 898 
Byggnadsstyrelscns 16074 5 000 5 000 
Generaltullstyrelscns 50 

Summa 18 972 10000 5 050 5 000 

Jll. Försvarets fastiglletsfond 
Kasernbyggnaders och 

befästningars delfonder 27 41] 19000 22 000 22 500. 

Summa 27 411 19 000 22 000 22 500 

V. Fo11de11 fik Mne1111derstiid 
Kammarkollegiets delfond 32 153 20 000 20000 
Arbetsmarknadsstyrel-

~ens 85 103 88 000 97000 
.Bostadsstyrelsens 300 166 73 
Riksbankens 76 25 18 
Riksgäldskontorets ] 094 3 880 3 880 

Summa 118 726 105 180 112 071 120 971 

VII. Fonden för förlag till statsverket 49 333 47 000 60000 57000 

IX. Diwerse kapitalfo11der 
Statens vägverks förrådsfond I 757 3 200 1 700 1 700 
Sj5fartsverkets fond 28 50 50 50 
Statens datamaskinfond 658 16 

Summa 2 443 3 250 1 766 I 750 

Totalt 236 440 203 432 220 389 226723 

RRV har i skrivelser från myndigheterna inhämtat uppgifter om av
skrivningsmedel, övriga kapitalmedel och övrig kapitalåterbetalning un
der budgetåren 1976/77 och 1977/78. 
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Övrig kapitalåterbetalning (tusental kr.) 

Fond 1975/76 1976/77 1916{77 I 977/78 
Utfall 

Statsbudget Enligt RRVs 
beräkning 

Statens utlåningsfonder 9 974 9 292 
Fonden för kreditgivning till 

utlandet 12116 12 482 12 860 

Summa 12116 22952 22456 22152 

övrig kapitalåterbetalning på statens utlåningsfonder redovisas i 
RRVs budgetredovisning som inkomst på investeringsanslag. De beräk
nade inkomsterna på kapitalbudgeten framgår av nedanstående sam
manställning (tusental kr.). 

Kapitalbudgetens 1975/76 1976/77 1976/77 1977/78 
inkomster U1fall 

Statsbudget Enligt RRVs 
beräkning 

Avskrivningsmedel inom 
fonden 2 317 878 2 351 245 2182 004 2 629 661 

Övriga kapitalmedel 236440 203 432 220 389 226 723 
Övrig kapitalåterbelalning 12 136 22 952 22456 22152 

Summa 2566456 2577629 2424 849 2 878536 

RRV beräknar kapitalbudgetens inkomster för budgetåret 1976/77 
till 2 424 849 000 kr. och föreslår att inkomsterna för budgetåret 1977/ 
78 uppförs med 2 878 536 000 kr. 
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Sammanfattning 
RRVs förslag till beräkning av drift- och kapitalbutlgctens inkomster 

under budgetåret 1977/78 och den nu föreslagna uppskattningen av 
inkomsterna under innevarande år har utförts under antagande om 
oförrindrad ekonomisk politik. Förändringar av ekonomisk-politisk 
karaktär har beaktats endast i de fall det föreligger beslut av statsmak
terna eller finns förslag därom som har lagts fram i regeringsproposi
tioner offentliggjorda före den 1 december 1976. 

Förutom dessa förutsättningar av institutionell karaktär är bedömning
arna av den konjunkturella utvecklingen av väsentlig betydelse för be
räkningarna av statsinkomsterna. Den bedömning som presenterades i 

konjunkturinstitutets höstrapport 1976 har utgjort det huvudsakliga un
derlaget för att bedöma den samhällsekonomiska utvecklingen. Av cen
tral betydelse för beräkningarna är .antagandena om löncutvecklingen. 
Dessa antaganden måste av naturliga skäl bli mycket osäkra eftersom 
några centrala löneavtal ännu inte har slutits för inkomståret 1977. 

Konjunkturinstitutet redovisade .i sin höstrapport två alternativa an
taganden för löneutvecklingen 1976-1977. Enligt vad RRV under hand 
erfarit från det pågående nationalbudgetarbetet har det bedömts vara av 
värde att få ytterligare ett alternativ belyst. Detta alternativ bygger på 
ett hypotetiskt antagande om en lägre löneökning än ·i de två andra alter
nativen. 

RRV:s beräkningar grundas på antagandet att den totala lönc
summan ökar med 13,1 % mellan 1975 och 1976 och med 8 % mellan 
1976 och 1977. För de första månaderna under 1978 har schabiorimäs
sigt räknats med en uppgång på 7 % . För vissa särskilt inkomstkänsliga 
titlar redovisas även beräkningar med alternativa antaganden om löner
nas utveckling. I ett lågalternativ har lönerna 1976-1977 antagits öka 
med 5,5 % . Som ett högalternativ har antagits en lönesummeutvcckling 

på 12 %. 
Bolagens taxerade inkomster förutses minska med 9 % mellan åren 

1975 och 1976. Mellan 1976 och 1977 antas deras inkomster öka med 

20 %. 
Slutresultat av RRVs beräkningar av statsinkomsterna under budget

åren 1976/77 och 1977/78 framgår av bilaga B resp. bilaga C samt av 
de sammanfattande tabellerna. I den första tabellen nedan avseende mel
lanalternativet redovisas även inkomsterna budgetåret 1975176 och stats
budgetsiffrorna för budgetåret 1976177 som jämförelse. l den andra 
tabellen framgår resultaten av de alternativa beräkningarna. 

Enligt de nu redovisade beräkningarna skulle inkomstema på drift
budgeten under budgetåret 1976/77 enligt mellanalternativet komma 
att uppgå till 100 062 milj. kr., vilket är 3 442 milj. kr. mer än i stats
budgeten upptaget belopp. Uppjusteringen förklaras huvudsakligen av 
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att skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter 

m. m. reviderats upp med l 750 milj. kr. och att mcrvärdeskattcn räk

nats upp med 800 milj. kr. Inkomstskatterna beräknas nu . bli. större 

till följd av att lönerna väntas öka något mer. under 1976 och 1977 
än som antogs i våras i underlaget till statsbi1dgeten. Fyllnadsbetal

ningar av socialförsäkringsavgifter våren 1976 blev oväntat stora. Mot

svarande inbetalningar våren 1977 har räknats .upp med anledning 

av detta. I beräkningarna har hänsyn också tagits till förslaget till 

skattereform som lagts fram i prop. 1976/77: 42. Sänkningen av den di

rekta statsskatten beräknas motsvara ett inkomstbortfall budgetåret 

1976/77 på ca 1,8 miljarder kr. Finansieringen, genom en höjning av 

socialförsäkringsavgiften tiJI folkpensioneringen med 1,5 procentenhet, 

förntses ge ökade inkomster av storleksordningen 1 miljard kr. samma 

budgetår. Skatteomläggningen beräknas således medföra ett nettoin

komstbortfall på ca 800 milj. kr. för budgetåret 1976177. Uppjusteringen 

av mervärdeskatten hänger. samman med att utfallet för budgetåret 
1975/76 blev betydligt större än som beräknades i den reviderade finans

planen. Detta beror på att den privata k.onsumtionen och importen öka<lc 

kraftigt under våren 1976. Framför allt blev konsumtionsökningen av 

bilar och andra V'araktiga varor oväntat kraftig. Detta med.förde upp

justeringar som återverkar på mervärdeskatten under budgetåret 1976177. 

Totalbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräk-

Stats- Ny be- ning 
budget räkning 

Drift~udgete11s inkomster 
'. 

Skatt på inkomst och förmö-
genhetcr samt socialförsäk-
ringsavgifter m. m. 40 631 42450 44 200 46900 

Övriga skatter på inkomst, 
förmögenhet och rörelse 
samt socialförsäkringsav-
gifter 1185 1123 1 292 l 388 

Automobilskattemedel 3 891 3 980 4025 4160 
Bensinskatt 1 890 1920 .. J 955 -2000 
Vägtrafikskatt 2 001 2060 2 070 2 160 

Allmän arbetsgivaravgift 6 647 6 750 7020 7 355 
Tullar och acciser . '30 826 33 730 34 913 37 813 

Tullri1cdcl ·1 059 985 1 005 940 
Mervärdeskatt 18200 20 500 21 300 24 000 
Särskilda varuskatter '408 407 440 462 
Omsättningsskatf på 

motorfordon 828 735 775 760 
Tobaksskatt 2 168 2 301 2 330 2 330 
Skatt på sprit 3 190 3 250 3430 3 550 
Skatt på vin 532 600 585 680 
Skatt på malt- och 

läskedrycker 865 892 893 . 607 

9 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 

Föränd- Förand-
ring från ring frän 
1975/76 ny ber. 
till ny 1976/77 
ber. till 
197,6/77 1977/78 

+3 569 +2 700 

' + J07 ' 96 
+ 134: + 135 
.!.. 65 + 45 
+ 69 + 90 
-l- 373 + 335 
+4087 .;-2 900 

54 65 
+3100 +2 700 
' 32 + 22 

53 15 
+ 162 
+ 240 + 120 
+ 53. 95 

+ 28 286 
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Tofalbudgetens inkomster (milj. kr.) forts. 

1975/76 1976/77 1977/78 Föränd- Föränd-
Utfall Beräk- ring från ring frän 

Stats- Ny be- ning 1975/76 ny ber. 
budget räkning till ny 1976/77 

ber. till 
1976/77 1977/78 

Energiskatt 3 070 3 514 3601 3 886 + 531 + 285 
Särskild vägtrafikskatt 193 212 197 201 + 4 T 4 
Skatt på annonser och 

reklam 145 152 17i 207 + 32 + 30 
Skatt pi spel 89 102 100 110 + 11 + 10 
Övriga 78 80 80 80 + 2 

Uppbörd i statens verksamhet 2 162 2 160 1 995 I 567 167 428 
Bidrag till kostnader för 

polis-, domstols- och 
uppbördsväsendct m. m. 111 73 73 73 38 

Inkomster vid karolinska 
sjukhuset 453 335 330 349 123 + 19 

Pensionsmedel m. m. 754 834 570 94 184 476 
Övriga 844 918 1022 1 051 + 178 + 29 

Diverse inkomster 929 863 940 923 + 11 17 
Totalisatormcdel 129 105 120 130 9 + 10 
Tipsmcdel 346 327 355 355 + 9 
Lotterimedel 227 235 241 241 + 14 
övriga 226 196 224 197 2 27 

Statens affärsverksfonder 1 099 I 046 1 133 ] 309 + 34 + 176 
Televerket 150 125 124 133 26 9 
Sratens järnvägar 139 0 4 26 135 + 22 
Statens vattenfallsverk 685 800 848 1 015 + 163 + 167 
Övriga 125 121 157 136 + 32 21 

Riksbanksfonden 450 450 450 450 
Statens allmänna fastighets-

fond 540 544 544 600 + 4 ' 56 
Försvarets fastighetsfond 125 138 138 138 + 13 
Statens utlåningsfonder 2410 2 847 2 857 3 067 447 ..:.. 210 

Lånefonden för bostads-
byggande 2 282 2 715 2 715 2 915 + 433 + 200 

Övriga 128 132 142 152 + 14 + 10 
Fonden för låneunderstöd 147 136 146 164 l 18 
Fonden för statens aktier 56 107 110 111 + 54 + 1 
Fonden för beredskapslagring 92 96 97 137 + 5 + 40 
Statens pensionsfonder 98 102 103 104 + 5 -:- I 
Diverse kapitalfonder 79 96 98 117 + 19 + 19 

Säger för driftbudgeten 91 368 96 620 100 062 106 303 +8694 +6 241 

Kapitalb11clgete11s i11komster 
Avskrivningsrnedel och övriga 

kapitalmedel inom fonderna 2 554 2 555 2402 2 856 152 ' 454 
Statens affärsverksfondcr 2 075 2 091 1 928 2 328 147 + 400 
Övriga kapitalfonder 479 464 474 529 5 + 55 

Övrig kapitalåterbetalning 12 23 22 22 + 10 

Säger f vr kapitalb11dgete11 2 566 2 578 2 425 2 879 141 ·!· 454 

Totalbudgetens inkomster 93 934 99197 102 487 109182 +8553 +6 695 

Enligt de ~u redovisade beräkningarna skulle inkomsterna på drift-

budgeten öka med 8 694 milj. kr. från budgetåret 1975/76 till budget~ 
året 1976(77. Detta är en väsentligt mindre ökning än mellan de två 
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närmast föregående budgetåren. Ökningen uppgick då till 21 346 
milj. kr. Av ökningen budgetåret 1976177 svarar socialförsäkring~av
giften till folkpensioneringen för 4 452 milj. kr., dvs. knappt 60 %, 
och mervärdcskattcn för 3 100 milj. kr., dvs. ca 35 % . Folkpensione
ringsavgiften ingår i uppbörden på titeln skatt på inkomst och för
mögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m., som totalt beräknas öka 
med 3 569 milj. kr. Nettoinkomsterna från övriga skatter och avgifter 
på denna titel förutses således minska budgetåret 1976/77. Det beror på· 
att statliga inkomstskatten sänkts och att utbetalningarna av kommunal
skattemedel beräknas öka kraftigt. Staten svarar för hela uppbörden av 
inkomstskatt, dvs. både statlig och kommunal skatt. Kommunernas an
del av uppbörden betalas ut till kommunerna med viss eftersläpning. De 
kraftiga löneökningarna 1975 och 1976 på knappt 17 % resp. drygt 
13 % medförde att totala skatteuppbörden ökade kraftigt dessa år. 
Ökningen på inkomstskattetiteln budgetåret 1975/76 jämfört med del 
närmast föregående budgetåret var 12 540 milj. kr. Löneökningarna an
tas bli lägre under de närmast kommande åren. Detta beräknas medföra 
att ökningstakten av skatteuppbörden avtar. Denna utveckling kommer 
att ske samtidigt .som de stora utbetalningarna görs av kommunalskatte
medel avseende inkomståren 1975 och 1976. Nettot mellan uppbörd och 
utbetalningar av kommunalskattemedel, som ingår på inkomstskatteti
teln, väntas därmed sjunka de närmaste åren. 

Mcrvärdcskatten beräknas öka med 17 % eller 3 100 milj. kr. bud
getåret 1976/77. An~ra titlar som visar betydande ökningar är energi
skatten och ränteinkomsterna från lånefonden för bostadsbyggande. De 
ökar med 17 % eller 531 milj. kr. resp. 19 % eller 433 milj. kr. Den 
allmänna arbetsgivaravgiften förutses öka med 373 milj. kr. eller med 
knappt 6 %. Den har påverkats i neddragande riktning av att arbets
givaravgiften halverats i det inre stödområdet samt att egna företagares 
inkomster till viss del avgiftsbefriadcs 1975. 

För budgetåret 1977/78 beräknas inkomsterna enligt mellanalterna
tivet uppgå till 106 303 milj. kr., vilket skulle innebära en uppgå11g med 
6 241 milj. kr. i jämförelse med de nu beräknade inkomsterna för bud
getåret 1976/77. Nettoökningen på titeln skatt på inkomst och förmö
genhet samt socialförsäkringsavgifter rn. m. beräknas uppgå till 2 700 
milj. kr., vilket är lika mycket som mervärc..lcskatten ökar. Av inkoms
terna på inkomstskattetiteln beräknas folkpensioneringsavgiften tillsam
mans med den fr. o. m. 1977 nya socialavgiften till barnomsorgen svara 
för en ökning med 4 165 milj. kr. Nettot av övriga inkomster och av
gifter på titeln förutses fortsätta aH minska främst till följd av sänk
ningar av den statliga inkomstskatten samt av de .kraftiga ökningarna av 
utbetalningarna av kommunalskattemedel. 

Den allmänna arbetsgivaravgiften förutses öka med 335 milj. kr. Ök
ningstakten för energiskatten och ränteinkomsterna från lånefonden för 
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bostadsbyggandc beräknas avta något jämfört med under de närmast 
föregående budgetåren. Energiskatten väntas öka med knappt 8 % dvs. 

2SS milj. kr. och ränteinkomsterna med drygt 7 o/o eller 200 milj .. kr. 
Skatten på malt- och läskedrycker förutses sjunka budgetåret 1977178 
med 32 % eller 286 milj. kr. till följd av att mellanölet försvinner 

fr. o. m. 1 juli 1977. 
De totala inkomsterna på kapitalbudgeten beräknas uppgå till sam

manlagt 2 425 milj. kr. under budgetåret 1976/77 mot 2 578 milj. kr. 

enligt statsbudgeten. Nedjusteringen beror främst ·på att vattenfallsverket 
nu räknar med lägre avskrivningar för att kunna uppfylla avkastnings~ 
kravet. För budgetåret 1977178 skulle totala inkomsterna uppgå till 

2 879 milj. kr., vilket innebär en uppgång med 454 milj. kr. i jämförelse 

med de nu beräknade i~komsterna för budgetåret 1976177. 
Totalbudgetens inkomster beräknas för budgetåret 1976/77 till 

102 487 milj. kr. mot i statsbudgeten upptagna 99 197 milj~ kr. För 
budgetåret 1977/78 innebär RRVs förslag att inkomsterna upptas till 
109 182 milj. kr. 

A !temariva beräkningar 

Som tidigare nämnts redovisar RRV i år även några alternativa kalky

ler av statsinkomsterna för att antyda känsligheten i beräkningarna. RRV 
har därvid antagit att lönesumman 1976--1977 enligt det lägre alterna

tivet ökar med 5,5 % och med 12 % enligt det högre alternativet. 
Med ändrade inkomstantaganden följer att förutsättningarna änd

ras även i andra avseenden som är av betydelse för beräkningarna. 
Som exempel kan nämnas att hushållens disponibla inkomster påverkas 

både av inkomstantagandet och av de direkta skatter som detta ger 
upphov till. Därmed uppstår vid alternativ Iöncutveckling också tänk
bara alternativ för den privata konsumtionens utveckling. Detta leder 
till att förutsättningarna för de olika konsumtionsskatterna ändras. Vi
dare påverkas importens storlek och inriktning. Genom att lönekostna
dernas utveckling varierar i de olika alternativen blir konsekvenserna 

på exportpriserna olika. Det kan i sin tur påverka möjligheterna att få 
avsättning för svenska produkter utomlands och möjligheterna att häv
da de svenska marknadsandelarna. Utvecklingen av importen och ex

porten återverkar bl. a. på inbetalningarna av mervärdeskatt. RRV har 
inte underlag för att göra bedömningar av samhällsekonomisk karaktär 

för att fullständigt kunna belysa effekterna av alternativa inkomstan
taganden. RR V har inte haft tillgång till någon modell där de indirekta 
effekterna av alternativa inkomstantaganden kan belysas. RRV har där

för valt att räkna endast på de direkta effekterna. Alternativa beräk- . 
ningar av överslagsmässig karaktär har därför utförts endast för föl

jande inkomsttitlar: Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialför
säkringsavgifter m. 111., allmän arbetsgivaravgift samt rncrvärdcskatt. 
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Alternativa beräkningar av driftbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1975/76 1976/77 1976/77 1976/77 1977/78 
utfall mellan- Skillnad Skillnad mellan 

alterna- mellan mellan alterna-
tiv Jilgalter- högalter- tiv 

nativ och nativ och 
mellan- mellan-
alterna- al tema-
tiv liv 

Skatt på inkomst och för-
mögenhet 34166 32 279 -800 +l 040 30 752 
Socialförsäkringsavgifter 
Övriga skatter på inkomst, 

6466 11 921 16 148 

förmögenhet och rörelse 
samt socialförsäkringsav-
gifter 1 185 1 292 1 388 
Automobilskattemedel 3 891 4025 4160 
Allmän arbetsgivaravgift 6647 7020 7 355 
Mcrvärdeskatt 18 200 21 300 -!- 100 24 000 
Tullar och acciser exkl. 
mervärdeskatt 12 626 13 613 13 813 
Uppbörd i statens verk-
sam het 2162 I 995 1 567 
Diverse inkomster 929 940 923 
Inkomster från statens 
kapitalfonder 5 096 5 678 6198 
Driftbudgetens inkomster 91368 100 062 -800 1140 106 303 

Det är sannolikt att även andra inkomsttitlar, särskilt konsumtionsskat
terna och affärsverkens överskott, är relativt inkomstkänsliga. Det har 
emellertid inte varit möjligt att vid detta beräkningstillfälle kartlägga de 
eventuella samband som finns mellan utvecklingen avseende dessa titlar 
och inkomstutvecklingen. RRV har därför tvingats utelämna dessa i de 
alternativkalkyler som presenteras i tabellen ovan. 

Av tabellen framgår det att i det lägre alternativet - baserat på 5,5 % 
lönesummeökning 1976-1977 - är det huvudsakligen inkomstskatterna 
som påverkas under budgetåret 1976/77. Det är uppbörden av preliminär 
A-skatt första halvåret 1977 som berörs. Den beräknas minska med ca 
800 milj. kr. Uppbörden av arbetsgivaravgifter påverkas inte under ka
lenderåret 1977. Avgifterna debiteras med utgångspunkt från avgifts
underlagct för 1975 som uppräknas med en fastställd faktor på 19 %. 
Effekterna av ökad konsumtion under första halvåret 1977 och återverk
ningarna på uppbörden av mervärdeskatt antas bli negligerbara. Under 
budgetåret 1977178 påverkas förutom uppbörden av direkt skatt även in
flödet av arbetsgivaravgifter. Under våren 1978 väntas fyllnadsbetal
ningarna av socialförsäkringsavgifter bli av tämligen begränsad omfatt
ning om löneökningen skulle uppgå till 5,5 % 1976---1977. Utbetalning
arna av sjukpenningar från de allmänna försäkringskassorna beräknas bli 
lägre fr. o. m. andra halvåret 1977. Detta påverkar utbetalningarna från 
inkomstskattetiteln. Uppbörden av mervärdeskatt väntas sjunka med ca 
150 milj. kr. budgetåret 1977/78 vid den antagna löncsummeökningcn. 

1977/78 1977/78 
Skillnad Skillnad 
mellan mellan 
lågalter- högalter-
nativ och nativ och 
mellan- mellan-
alterna- alterna-
tiv tiv 

-2 780 +3 570 
-1 000 +1440 

280 + 400 
150 + 250 

-'-4 210 5660 
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Skillnaden för mervärdeskatten är miridre än vad skillnaden i inkomst
antagandet kan ge anledning att förmoda. Det lägre inkomstantagandet 
ger lägre direkta skatter vilket gör att skillnaden i ökningstakt för den 
disponibla inkomsten uttryckt i procentenheter blir väsentligt mindre 
än de 2,5 procentenheter som skiljer i utgångsläget mellan de två in
komstalternativen. Återverkningarna på tullens uppbörd av mervärde
skatt, dvs. skatten på importen, har inte beräknats. Den sammanlagda 
effekten av det lägre inkomstantagandet beräknas bli minskade statsin
komstcr av storleksordningen 4 200 milj. kr. 

Det högre inkomstantagandet innebär att lönerna antas öka med när
mare 4 procentenheter mer 1976-1977 än i mellanalternativet. Detta 
påverkar under budgetåret l 976177 i första hand uppbörden av prelimi
när A-skatt. Den beräknas öka med 1 040 milj. kr. Mervärdeskattcn be
räknas ge uppskattningsvis 100 milj. kr. mer samma budgetår. Under bud
getåret 1977178 slår förändringarna igenom med större effekt. Upp
bördcn av preliminärskatt, fyllnadsskatt och arbetsgivaravgifter påver
kas i betydande utsträckning. Likaså kan försäkringskassornas utbetal
ningar antas växa i snabbare takt fr. o. m. andra halvåret 1977. Mcr
värdeskatten beräknas öka med ca 250 milj. kr. Den totala effekten på 
driftbudge!ens inkomster uppskattas till i runt tal 5 700 milj. kr. under 

budgetåret 1977/78. 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i när

varo av avdelningschefen Sanell, byrådirektörerna Dalmo, Gutfclt, Hans
son och Vereide, revisorerna Karlson och Rahmn, byråassistenten Arons
son samt revisionsdirektören Nilsson, föredragande. 

Stockholm elen 13 december 1976 

G RUNE BERGGREN 

OVE NILSSON 
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l~~-~-t~ 

Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1971/72~1975/76 
Bilaga A 

Tusental kronor 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 . 1975/76 

Skatter, avgifter, m. m. 

Skatter: 
Skatt på inkomst, förmögenhet och 

rörelse samt socialförsäkrings-
avgifter: 

Skatt på inkomst och· förmögenhet 
samtsocialförsäkrings'avgifter m. m. 19 772 222 18 265 807 209:S7 464 28 091 397 40 631 412 

Kupongskatt 
Utskiftningsskatt och ersättnings-

17 296 29 017 . 18 105 28194 35050 

skatt 2091 829 I 941 899 4032 
Skogsvårdsavgifter 11206 11145 11 342 11214 11 302 
Bevillningsavgifter för särskilda för-

måner och rättigheter 2396 2 232 2 342 2 367 2 340 
Arvsskatt och gåvoskatt 262080 269 489 286 491 309 024 357 231 
Lotterivinstskatt 126 513 1 137 187 142 210 164998 204427 
Stämpelskatt och stämpelavgift 326005 336 805 380 144 446 287 570 598 

Säger för skatt på inkomst, 
förmögenhet och rörelse 
samt socialförsäkrings-
avgifter 20519 810 19 052 513 21800 038 29054 378 41816 391 

Automobilskattemedel: 
Fordonsskatt 1 278 431 1 356 778 299 952 
Bensinskatt 2 050 491 · 2 093 491 2 009 089 1 753 857 l 890 123 
Vägtrafikskatt 1306 597 1 930 791 2 001170 

Säger för automobilskattemedel 3 328 921 3450269 3615638 .3 684 648 3891293 

Allmän arbetsgivaravgift 1944143 3086464 4 554 627· 5 360008 6647 278 

Tullar och acciser: 
Tullmedel 955 615 979 483 1 021554 I 250 164 1059 043 
Mervärdeskatt 11625 767 13 095 953 13 929 574 14 680618 18200195 
Särskilda varuskatter 373 490 342 685 401 314 393 137 408 207 
Omsättningsskatt pä motorfordon A65 071 531 217 572 822 744 604. 827 848 
Tobaksskatt 1638 248 1692390 1 878 845 2 062 054 2168213 
R usdrycksförsäljningsmedel av parti-

handelsbolag 40 570 41 248 28 872 101'78 26886 
Rusdrycksförsäljningsmcdel av de-

taljhandelsbo!ag 50 397 50 702 56 509 60 324 51064 
Skatt på sprit 2100 010 2 178 240 2 244103 2 885 760 3 190 226 
Skatt på vin 297 733 340 570 356 282 431 919 532173 
Skatt på malt- och läskedrycker 607786 631 091 680 708 677 557 865 216 
Energiskatt 1073071 1066534 1 222 408 . ·: ·1 944 372 3 070458 
Särskild skatt på motorbränslen . 744 336 776 480 715 660 -162 -268 
Oljelagringsavgift · 268 
Särskild vägtrafikskatt 55 723 201 821 . 192 766 
Skatt på 'annonser och reklam 38 235 48 375 87812 120 480 145 064 
Skatt på spel 58 669 . 68 994 89057 
Investcringsavgift 2008 

Säger för tullar och acciser 20 012 337 21774968 23 310 857 25 532 088 •30826148 

Sliger för skatter 45 BOS 211 47 364 213 53 281161 63 631122 ·a3 181110 

Uppbörd i statens verksamhet: .. 
Expeditionsavgifter 68 972 108 283 ·102108 .. 10B74 110 716 
Bidrag till kostnader för polis-, dom-

stols- och uppbötdsväsendet m. m. 83438 74 546 75 243 79 757 69939 

1 Därav skatt på spel 8 984 tkr. 

10 Riksdagen 1976/77. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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1971/72 1972/73 1973/74. 1974/75 1975/76 

Vattendomstolsavgifter 2 505 330 1 322 1022 777 
Inkomster vid kriminalvården 4 634 15 586 -1943 9 236 18 215 
Inkomster vid flygtekniska försöksan-

15 872 stal ten 
Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 11 271 13 895 15 408 18 325 23 476 
Inkomster vid den statliga 

läkemedelskontrollen 7 815 9192 9 149 6 619 12151 
Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1 245 1 589 1444 1 555 1402 
Inkomster vid karolinska sjukhuset 185 068 208 050 277 366 206 473 452 863 
Inkomster vid statens vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 470 589 2.015 -727 437 
Inkomster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade 78 2 737 1 085 63 1310 
Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen I 826 2 305 2747 2 367 
Inkomster av arbetsgivaravgifter till 

arbetarskyddsstyrelsens och yrkes-
inspektionens verksamhet - 16028 20 661 30 369 38 592 

Inkomster vid arbetsmedicinska insti-
tutet 779 

Inkomster till arbetarskyddsverkets och 
arbetsmedicinska institutets verksamhet 7 365 

Inkomster vid statens vägverk 1 183 2487 695 578 762 
Inkomster vid statens trafiksäkerhets-

verk 18 536 20797 25 700 27936 33 366 
Körkortsavgifter - 5 044 36 296 58449 30801 
Avgifter för registrering av motorfordon 29377 47 867 60906 67 310 69 463 
Försäljning av sjökort . 2157 2 291 2465 2 770 3 642 
Fyravgifter (fyr- och båkmedcl) 65 217 79 988 82 808 86 821 95 408 
Lotsavgifter (lotspcnningar) 21119 25 552 24 358 24 877 24079 
Skeppsmätningsavgifter 1 990 1 560 2419 2 584 2070 
Fartygsinspektionsavgifter rn. m. 2497 3 399 3 520 4 382 3 204 
Inkomster vid Sveriges meteorologiska 
. och hydrologiska institut 18 543 17 672 16 380 22028 38 817 

Inkomster vid statens geotekniska in-
stitut 3 404 4 145 4109 3 557 2912 

Pensionsmcdel m. m. 251 372 316 449 218 186 324 669 754105 
Inkomst av myntning m. m. 105 737 76 900 32170 35 302 87 616 
Kontrollstämpelmedel 1 121 
Bidrag till bankinspektionen 4630 4 859 5 593 6 764 7 660 
Bidrag för revision av sparbankerna 895 934 917 9"" ,__ 1 001 
Bidrag till försäkringsinspcktionen 2 836 3 093 3 497 3 709 3 943 
Ersättning för kilometerräknarapparatur 34 509 2992 11 706 
A.vgiftcr för granskning av biograffilm 205 203 301 317 326 
Inkomster vid riksantikvarieämbetet 5 911 3 144 4293 3 979 3 084 
Avgifter för särskild prövning och fyll-

nadsprövning inom skolväsendet 473 566. 527 488 
Inkomster vid statens maskinprov-

ningar 626 701 1 088 1141 1 391 
Inkomster vid lantbruksnämndcrna 3 S94 3 697 4 562 4932 5 843 
Inkomster vid statens hingstdepå och 

stuteri 974 1 172 
Inkomster vid statens jordbruksnämnd 889 . 1 041 l 204 1147 979 
Inkomster vid statens centrala frökon-

trollanstalt s 962 5 613 6 395 7 697 9 578 
Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. l 907 2000 2159 . 2 536 3138 
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1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Inkomster vid statens lantbrukskemiska 
laboratorium (kontrollanstalt) 1 341 1 501 1 823 2 540 

Avgifter vid köttbesiktning 7 173 6 947 7 589 8 386 11181 
Inkomster vid statens livsmedelsverk 658 1169 1447 1 022 565 
Inkomster vid statens institut för folk-

hälsan 777 
Inkomster vid statens veterinärmedi-

cinska anstalt 4067 4 841 5 297 5 971 6 721 
Inkomster vid veterinärhögskolan l 558 2029 
Avgifter för statskontroll av krigsma-

terieltillverkningen 138 156 181 181 168 
Inkomster av statens gruvegendom 29415 29401 49 851 48 426 15 673 
Inkomster vid bergstaten m m 17 903 
Inkomster vid statens institut för kon-

sumentfrågor 1409 10 -
Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 37 798 44119 43 138 48 014 52 743 
Avgifter för registrering i förenings-

m. fi. register 2 017 3 289 3 572 4197 4 786 
Exekutionsavgifter 17 718 14 769 14008 13 785 15 906 
Restavgifter 53 372 53 460 53 260 57 558 64783 
Inkomster vid statens planverk 796 503 2 318 l 555 1078 
Inkomster vid Sveriges geologiska un-

dersökning 515 785 2102 
Inkomst av justering och ädelmetall-

kontroll 5 781 7 458 7 393 
Tillsyn av atomencrgianläggningar m. m. 1036 1152 1 291 
Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m; m. 7 339 34593 38 486 43 817 42 659 

Säger för uppbörd i state11s verksamhet 1107 317 1288 238 1313080 1403 586 2161 791 

Diverse inkomster: 
Bötesmedel 82 765 93 528 104 225 111 370 108 359 
Totalisatormcdel 102490 89 738 93 533 114 955 129 013 
Tips medel 265 324 285 473 291 847 302 467 346 365 
Lotterimedel 181 135 195 310 185 361 216 617 227 000 
övriga diverse inkomster 55454 81 221 86 620 91 245 117 982 

Säger för diverse inkomster 687169 745 270 761586 836 653 928 720 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 47 599 696 49 397 722 55355827 65871360 86271620 

Inkomster av statens kapitalfonder 
Statens affärsverksfonder: 

Post verket 12 719 95 003 47 603 3 372 1112 
Televerket 230017 193 000 237 012 175100 150 000 
Statens järnvägar 100 000 66 747 138 791 
Luftfartsverket 13 678 22 969 11 525 16 018 40 811 
Förenade fabriksvcrken 561 550 330 1245 
Statens vattenfallsverk 400 240 480 401 530174 560017 685 000 
Domänverket 22 725 21 843 22 889 21500 83 475 
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1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

sager fö~ slale11s afforsvcrksfo11der 679940 813 766 949533 . 833 998 1099189 

Riksba11ksfonden 200 000 200000 250000 350000 450000 

Statens allmänna fastighets/ond 117 545 286 384 345 588 413 566 540 361 

Försvarets f astiglletsf ond 93488 109 481 138 452 144 689 125105 

Statens utldningsfonder: 
Utrikesförvaltningens lånefond 83 100 111 123 153 
Biståndsförvaltningens lincfond 30 33 30 46 76 
Statens bosä ttningslånefond 9021 9130 8 820 8 713 9060 
Vattenkraftslånefonden 285 329 213 262 249 
Luftfartslånefonden 3 331 3 157 2909 2 841 2694 
Statens lånefond för den mindre 

skeppsfarten 1857 2447 2 756 2 724 3064 
Statens lånefond för universitetsstudier 829 665 510 382 282 
Studiemcdelsfonden 9086 39 825 33 775. 42 986 45 855 
Lånefonden för studentkårlokalcr 60 190 184 178 257 
Jordbrukets lagerhusfond 111 79 55 44 35 
Jordbrukets maskinlånefond 551 292 234. 111 32 
Statens sekundärlimefond för jordbru-

kare 18 14 7 
Fonden för supplementär jordbruks-

kredit s 4 .14 7 
Kraftledningslånefondcn 102 89 76 63 42 
Egnabemslåncfonden 1468 1191 970 782 631 
Statens avdikningslånefond 1 751 1 659 1 569 1481 1 339 
Fiskerilånefonden 2272 1 344 2 612 1 708· 1 531 
Lånefonden till främjande av bered-

ning och avsättning av fisk m. m. 74 72 105 80 94 
Skogsväglånefonden 52 53 55 63 35 
Statens hantverks- och .industrilåne-

fond 19 640 17 880 19 058 24 362 30 342 
Statens sekundärlånefond för rederi-

·näringen 
Lånefonden för bostadsförsörjning för 

8 

mindre bemedlade, barnrika familjer 1 251 1084 919 787 679 
Lånefonden.för främjande av bostads· 

byggande på landsbygden 2 1 0 0 
·Lånefonden för bostads byggande I 274 878 l 450 387 l 655 486 1 853 887 2 282 448 
Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 2036 2 308 2 269 1 614 1 387 
Lånefonden för maskinanskaffning in-

om byggnadsindustrin 
Lånefonden för kommunala mark-

·2079 1 441 1 096 883 625 

förvärv 5 892 8 074 12004 17 193 26489 
Lånefonden för allmänna. samlingslo-

kalcr 2 328 2 347 1 881 2475 2491 
Övriga utlåningsfonder 144 140 105 294 337 

Säger för state11s utldningsfonder 1339248 1544 334 1747 823 1964088 2410230 

Fonden for ldneunderstiid 43038 52607. 72178 106 811 146 752 

Fonden för state11s aktier 19 787 28460 51947 98 281 55530 

Fonden för beredskapslagri11g 65485 70589 70366 77620 92120 
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1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Statens pensionsfonder: 
Folkpensioneringsfonden 68 223 67166 70 896 73 538 72 541 
Civila tjänstepensionsfonden 2 173 2026 2193 2016 2463 
Militära tjänstepensionsfonden 223 252 267 137 321 
Allmänna familjepensionsfonden 6 668 6 689 6 784 6963 7 553 
Statens pensionsanstalts pensionsfond 14654 15 046 15 598 15 3_53 148P 
Pensionsfonden för vissa riksdagens 

verk 44 45 45 47 49 
Säger för statens pensionsfonder 91986 91224 95 784 98054 97800 

Diverse kapitalfonder . i: 52849 52171 55122 63 778 78903 

Säger för inkomster av 
statens kapitalfonder 2703 367 3249 016 3776793 4150 884 5 095989 

Summa 50 303 063 52646 738 59132620 70022245 91367609 
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Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida 

för budgetåret 1976/77 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

J. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse 

samt socialförsäkringsavgifter: 

a) Skatt på inkomst och förmögenhet samt 
socialförsäkringsavgifter m. m., bevil/ni11g 

b) Kupongskatt, bevil/11i11g 
c) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, 

bevillning 
d) Skogsvårdsavgifter, bevill11i11g 
e) Bevillningsavgifter för särskilda förmå-

ner och rättigheter, bevillning 
O Arvsskatt och gåvoskatt, bevillning 
g) Lotterivinstskatt, bevill11i11g 
h) Stämpelskatt och stämpelavgift, bevill

ning 
2. Automobilskattemedel: 

a) Bensinskatt, bevil/ni11g 
b) Vägtrafikskatt, bevililling 

3. Allmän arbetsgivaravgift, bevil/11illg 
4. Tullar och acciser: 

a) Tullmedel, bevillning 
b) Mervärdeskatt, bevilb1i11g 
c) Särskilda varuskatter, bevillning 
d) Omsättningsskatt på motorfordon, 

bevillning 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) Rusdrycksförsäljningsmedel av parti

handelsbolag, bevillning 
g) Rusdrycksförsäljningsmedel av detalj· 

bandelsbolag, bevillning 
h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt pä vin, be~·illning 
j) Skatt pli malt- och läskedrycker, be

vi/111ing 
k) Energiskatt, bevillning 
1) Särskild beredskapsavgift för olje

produkter, bevillni11g 
ro) Särskild vägtrafikskatt, bevillning 
n) Skatt på. annonser och reklam, 

bevillning 
o) Skatt på spel, bevillning 

Säger för skatter 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. -

42 450 000 
32000 

1 750 
19 200 

2 500 
315 000 
205 000 

548 000 

l 920 000 
2 060 000 
6 750 000 

985 000 
20 500 000 

407 200 

735 000 
2 300 500 

30000 

50000 
3 250 000 

600 000 

892 000 
3 514 000 

I 
212 000 

152 000 
102 000 

88 033 151 

142 

Bilaga B 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

44 200 000 
32000 

3 000 
19 200 

2 500 
390 000 
225 000 

620 000 

1 955 000 
2 070 000 
7 020 000 

1005000 
21300000 

440 000 

715 000 
2 330 400 

30000 

50 000 
3 430 ooo 

585 000 

893 000 
3 601 000 

I 
197 000 

176 700 
.100 000 

91449801 
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I stats- Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

n. Uppbörd i statens verksamhet: 
l, Expeditionsavgifter 106 000 110 300 
2. Bidrag till kostnader för polis·, domstols-

och uppbördsväsendet m. m. 73 342 73 342 
3. Vattendomstolsavgifter 1 000 I 000 
4. Inkomster vid kriminalvården I 600 3 ooö 
5. Bidrag till riksförsäkringsverkct och 

25 JOO försäkringsrådet 23 800 
6. Inkomster vid den statliga läkemedels-

kontrollen "15.500 15 280 
7. Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1 990 I 700 
8. Inkomster vid karolinska sjukhuset -335 100 330 400 '. 
9. Inkomster vid statens vårdanstaltcr för 

alkoholmissbrukare 250 250 
JO. Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning a.v handikappade 60 60 
11. Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 4 119 
12. Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds-

3 135 

styrelsen och yrkesinspektionens verksamhet 41 000 42100 
13. Inkomster vid statens vägverk, att tillföras 

automobilskattemedlen 800 800 
14. Inkomster vid· statens trafiksäkcrhetsverk, 

att tillföras automobilskattemedlen 31 000 37 100 
15. Körkortsavgifter 17000 14 3i5 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 72000 ·-· 70000' 
17. Försäljning av sjökort 2930 3 590 
18. Fyravgifter 121 500 120 000 
19. Lotsavgifter 30000 29 500 
20. Skeppsmätningsavgifter 2200 2000 
21. Fartygsinspektionsavgifter 4360 4 700 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 29 942 -41 810 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 4 300 '5 000 ..... 
24. Ersättning för vjsst värdel:'ingsförfarandc 1 1 
25. Pensionsmedel m. m. 834 000 570 000 'I 

26. Inkomst av myntning 120 000 124000 
27. Bidrag till bankinspektionen 7 550 3 180 ., -· 
28. Bidrag för reviSion av spa~bankerna 1 050 1160 
29. Bidrag till försäkringsinspektionen 3 958 -4 145 ' 
30. Ersättning för kilometerrliknarapparatur 1 1 500: 
31. Avgifter för. granskning av biograffilm 300 .320_ 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet · '5 459 5 746 
33. Avgifter för särskild prövning och fyllnads- : ·-·· --

prövning inom skolväsendet 566 523 
34. Inkomster vid statens maskinprovr.ingar J 200 - 800 -·: 
35. Inkomster vid lantbruksnämndema 6 500 -6 500 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 1 300 1100 
37. Inkomster vid statens centralafrökontroll-

anstalt 9 500 9700 •: ... 

38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 2 695 -3 360 
39. Avgifter vid köttbesiktning 12 000 - ''14 000 
40. Inkomster vid statens livsmedelsverk 1100 ': 1:500 
41. Inkomster vid sratens vet_erinärmedicinska 

anstalt 6 500 7000 _·, .. •:· _,' 
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42. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-
tillverkningen 

43. Inkomster av statens gruvegendom 
44. Inkomster vid bergsstaten m. m. 
45. Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 
46. Avgifter för registrering i förenings- m. fl. 

register 
47. Exckutionsavgifter 
48. Restavgifter 
49. Inkomster vid statens planverk 
SO. Ersättning för vissa komplementkostna-

dcr vid vissa myndigheter m. m. 

Sliger för uppbörd i statens verksamhet 

m. Dil'erse inkomster: 
1. Bötesrnedel 
2. Totalisatormedel 
3. Tipsmedel 
4. Lotterimedel 
S. Övriga diverse inkomster 

Säger för diverse inkomster 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens ajfärsverksfonder: 
1. Postverket 
2. Televerket 
3. Statens järnvägar 
4. Luftfartsverket 
5. Förenade fabriksverken 
6. Statens vattenfallsverk 
7. Domänverket 

Säger för statens affärsverksfonder 

Il. Riksbanksfonden 

ill. Statens allmänna fastighets/ond 

IV. Försvarets fastighets/ond 

V. Statens utldningsfonder 

VI. Fonden f är ldneunderstöd 

VII. Fonden for statens aktier 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

144 

I stats- Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

258 338 
28 000 35 000 
7 200 7 000 

61 000 62 095 

4 235 5 097 
15 366 15 972 
54 930 65 775 

800 800 

54 805. 48 362 

2160 067 1994 516 

111 390 103 730 
105000 120 000 
327 072 355 400 
235 000 241 000 
85 000 120 000 

863462 940130 

91056680 94 384447 

21 500. 22000 
125 000. 123 800 

I 4000 
25 000 42 200 
29 000 27000 

800 000 848 100 
45 500 66 000 

1046001 1133 100 

450 000 450 000 

544 247 544 247 

138 346 . 138 346 

2847 476 2857142 

135 960 145 992 

107048 110288 

95995 97 369 
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I stats· Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental · Tusental 
kr. kr. 

IX. Statens pensionsfonder:· 
1. Folkpensioneriogsfonden 74 600 74 300 
2. Civila tjänstepensionsfonden 2450 2 620 
3. Militära tjänstepensionsfonden 280 263 
4. Allmänna familjepensionsfonden 7 900 8 057 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 17000 17 600 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk .SJ 53 

Säger för statens pensionsfonder 102 281 102 893 

X. Dil'erse kapitalfonder: 
1. Fonden för kreditgivning till utlandet t 99.4 ] 994 
2. Naturvårdsfonden 3 300 3 300 
3. övriga diverse kapitalfonder 905.00 93 204 

Säger för diverse kapitalfonder 95794 98498 

Säger för inkomster av statens kapitalfonder 5 563148 5 677 875 

Tillsammans 96 619 828 100 062 322 

11 Riksdagen 1976177. 1 sand. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 1 
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Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för 
budgetåret 1977 /78 

146 

Bilaga C 

Tusental Tusental 

A. Skatter, al'gifter, m. m. 

I. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet 

och rörelse samt socialförsäkrings
avgifter: 
a) Skatt på inkomst och förmö

genhet samt socialförsäkrings-
avgifter m. m., bevillni11g 46 900 000 

b) Kupongskatt, bevi/111iilg 33 000 
c) Utskiftningsskatt och,er-

sättningsskatt, bevillning 3 000 
d) Skogsvårdsavgifter, bevil/-

niHg 19 200 
e) Bcvillningsavgifter för sär

skilda förmåner och rättig-
heter, bevillning_ _ 2 500 

f) Arvsskatt och gåvoskatt, 
bel•illning 400 000 

g) Lotterivinstskatt, bevi/l11i11g 260 000 
h) Stämpelskatt och stämpel-

kr. kr. · 

avgift, bevillning 670 000 48 287 700 

2. Automobilskattemedel: 
a) Bensinskatt, bevi/l11i11g 2 000 000 
b) Vägtrafikska lt, bevillni11g 2 160 000 4 160 000 

3. Allmän arbetsgivaravgift, 
bevillning 

4. Tullar och acciser: 
a) Tullmedel, bevil/11i11g 
b) Mcrvärdcskatt, bevillning 
c) Särskilda varuskatter, 

bevillning 
d) Omsättningsskatt på motor

fordon, bevillning 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag, be
villning 

g) Rusdrycksförsäljningsrnedel 
av detaljhandelsbolag, be
villning 

h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt på malt- och läske

drycker, bel'illni11g 
k) Energiskatt, be•·ilfning 
I) Särskild beredskapsavgift 

för oljeprodukter, be•·i/Jni11g 
m) Särskild vägtrafikskatt, 

bevil/ni11g 
n) Skatt på annonser och 

reklam, bevillning 
o) Skatt på spel, bevillning 

940000 
24000 000 

461 500 

760 000 
2 330 400 

30 000 

50000 
3 550 000 

680 000 

607 000 
3 886 000 

201 000 

207 000 

7 355 000 

110 000 37 812 901 97 615 601 

::····. 
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Il. Uppbörd i statens verksamhet:. 
1. Expeditionsavgifter 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols· 

och uppbördsväsendet m._ m. 
3. Vattendomstolsavgifter 
4. Inkomster vid kriminalvården 
5. Bidrag till riksförsäkringsverket och för· 

säkringsrådet 
6. Inkomster vid den statlig·a läkemedels-

kontrollen 
7, Inkomster vid statens rättskemiska labora-

torium 
8. Inkomster vid karolinska sjukhuset 
9. Inkomster vid statens vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare 
10. Inkomster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade 
11. Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 
12. Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetar· 

skyddsstyrelsen och yrkesinspektionens 
verksamhet 

13. Inkomster vid statens vägverk, att till-
föras automobilskattemedlen 

14. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 
att tillföras automobilskattemedle11 

15. Körkortsavgifter 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 
17. Försäljning av sjökort 
18. Fyravgifter · 
19. Lotsavgifter 
20. Skeppsmätningsavgifter 
21. Fartygsinspektiorisavgifter 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 
25. Pensionsmedel m. m. 
26. Inkomst av myntning 
27. Bidrag till bankinspektiorien 
28. Bidrag för revision av sparbankerna 
29. Bidrag till försäkringsinspektionen 
30. Avgifter för granskning av biograffilm 
31. Inkomster vid· riksantikvarieämbetet 
32. Avgifter för särskild prövning och 

fyllnadsprövning inom skolväsendet 
33. Inkomster vid statens maskinprovningar 
34. Inkomster vid Jantbruksnämnderna 
35. Inkomster vid statens jordbr"uksnämnd 
36. Inkomster vid statens centrala frökontroll· 

anstalt 
37. Avgifter för växtskyddsinspektion rn, m.: .. 
38. Avgifter vid kuttbesiktning 
39. Inkomster vid statens livsmedelsverk 
40. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 
41. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel· 

tillverkningen 
42. Inkomster av statens gruvegendom 
43. Inkomster vid bergsstaten m. :m. 

Tusental 
kr. 

Tusental 
kr. 

172300 

73 111 
1000 
.1 000 

26 400 

15 500 

1 700 
348 800 

200 

60 
J 797 

45 300 

800 

42 100 
16 250 
72 000 
3 700 

135 000 
32000 

1 500 
4 300 

42 321 
5 100'. 

1 ' 
94000 

120 000 
,,._ 

8 550 
.. 

1 400 
4163 

384 
6045 

538 
900 

6900: '; '. ·.' 
1190"·' ' 

- ~. . 

9 500 
3 '610. 

15 700 
·. 1 750 

·7 300 -::·· 

350 
34 000 :; . . 

5 000 ·: '., 

. . .. 

' .. ,,_ 

'· .. ... 
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44. Inkomster vid patent- och registreringsvä
sendet 

45. Avgifter för registrering i förenings- m. ft. 
register · 

46. Exekutionsavgifter 
47. Restavgifter 
48. Inkomster vid statens planverk 
49. Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 

111. Diverse inkomster: 
I. Bötesmedel 
2. Totalisatormedel 
3. Tipsmedel 
4. Lotterimedel 
5. Övriga diverse inkomster 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affärsvcrksfonder: 
1. Postverket 
2. Televerket 
3. Statens järnvägar 
4. Luftfartsverket 
5. Förenade fabriksverken 
6. Statens vattenfä.llsverk 
7. Domänverket 

Il. Riksbanksfonden 

III. Statens allmänna fastighets/ond: 
1. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvärdsstyrelsens " 
3. BeskickDingsfastigheternas " 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6, Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

IV. Försvarets f astighetsfond 

V. Statens utldningsfonder: 
1. Utrikesförvaltningens lånefond 

" .. 

2. Biståndsförvaltningens lånefond 
3. Statens bosättningslånefond 
4. Vattenkraftslånefonden 
5. Luftfartslånefonden 
6. Statens lånefond för den mindre skepps- . 

farten 
7. Statens lånefond för universitetsstudier 
8. Studiemedelsfonden 
9. Länefonden för studentk~lokalcr 

10. Jordbrukets lagerhusfond 
11. Kraftledningslånefonden 
12. Egnahemslånefonden 
13. Statens avdikningslänefond 

.148 

Tusental Tusental 
kr. kr. 

63 175 

5 254· 
16 360 
67 255 

800 

48 303 I 566 667 

77060 
130 000 
355 400 
241 000 
120 000 923 460 

100105 728 . 

30000 
132 500 

25 600 
17 600 
23 700 

1015000 
65 000 1 309 400 

1 
3 909 

11159 
44 619 
13 089 

526 787 
162 

255 
110 

10000 
230. 

2490 

5000 
80 

45000 
270 

18 
18 

400 
1 300 

450000 

599 726 

138 091 
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14. Fiskerilånefonden 
15. Lånefonden till främjande av beredning 

och avsättning av fisk m. m. 
16. Skogsväglånefonden 
17. Statens hantverks- och industrilånefond 
18. Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer 
19. Lånefonden för bostadsbyggande 
20. Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 
21. Lånefonden för maskinanskaffning inom 

byggnadsindustrin 
22. Lånefonden för kommunala markförvärv 
23. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 
24. Övriga utlåningsfonder 

VI. Fonden för llJneunderstöd: 
I. Kammarkollegiets delfond 
2. Arbetsmarknadsstyrelscns " 
3. Bostadsstyrelsens 
4. Riksbankens 
5. Riksgäldskontorcts 

VII. Fonden för statens aktier 

VIll. Fonden för beredskaps/agri11g 

IX. State11s pensionsfonder: 
1. Folkpensioneringsfonden 
2. Civila tjänstepensionsfonden 
3. Militära tjänstepensionsfonden 
4. Allmänna familjepensionsfonden 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

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

Summa 

Tusental 
kr. 

1700 

150 
35 

34000 

500 
2915 000 

1120 

125 
46 200 

2 690 
250 

60000 
103 000 

259 
5 

.. 650 

74700 
2670 

266 
8 235 

18 450 
55 

1 617 
3 957 

111 642 

149 

TusentaJ 
kr. 

3 066 941 

163 914 

110 567 

137 298 

104 376 

117 216 

6197 529 

106 303 257 

Anm. I statsbudgeten upptas som lägsta belopp 1 000 kr. I specifikationerna 
(Bil. B och C) har beloppen uppförts i tusental kr. 
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Bil. 2 Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten 

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1977 /78 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 
I Skatt på inkomst, förmögenhet 

och rörelse samt socialförsäk-
ringsavgifter: 
a Skatt på inkomst och förmö-

genhet samt socialförsäk-
ringsavgifter m. m. 44 520 000 000 

b Kupongskatt 33 000000 
c Utskiftningsskatt och er-

sättningsskatt 3 000000 
d Skogsvårdsavgifter 19 200000 
e Bevillningsavgifter för särskilda 

förmåner och rättigheter 2 500000 
f Arvsskatt och gåvoskatt 400000000 
g Lotteri vinstskatt 260 000 000 
h Stämpelskatt och stämpelavgift 670 000 000 45 907 70Q 000 

2 Automobilskattemedel: 
a Bensinskatt 2 000000000 
b Vägtrafikskatt 3 I JO 000 000 5110 000000 

3 Allmän arbetsgivaravgift 7 075 000000 

4 Tullar och acciser: 
a Tulhncdel 940 000 000 
b Mervärdeskatt 24 015 000 000 
c Särskilda varuskatter 461500000 
d Omsättningsskatt på motor-

fordon 760 000 000 
e Tobaksskatt 2 630 400 000 
f Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag 30000000 
g Rusdrycksförsäljningsmedel av 

detaljhandelsbolag 50 000 000 
h Skatt på sprit 4 200 000000 

Skatt på vin 680 000 000 
j Skatt på malt- och läske-

drycker 607 000000 
k Energiskatt 3 986 000000 
I Särskild bcrcdskapsavgift för 

oljeprodukter 1 000 
m Särskild vägtrafikskatt 201000000 
n Skatt på annonser och 

reklam 207 000 000 
o Skatt på spel 110000000 38 877 901 000 

J Riksdagen 1976/77. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 2 

1 

Bilaga 2 

96 970 601 000 
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11 Uppbörd i statens verksamhet: 

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

uppbördsväsendet m. ro, , 
3 Vattendomstolsavgifter 

4 Inkomster vid kriminalvården 
5 Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkrings-

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

missbrukare 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss ut

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

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

mobilskattemedlen 
14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att· 

tillföras automobilskattemedfe11 
15 Körkortsavgifter 
16 Avgifter för registrering av motorfordon 
I 7 Försäljning av sjökort 
I 8 Fyravgifter 
19 Lotsavgifter . 
20 Skeppsmätningsavgiftcr 
21 Fartygsinspektiorisavgifter 
22 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydro-

172 300 000 

73111000 
1000000 

1 000000 

26400 000 
.17 250000 

1·900000 
358 800000 

200000 

60000 
3 797000 

45 300 000 

. 800 000 

41000 000. 
16250 000 
72 000 000 

3 700 000 
135 000000 . 
32 000000. 

1500000 
4 300000 

logiska institut 42 321 000 
23 Ersättning för visst värderingsförfarande 40 000. 
24 Pensionsmedel m. m. 51"4 000 000 
25 Inkomst av myntning 120 000 000 
26 Bidrag till bankinspektionen · 8 550 000 
27 Bidrag för revision av sparbankerna l 400 000 . 
28 Bidrag till försäkringsinspcktionen 4 163 000· 
29 Avgifter för granskning av biograffilm · ·. - : 384 000 
30 Inkomster vid riksantikvarieämbetet . · 6 045 000 
31 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning : 

inom skolväsendet : ~·: 538 ·ooo. 
32 Inkomster vid statens maskinprovningar 900 000" 
33 Inkomster vid lantbruksnämndernå 6 900 000 
34 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 1190 000 
35 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 10 400 000 
36 Avgifter för växtskyddsinspektion ro. m. 3 610 000 
37 Avgifter vid köttbesiktning 15 700 000 
38 Inkomster vid statens livsmedelsverk l 750 000 
39 Inkomster vid statens vetenriärmedicinska anstalt;: ·· 
40 A vgifler för statskontroll av krigsmateriel till~ 

verkningen 
41 Inkomster av statens_-~v~~e~!'.l?ll'l_. 

7 300000 

350000 
22000000 

2 
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42 Inkomster vid bergsstaten m.m. 
43 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 
44 Avgifter för· registrering i förenings- m. fl. register 
45 Exekutionsavgifter 
46 Restavgifter 
47 Inkomster vid statens planverk 
48 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 

III Diverse inkomster: 
I Bötesmedel 
2 Totalisatormedel 
3 Tipsmcdel 
4 Lotterimedel· 
5 Övriga diverse inkomster 

Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens affersverksionder: 
1 Postvcrket · 
2 Televerket 
3 Statens järnvägar 
4 Luftfartsverket 
5 Förenade fabriksverken 
6 Statens vattenfallsverk 
7 Domänverket 

Il Riksbanksfonden 

Ill Statens a/lnuinna f astighetsfond: 
1 Slottsbyggnadcmas delfond 
2 Kriminalvårdsstyi·elsens 
3 Bcsk.icknirigsfastighetemas 
4 Karolinska sjuk.husets 
5 Akademiska sjukhusets " 
6 Byggnadsstyrelsens 
7 Generaltullstyrelsens 

IV Försvarets fastighe.tsfond 

V Statens ut/åningsfonder: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 
3 Statens bosättningslånefond 
4 Vattenkraftslånefonden 
5 Luftfartslånefonden 
6 Statens lånefond för den mindre skcppsfarten 
7 Statens lånefond för universitctsstudicr 
8 Studicmedelsfonden 
9 Lånefonden för studcntkårlokalcr 

10 Jordbrukets lagerhusfond 
11 Kxaftledningslånefonden 

5 000000 
63175 000 

5 254 000 
· t6 360 000 
67 255 000 

. 800 000 

3 

47 883 000 1 980 936 000 

. 77 060000. 
130 000 000 
355 400 000 
241 000 000 
120 000 000 923 460 000 

99 874 997 000 

25 000000 
132 500 000 
60000000 
17 600000 
27000000. 

I 015000000 · 
'65000000 1342100 000 

450000000 

I 000 
3 ·909 000. 

Il .159 000 
44 619 000 
13 089 OQO. 

526 787 000 
1.62 000 599 726 000 

138 091 000 

255 000 
110000 

10 000 000 
230000 

2490000 
5 000000 

80000 
45 000000 

270000 
18 000 
18 000 
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12 Egnahcmslånefondcn 
13 Statens avdikningslånefond 
t 4 Fiskcrilånefonden 
15 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 
16 Skogsväglånefonden 
17 Statens hantverks- och industrilånefond 

. 18 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 
bemedlade, barnrika familjer 

19 Lånefonden för bostadsbyggande 
20 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
21 Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg-

nadsindustrin 
22 Lånefonden för kommunala markförvärv 
23 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 
24 Övriga utlåningsfonder 

\'1 Fonden for lå11eu11derstöd: 

t Kammarkollegiets delfond 
2 Arbetsmarknadsstyrclsens 
3 Bostadsstyrelsens 
4 Riksbankens 
5 Riksgäldskontorets 

VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskaps lagring 

IX '. Statens pensionsfonder: 

l Folkpensioneringsfondca 
2 Civila tjänstepensionsfonden 
3 Militära tjänstepensionsfonden 
4 Allmänna familjepensionsfonden 
5 Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

X Diverse kapitalfonder: 

1 Fonden för kreditgivning till utlandet 
2 Naturvårdsfondcn 
3 Övriga diverse kapitalfonder 

4 

4.00000 
1300000 
l 700000 

150000 
35000 

34 000000 . 

500 000 
3 065 000000 

I 120 000 

125 000 
46 200 000 

2 690 000 
250 000 3 216 941 000 

60000000 
103000000 

259 000 
5000 

650 000 163 914 000 

78 567 000 

136 000 000 

74 700000 
2 670000 

266 000 
8 235 000 

18 450000 
55000 104 376 000 

1617000 
3 957000 

] 11 642 000 117 216 000 

6346 931000 

Summa kr. 106 221 928 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 
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:Bil. 3 PreJiminärt förslag till invcsteringspl::m och investcrings
statcr 

1 

Bilaga 3 

Preliminärt förslag tiU investeringsplan för budgetåret 1977 /78 

I Statens affärsvcrksfonder: 
A. Postverkets fond 
B. Televerkets fond 
C. Statens järnvägars fond 
D. Luftfartsverkets fond 
E. Fabriksvcrkens fond 
F. Statens vattcnfallsverks fond 
G. Domänverkets fond 

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

VI Fonden för statens aktier 
VII Fonden för förlag till statsverket · 

VIII Fonden för bcredskapslagring 
IX Diverse kapitalfonder: 

A. Statens vägverks förrådsfond 
B. Sjöfartsverkets fond 
C. Fonden för Södertälje kanalverk 
D. Statens datamaskinfond 
E. Jordfonden 
F. Naturvärdsfonden 
G. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förlustcr 
Övrig kapitalåterbetalning 

1 Riksdagen 1976/77. l saml. Nr 100. Bilaga 2. Bil. 3 

103 898 000 
30 600000 

117 000000 
205 998 000 

53 699000 
1242500 000 

1 701 000 l 755 396000 

472 515 000 
54 764 000 

2441209 000 
571632000 
102000 öoo 

-12 000000 
59 400 000 

23 699 000 ~ : 

10 199 000 
-771 000 

44 001 000 
15 000 000 
4000000 . ; .. ~ .. 

-1000000 95128 000 

Summa ·s 540 044 ooo 

1 000 ÖOO· 
22 152 000 .23152 000 

Summa 5516892 000 
~' 

-··,. 
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INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1977 /78 

J. Statens affärsverksfonder 

A. Postverkets fond 

Avskrivningsmcdel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

B. Televerkets fond 

Avskrivningsmcdel: Tele
anläggningar m. m. 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Avskrivningsmedel: Tele· 
visions- och 
ljudradioanläggningar 

inom fonden 
övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 
Investeringsbemyndigande: 
Teleanläggningar m. m. 

C. Statens järnvägars fond 

A vskrivni ngsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

övriga kapitalmedel 
Investcringsbemyndigandc 

D. Luftfartsverkets fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

Investeringsanslag 
I 000 

21 000 000 
1 000 

103 898 000 

124 900 000 

6000 000 
833 000 000 

54 400 000 

1000000 

30 600 000 

925 000 000 

64 400 000 
483 000 000 

8 000 000 
117 000 000 

672 400 000 

Investeringsanslag: 
Teleanläggningar m. m. 
Televisions- och 
ljudradioanläggningar 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 
1 000 

38 900 000 
l 000 

205 998 000 

244 900 000 

2 

124 900 000 

124 900 000 

870 600 000 

54 400 000 

925 000 000 

672 400 000 

672 400 000 

244 900 000 

244 900 000 
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E. Fabriksverkens fond 

Avskri vningsmcdel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

F. Statens vattenfallsverks fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investcringsbemyndigande 

G. Domänverkets fond 

Investerings bemyndigande 

Summa im•esteringsbemy11di
ganden för state11s ajf ärs
~·erhfo11der 

I nvesteringsanslag 
I 000 

32 000 000 
500000 

53 699 000 

86 200000 

Investeringsanslag 
12 500000 

l 000 000 000 
10 000 000 

1 242 500000 

2 265 000 000 

1 701 000 Summa inv.estcringsanslag 

1755396 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Avskri vningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

fil. Försvarets fastighetsfond 

Avskri vningsmcdel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

* Beräknat belopp 

Summa investeringsanslag 
311820000 

88 006 000 
5 000 000 

472 515 000 

877 341000 

249 051 000 
36135 000 
22 500 000 
54 764 000 

362 450 000 

Summa investeringsanslag 

3 

86 200 000 

86 200 000 

. 2 265 000 000 

2265 000 000 

877 341 000 

877 341000 

"'362 450 000 

362450 000 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 300 000 Investeringsanslag 

Biståndsfönaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 1 000 Investcringsanslag 

Statens bosättningslänefond 

Investerings bemyndigande 35 000 000 Jnvestcringsanslag 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Investerings bemyndigande 

Studiemedelsfonden 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Lånefonden för studcntkårlokaler 

Investerings bemyndigande 

Fiskerilåncfonden 

Invcstcringsbemyndigande 

1000 Investeringsånslag 

806 000 000 Investeringsanslag 

10 000 000 Investeringsanslag 

1 000 Invcstcringsanslag 

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

A vskrivningsmedcl 
från statsbudgeten 

Investerings bemyndigande 

Statens fiskredSkapslänefond 

Investeringsbemyndigande 

Lånefonden för bostadsbyggande 

lnvcsteringsanslag 
797 000 
903 000 

l 700 000 

1 000 Investeringsanslag 

Investerings bemyndigande 2 205 000 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för inventarier i lissa specialbostäder 

Investeringsbemyndigande 1 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investeringsbemyndigandc 100 000 000 Invcsteringsans1ag 

4 

300 000 

1000 

35 000000 

1000 

806000 000 

10 000 000 

1000 

. 1700000 

1700000. 

1000 

2 205 000 000 

i.· 

1000 

101> 000 000 
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Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

lnvesteringsbem:yndigande 1 000 lnvcsteringsanslag 

Statens baoh·erks- och industrilånefond 

Investerings bemyndigande 

Summa investeringsbemyndi
ganden för statens 
utlå11ingsfoi1der 

V. Fonden för låneunderstöd 

Avskrivningsmcdel 
fran statsbudgeten 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

VI. Fonden för statens aktier 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

lnve5teringsbemyndigande 

90 000 000 lnvesteringsanslag 

2 441209000 

13 300 000 
120 971 000 
571632000 

'10s 9o3 ooo 

Summa investeringsanslag 

Investeringsanslag 
400 000 

102000000. 

102 400 000 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Jnvesteringsbemyndigaude 

. . 

57 000 000 Investeringsanslag 
-12 000000 

45 000 000 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Investeringsbemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

A. Statens vägverks förrådsfond 
Avskrivningsmedel 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investcringsbem)'!ldi~ande 

* Beräknat belopp 

59 400 000 Investeringsanslag 

I 000 
82 000 000 

1700000 
23 699 000 

107 400000 

Investeringsanslag 

5 . 

] 000 

90 000 000 

·705 903 000 

705 903 000 ·,,·.· 

102 400000 

102 400 000 
· .. 

45 000 000 

45 ooo ooo·· 
'1·· 

*59400 000 

107 400 000 

107 400 000 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 

Bil. 3 Preliminärt förslag till investeringsplan och investcringsstater 

B. Sjöfartsverkcts fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

Investcringsanslag 
1 000 

42 350 000 
50 000 

10 199 000 

52600 000 

C. Fonden för Södertälje kanalverk 

A vskri vningsmedcl Investcringsanslag 
1 000 frän statsbudgeten 

inom fonden 
Investeringsbemyndigande 

D. Statens datamaskinfond 

Avskrivningsmedel 
inom fonden 

Investeringsbemyndigandc 

E. Jordfonden 

lnvesteringsbemyndigande 

F. Naturvårdsfonden 

Investerings bemyndigande 

970000 
·-771 000 

200 000 

Summa investeringsanslag 
71000000 
44 001 000 

115 001000 

15 000 000 Investeringsanslag 

4 000 000 Investeringsanslag 

G. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avskrivningsmedcl 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

Summa i111•esteri11gsbe
my11digande11 för 
diverse kapitalfonder 

Investeringsanslag 
25 025 000 

I 000000 
-I 000000 

25 025 000 

95 128 000 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbcmyndigande 

* Beräknat belopp 

Summa investeringsanslag 
1489 299 000 
2 783 761 000 

226 723 000 
5 540 044 000 

10 039 827 000 

6 

52 600 000 

. ·' 

52 600 000 

200000 

• 200 000 

*115 001 000 

. 115 001 000 

15 000 000 

4000 000 

'*25 025 000 

25 025000 

H~ 039 827 000 

10 039 827 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 
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~ Ta~ .. 1. Totnllmdgetens utveckling 1968/69-1977/78 t::I ~ 
~ (MdJ. kr.) 1i> ~ = ..._ 
~ ~ ~ 

~ 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974i75 1975/76 1976/77 1977/78 S" ~ 
~ E~ 
:-i Stats- Ny ;· Q 

~ budget ber. ~ 
~ ~ ~ 
"' -· -· " !i> -=-- Inkomster 36 236 40 404 45 637 51 830 54 513 61 489 72 490 93 934 99 197 101 874 109 255 = = 
~ Driftbudgeten 34 836 38 887 44 378 50 303 52 646 59.133 70 022 91 368 96 620 99 449 106 222 : CJ~ 
~ Kapitalbudgeten 1 400 1 516 1 259 1 527 1 867 2 356 2 467 ·. 2 566 2 577 2 425 3 033 ~ N 

~ Utgifter 38 883 44 221 48 269 55 497 60 718 70 881 83 187 97 658 111180 116 269 125 002 i:g t:= 
Si Driftbudgeten (exkl. ~ = t avskrivningar) 33 743 31 481 41 240 41992 53 415 62 746 13 853 81521 i 100 538 a103 943 ~114 462 er at 
sll Kapitalbudgeten (brutto- :i~ a 
!'-> investering) 5 068 6 559 7 413 7 578 7 719 8 182 9 061 9 710 210 342 •12 221 •JO 240 = O: 
t::i Rörliga krediter ( - = mins- ~ 
f:: kad disposition) 72 175 - 384 - 73 - 476 - 47 273 426 300 105 300 ;;;" 
~ ~. 

Totallmdgctcnssaldo -2648 -3817 -2632 -3667 -6205 -9393 .c..-10698 -3724 -11983 -14395 -:15748 ~ 

1 Bcräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbchållningarna med 300 milj. kr. 
Il " " " " n " " " 700 " " 

" 757 " 
,, ,, ,, ,., " " 7 43 " 

,, 100 .. 
,, " ,, " " " " ,. 200 " 

-
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Tab. 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1971/72-1977/78 

Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. 

1971/72 1972/73 1973{74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
Statsbudget 

Inkomster 51830 54 510 61490 72490 93930 99200 109 250 
Direkta skatter. 20 520 19 050 20 330 24 920 34170 33 020 29240 
Indirekta skatter 25 830 28 880 33 520 39 350 49 710 55 680 68460 
Övriga inkomster 5480 6 580 7 640 8 220 10050 10 500 11 550 

Utgifter 55500 60720 70 880 83190 96900 111180 125 000 
Konsumtion 25170 28 510 31 670 37 270 41930 50050 58 690 

Statlig 16 070 17 460 19 330 22 390 23 940 29 710 35 600 
Kommunbidrag 9100 11 050 12 340 14 880 ]7 990 20 340 23090 

Investeringar 6 060 7 :!20 7 580 8 110 9 210 9 280 10080 
Statliga 4780 5 590 6050 6440 7 830 7 950 8720 
Kommunbidrag 1280 1 630 I 530 1 670 1 380 1 330 I 360 

Transfereringar 20000 21 570 27 590 29 050 35 600 41060 45170 
Till hushåll inkl. social-
försäkringssektorn 14 970 15 960 20 570 22 550 24 510 27 950 30 760 
Övriga transfereringar 5 030 5 610 7 020 6 500 11 090 13 110 14410 

Övriga utgifter (inkl. rörliga I 

krediter) 4270 3 420 4040 8 760 JO 160 10790 Il 060 
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Tab. 3. Statsskulden under budgetåren 1965/66-1975/76 
(Milj. kr.) 

Budget- Fonderad Tillfällig Totala Därav placerat i 
år stats- stats- stats-

skuld skuld skulden Ränte- Premie- Stats- Lån hos Skatt-
Summa löpande obliga- skuldför- statsin- kam-
(2-3) obliga- tionslån bindelscr stitu- rnar-

tionslän tio ner växlar 
och fon· 
der rn. m. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Totalt 

1965/66 15 967 3 655 19 622 12 853 2425 1 152 777 2 073 
1966/67 17 029 4 406 21 435 13 005 2 724 1 117 819 3 120 
1967/68 18 420 6 614 25034 14 915 2 925 I 102 861 4115 
1968/69 21256 5 745 27 001 16 640 3 375 1 065 854 3 148 
1969/70 24 380 6 580 30960 18 249 3 550 1 225 902 5 243 
1970/71 25 800 7 602 33 402 18 122 3 850 1 355 963 7 573 
1971/72 28 511 8 698 37 209 22992 4050 1 140 726 6 737 
1972/73 31 803 11 408 43 211 28406 4 725 1989 763 5 048 
1973/74 37 282 15 393 52 675 34805 6 000 2109 928 6095 
1974/75 43 443 20237 63 680 36980 7 740 2 264 1 086 12 259 
1975/76 60161 8 599 68 760 48 723 9 425 1 652 1 788 2 771 

Förändr. 
under 
budget-
året 

1965/66 174 + 544 + 370 - 1 393 - 55 + 97 +1892 
1966/67 -!- l 062 -1- 751 + 1 813 + 152 + 299 - 35 + 43 +1047 
1967/68 + 1 391 + 2208 + 3 599 + 1910 + 201 - 15 + 42 + 995 
1968/69 + 2 836 869 + 1967 + 1724 + 450 - 37 - 7 - 967 
1969/70 -!- 3124 + 835 + 3 959 + 1610 + 175 +160 + 48 +2095 
1970/71 + 1420 + 1022 + 2442 127 + 300 +130 + 61 +2330 
1971/72 + 2711 + 1096 + 3 807 + 4870 + 200 -215 -237 - 836 
1972/73 + 3 292 + 2710 + 6002 + 5 413 675 +849 + 38 -1690 
1973/74 + 5479 + 3 985 + 9464 + 6400 +l 275 +120 -!-165 +1 048 
1974/75 + 6161 -!- 4844 +11005 + 2174 +1 740 +155 +158 +6163 
1975/76 +16 719 -11 639 + 5080 +11 744 +1685 -612 +702 -9488 

NORSTEDTS TPYCKERI, STOCKHOLM 1977 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1977 

För flera huvudtitlar 

gemensamma frågor 

BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 3 

vid regcringssammanträde 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser för flera 
huvudtitlar gemensamma frågor 

1 Den allmänna lönenivän för statsanställda m. m. 

För flertalet statstjänstemän och vissa andra tjänstemän i offentlig 
verksamhet tillämpas f. n. de lönevillkor som framgår av allmänt av
löningsavtal den 25 juni 1975 för statliga och vissa andra tjänstemän 
(AST) samt senare träffade äadringsavtal. Avtalen har träffats mellan 
statens avtalsverk (SAV) samt Centralorganisationen SACO/SR, Stats
anställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion. 

Enligt det allmänna pensionsavtalet gäller statens allmänna tjänste
pensionsreglemente (1959: 287)- SPR - med anslutande föreskrifter i 
väsentliga delar som kollektivavtal i den omfattning de avser berörda 
tjänstemän. Pensionsförmånerna för de icke-statliga anställningstagarc 
med statlig pensionsrätt som faller utanför SAV:s förhandlingsområde 
regleras genom direkt tillämpning av SPR med anslutande föreskrifter. 

För vissa statligt anställda läkare har förmånerna bestämts genom 
avtal mellan SA V och Sveriges läkarförbund. Den samordning som be
hövs mellan stat och kommun i läkarförhandlingarna sker genom sta
tens och kommunernas samarbetsnämnd i lönefrågor. F. n. tillämpas 
för denna personal de lönevillkor som sammanfattats i avtal den 10 
oktober 1975 om allmänna bestämmelser för vissa statliga läkare m. fl. 
(ABL). 

Avtalen upphör att gälla med utgången av år 1976. Förhandlingar 

1 Riksdage11 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 3 
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om nya avtal pägår. Intill dess förhandlingarna har slutförts tillämpas 
de äldre avtalen. 

Det är inte möjligt att ange vad som skall gälla i fråga om anställ
ningsvillkor för år 1977 förrän förhandlingarna därom har slutförts. 
Dessa frågor torde senare få anmälas för regeringen och underställas 
riksdagens lönedelegation. 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till 
pensioner under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp 
som gällt fr. o. m. den 1 januari 1976. Liksom förra året har anslags
beräkningen gjorts med utgångspunkt i ett Iönckostnadspålägg som 
uppgår till 36 % . Som jag anfört vid min anmälan av budgetförslaget 
för budgetåret 1977/78 bör lönekostnadspålägget höjas fr. o. m. bud
getåret 1977178 med 3 procentenheter till 39 %. Anslagsberäkningarna 
har dock, som jag därvid uppgav, skett med· utgångspunkt i ett oför
ändrat lönckostnadspålägg om 36 %. De ytterligare utgifter som följer 
av höjningen av lönekostnadspålägget har beaktats vid medelsberäk
ningen under åttonde huvudtitelns anslag Täckning av merkostnader 
för löner och pensioner m. m. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m. 

I allmänna tjänsteförteckningsavtalet (ATF) den 24 juni 1975 har 
statens avtalsverk samt Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas 
förbund och TCO:s statstjänstemannasektion kommit överens om pla
cering i lönegrad resp. lönetariffklass och avlöningsförstärkning för 
tjänst. Enligt avtalet skall - liksom enligt tidigare avtal - en gång 
årligen ske en översyn av anställningsvillkoren för tjänstemän vid varje 
myndighet. Vid denna översyn får anställningsvillkoren för tjänsterna 
ändras bl. a. om vissa i avtalet preciserade villkor är uppfyllda. 
Ändring av anställningsvillkorcn för tjänst under avtalsperiodcn får i 
övrigt ske vid bl. a. större organisationsförändring. När ny myndighet in
rättas och vid större organisationsförändring eller årlig översyn skall 
personalorganisationerna beredas tillfälle till förhandling om anställ
ningsvillkoren. I andra fall prövas frågan om anställningsvillkorcn för 
nyinrättad tjänst av arbetsgivaren, som informerar personalorganisatio
nerna om sitt ställningstagande. Personalorganisation kan dock all
tid påkalla förhandling i dessa fall. Sådan förhandling förs mellan ar
betsgivaren och berörd huvudorganisation, om inte parterna kommer 
överens om annat. Förhandlingarna förs under fredsplikt. Enligt sär
skilda föreskrifter som SA V ·har meddelat utövas arbetsgivarens befogen
het i fråga om placering i lönegrad resp. Iönetariffklass och avlönings
förstärkning i stor utsträckning av den myndighet som får inrätta tjäns-
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ten. Begär personalorganisation förhandling med anledning .av myn
dighetens beslut, bestämmer SA V i varje särskilt fall om förhandling 
får föras av annan myndighet än SAV. 

Enligt tjänsteförteekningsavtalet den 12 juni 1975 för undervisnings

områdct (TFU) och tjäusteförteekningsavtalet den 21 juni 1976 för 
kyrkliga tjänster (TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler när ny 

tjänst skall inrättas. Arlig översyn har dock inte skett inom TFU-om
rådet under 1975 och 1976. 

I tjänsteförteckningsavtalet den 10 oktober 1975 för vissa statliga 

läkare m. fl. (TFL) har parterna kommit överens om att, om tjänst ny
inrättas eller direkt berörs av ändrad förvaltningsorganisation, förhand
ling skall tas upp om anställningsvillkoren för tjänsten på parts be
gäran. Sådan förhandling förs under fredsplikt. 

ATF, TFU, TFK och TFL upphör att gälla med utgången av år 
1976. Förhandlingar om nya avtal pågår. Tills vidare tillämpas de äldre 
bestämmelserna. 

Lönegradsplaceringcn av de tjänster som regeringen i budgetproposi
tionen begär riksdagens bemyndigande att inrätta har skett enligt de 
regler som gäller enligt avtalen. Aven när det gäller tjänster, som kan 
inrättas utan riksdagens medverkan men för vilka regeringen beräknar 
medel under de olika huyudtitlarna, har anslagsberäkningen skett med 
utgångspunkt i lönegradsplacering enligt gällande regler .. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

3 Behandlingen av 1977 års budgetproposition mot bakgrund av den 
nya medbestämmandelagen 

Lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet .träder i kraft 

den 1 januari 1977. I 11. § behandlas arbetsgivarens s. k. primära för
handlingsskyldighet. Där sägs att arbetsgivare skall på eget initiativ 
förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilk_cn han är 
bunden av kollektivavtal, innan han beslutar om vih.-tigarc förändring 
av sin verksamhet eller av arbets- eller anställningsförhållandena för 
arbetstagare som tillhör organisationen. Enligt 12 § är arbetsgivaren 
skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer beslut även i 
andra frågor som rör förhållandet mellan honom och arbetstagare hos 
honom, om sådan organisation begär detta och beslutet rör medlem 

i organisationen. 
I prop. 1975/76: 105 bil. 2 (InU 1975176: 45,_ rskr 1975/76: 404) 

med förslag till arbctsrättsrcform såvitt rör den offentliga seJ...1:orn be
handlas frågan om den förhandlingsordning som bör tillämpas på den
na sektor vid förhandlingar enligt 11 och 12 §§ medbestämmandelagen 

och som alltså avser frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare 
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och arbetstagare. Föredraganden pekar först (s. 173) på att de för den 
statliga och den kommunala sektorn speciella beslutsformema erbjuder 
vissa lagtekniska och praktiska problem i detta sammanhang. Således 
kan det naturligtvis av prindpiella skäl inte komma i fråga att införa 
ett förhandlingsförfarande direkt med regeringen eller som ett moment 
i riksdagsbchandlingcn av en fråga. Detsamma gäller i samband med 
beslutsfattandet i en kommuns politiska organ. Även om förhandlingar 
enligt 11 eller 12 § således inte kan få förekomma direkt med de högsta 
politiska organen, torde de anställdas medverkan i frågan i stället kunna 
förekomma i ett tidigare skede, när ärenden inför det politiska avgöran
det förbereds av tjänstemän i regeririgskansliet eller av olika kommu
nala myndigheter. Den för den offentliga sektorn lämpligaste ordningen 
i dessa situationer synes enligt föredraganden vara att förhandlingar en
ligt 11 eller 12 § sker på den nivå där underlaget för de politiska orga
nens beslut slutligt arbetas fram. 

Föredraganden framhåller att ett stort antal frågor som på ett myc
ket ingripande sätt rör förhållandena vid en eller flera myndigheter 
avgörs av regeringen (s. 177). Förhandlingar i sådana frågor kan av 
principiella skäl inte ske direkt med regeringen. I den mån förhandlingar 
därvid skall föras i sådana frågor, får det enligt föredraganden i stället 
ske under medverkan av regeringskansliet. Viktiga förhandlingsfrågor 
på dcpartementsnivån torde komma att avse den verksorganisatoriska 
uppbyggnaden i stort och större organisationsförändringar inom myn
dighet. Sådana frågor innefattar i stor utsträckning· problem av likar
rad natur, antingen frågorna rör myndigheter som lyder under det ena 
eller det andra departementet. Behandlingen av sådana frågor kan ofta 
få betydelse även för andra myndigheter än den eller dem som en viss 
förhandling avser. 

För att dessa förhandlingar skaU kunna samordnas kommer en särskild 
myndighet, stalens förhandlingsråd, att inrättas samtidigt som medbe
stämmandelagen träder i 1..1aft (prop. 1976/77: 25, AU 1976/77: 11, rskr 
1976177: 75). Förhandlingsrådet får till uppgift bl. a. att föra sådana 
förhandlingar enligt medbestämmandelagen som inte syftar till kollektiv
avtal i frågor som för beslut av riksdagen eller regeringen förbereds 
inom regeringskansliet. Under andra halvåret 1976 finns ett särskilt or
gan inrättat med uppgift att förbereda inrättande av statens förhand
lingsråd. Detta organ har bl. a. i uppdrag att samordna och genomföra 
sådana förhandlingar enligt 11 eller 12 § medbestämmandelagen som 
förbereds inom regeringskansliet för beslut av riksdagen eller rege
ringen efter den 31 december 1976. Det särskilda organet har också 
bemyndigats alt samordna och genomföra överläggningar med de stats
anställdas tre huvudorganisationer - Centralorganisationen SACO/SR, 
Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion - be
träffande 1977 års budgetproposition. 
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Eftersom 1977 års budgetproposition anmäls i december 1976 och 
medbestämmandelagen träder i kraft först den 1 januari 1977 finns 
ingen skyldighet att tillämpa lagens bestämmelser i fråga om budget
propositionen. Det har ändå ansetts lämpligt att tillämpa ett förfarande 
som nära anknyter till det som följer av medbestämmandelagen. De 
statsanställdas huvudorganisationer har fått information om sådana frå
gor som rör viktigare förändring av verksamheten, viktigare förändring 
av anställnings- eller arbetsförhållanden och sådana frågor i övrigt som 
bedöms vara av allmänt intresse för dem. Personalorganisationerna har 
beretts tillfälle att i anslutning till att informationer lämnades begära 
särskilda överläggningar om de olika punkterna i budgetpropositionen. 
Sådana överläggningar har i enlighet med nyssnämnda bemyndigande 
Jctts av det särskilda organet med biträde av företrädare för regerings
kansliet. 

Budgetpropositionen har fått sin slutliga utformning först sedan 
dessa överläggningar slutförts. Detta innebär självfallet inte att riks
dagen skulle vara på något sätt bunden i förhållande till organisa
tionerna beträffande de punkter som har varit föremål för överlägg
ningar. Resultatet av överläggningarna har f. ö. inte karaktär av kollek
tivavtal. 

Vid överläggningarna har förts protokoll som redovisar parternas 
inställning i överläggningsfrågan. I vissa fall har överläggningarna av
slutats med att parterna har protokollfört att enighet inte har kunnat 
uppnås i den diskuterade frågan. 

Från personalorganisationernas sida har vid överläggningarna under
strukits betydelsen av att myndigheterna planerar sitt arbete på ett så
dant sätt att de uppfyller de krav som utvecklingen inom arbetsrättens 
område ställer. Jag delar helt organisationernas uppfattning av betydel
sen härav. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

4 Inrättande aY tjänster 

Sedan år 1974 behöver regeringen inte begära riksdagens medverkan 
för att inrätta tjänster i sådana fall när lönegradsplaecringen skall fast
ställas vid förhandlingar (prop. 1974: 1 bil. 2 s. 6, JnU 1974: 4, rskr 
1974: 95). När det gäller att inrätta tjänster som undantagits från sta
tens avtalsverks handläggning eller sådana tjänster vilkas löncställning 
fastställs utan förhandling, gäller fortfarande regler som fastställdes 
år 1966 (prop. 1966: 1 bil. 2 s. 20, SU 1966: 14, rskr 1966: 14). Enligt 
dessa gäller som huvudregel att riksdagens medgivande krävs för att 
regeringen skall kunna inrätta ordinarie eller extra ordinarie tjänst som 
chef för myndighet, som är direkt underställd regeringen, och ordinarie 

- _· -~·. 
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eller extra ordinarie tjänst lägst i f. n. lönegrad F 23/24 eller L 22. 
övriga ordinarie och extra ordinarie tjänster liksom alla extra tjänster 
och arvodestjänstcr får inrättas av regeringen ensam med möjlighet för 
regeringen att delegera beslutanderätten. 

Gränsen för riksdagens medverkan bestämdes med hänsyn till att man 
ansåg att riksdagen vid sin bedömning av ett verks organisation främst 
torde vara intresserad av ledningsfunktionerna. Riksdagen borde därför 
alltid ta ställning till tjänster för chef för sådan myndighet som var 
direkt underställd Kungl. Maj:t i vilken lönegrad tjänsten än var place
rad. I övrigt fastställdes griinsen för riksdagens medverkan till dåvaran
de lönegrad Il 3 på grund av att tjänst för byråchef eller motsvarande 
var placerad i den lönegraden. Sådan tjänst räknades nämligen som 
den lägsta som ingick i verkens ledande funktioner. 

När Iöneplan F infördes i förhandlingarna år 1974 motsvarades den 
fastställda lönegraden B 3 av lönegrad F 24. Vid förhandlingar år 1975 
träffade parterna avtal om att lönegraderna F 23 och F 24 skulle slås 
ihop till en lönegrad, F 23/24. Regeringen kan därför inte längre in
rätta nya ordinarie eller extra ordinarie tjänster motsvarande gamla: 
lönegrad F 23 utan att utverka riksdagens medgivande. Vidare har 
flera tjänster under byråchef genom förhandlingarna flyttats upp till 
F 23/24 och F 25. 

Huvudmotiveringen till att 1966 års regler om inrättande av tjänster 
genomfördes var enligt prop. 1966: 1 bil. 2 alt man i första hand borde 
se till vilket intresse riksdagen kunde ha i frågan. Det konstaterades 
att riksdagens intresse när den bedömer ett verks organisation i allt 
väsentligt torde knyta sig till verkets Iedningsfunktioner. I övrigt torde 
riksdagen inrikta sin prövning på bur de begärda medlen för verks
organisationen beräknats och att dessa kommer att användas på ända
målsenligt sätt. Riksdagen borde därför inte belastas med att fatta be
slut om att inrätta andra än sådana tjänster som ingår i ett verks led
ning. 

Utvecklingen har emellertid medfört att frågan har kommit i ett 
delvis annat läge. Senare års kolleklivavtal har sålunda medfört att 
riksdagen måste ta ställning till andra tjänster än vad som har avsetts. 
Redan när nuvarande regler fastställdes var man ·medveten om att en 
avgränsning till en Iönegrad skulle medföra att riksdagens medverkan 
gjordes beroende av innehållet i förhandlingsövcrenskommelser. Trots 
detta ansågs en sådan gräns vara den naturligaste. För att ril<sdagen 
inte skall behöva ta ställning till sådana tjänster som underställs riks
dagen endast som en konsekvens av träffade avtal måste nuvarande 
regler ändras. Det kan därvid synas ligga närmast till hands att före
skriva att rikstlagens medverkan skall krävas - förutom beträffande 
tjänster för chef för myndighet som är direkt underställd regeringen -
också beträffande ordinarie och extra ordinarie tjänster som ingår i· 
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verkens ledande funktioner utan att gränsen fixeras till viss lönegrad. 
Mot en sådan lösning tafar dock att det inte alltid är otvetydigt vilka 
tjänster som har den karaktären. Också denna fråga diskuterades i prop. 
1966: 1 bil. :2. Föredraganden anförde i den delen bl. a.: 

Fixerar man gränsen för riksdagens medverkan vid lägst tjänst med 
byråchefsfunktioncr utan att ange någon lönegradsgräns, kommer grän
sen att gå vid olika lönegrad i skilda verk. De administrativa olägen
heter som kan uppkomma därigenom får inte utan vidare skjutas i bak
grunden. Mot den nämnda gränsdragningen för riksdagens medverkan 
talar även att det i vissa fall kan vara tveksamt om en tjänst är jäm
ställd med byråchefstjänst och om därför riksdagens medverkan krävs 
för dess inrättande. Vidare finns det vis.sa förvaltningsområden som inte 
har några tjänster för byråchef eller därmed jämställd. Mot bakgrun
den av det anförda har jag kommit till den uppfattningen att det främst 
av praktiska skäl är lämpligt att fixera en lönegradsgräns för riksdagens 
medverkan. 

De skäl som anfördes år 1966 för en lönegradsgräns för riksdagens 
medverkan gäller även i dag. Enligt min mening finns därför anledning 
att fortfarande ha en sådan gräns. Den bör tills vidare sättas så,·. att 
riksdagen skall medverka när tjänsten har I' 26 eller högre lönegrad. 
En sådan gränsdragning .ligger i linje med vad förhandlingsparterna 
synes betrakta som gräns mellan högre chefstjänstemän och andra 
tjänstemän. 

Enligt nuvarande regler medverkar riksdagen som nämnts endast när 
ordinarie och extra ordinarie tjänster skall inrättas medan regeringen 
själv får besluta om extra tjänster och arvodestjänster. Orsaken härtill 
var enligt prop. 1966: l bil. 2 (s. 23) att det ansågs nödvändigt att be
hålla den flexibilitet som följde av att sådana tjänster kunde inrättas 
under löpande budgetår. Riksdagen borde däremot medverka när det 
gäller en sådan mera permanent utökning av antalet tjänster i ledande 
funktion som inrättande av ordinarie eller extra ordinarie tjänster 
innebär. 

Högre ordinarie tjänster med beteckningen "o" eller "p" - vilka 
enligt 8 § statstjänstemannastadgan (1965: 601, omtryckt 1976: 863) 
tillsätts med fullmakt resp. med förordnande på bestämd tid - kan 
fortfarande sägas ha större fasthet än andra tjänster. Innehavare av så
dan tjänst är sålunda ouppsägbar. I övrigt har de nya reglerna om an
ställningsskydd medfört att tryggheten för andra arbetstagare i stort sett 
är densamma. 

Skillnaden i fasthet för olika typer av tjänster har alltså utjämnats. 
Regeringens befogenhet att inrätta tjänster bör därför utsträckas till att 
omfatta samtliga extra ordinarie tjänster. 

Riksdagens obligatoriska medverkan när det gäller att inrätta tjänster 
bör därför i fortsättningen begränsas till att gälla dels ordinarie tjänst 
med beteckningen "o''. eller "p" om tjänsten är avsedd för. chef för så-
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dan myndighet som lyder direkt under regeringen, dels annan tjänst 
med någon av dessa beteckningar i lägst löncgrad F 26 eller L 24, om 
tjänsten inrättas utan att löncgradsplaceringen fastställs genom avtals
förhandlingar. Efter samråd med chefen för utbildningsdcpartementct 
förordar jag dock att nuvarande regler i;kall behållas beträffande ordi
narie tjänster för professor. Skälet härtill är att inrättande av sådana 
tjänster innebär utvidgning och utveckling av den fasta forskningsorga
nisationen och au riksdagen också fattar beslut om inriktningen av 
denna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna vad jag i det föregående har föreslagit om inrät

tande av statligt reglerad tjänst. 

5 Praktikanter bos statsmyndigbetcrna 

Praktikverksamhet förekommer sedan många år inom den statliga 
sektorn. Enligt en av statens personalnämnd (SPN) genomförd under
sökning tjänstgjorde ca 2 800 praktikanter hos statsmyndigheterna år 
1971. 

Sedan den 17 juni 1975 regleras praktikverksamheten inom den stat
liga sektorn av cirkuläret (1975: 326) om praktiktjänstgöring hos stats
myndighct. Av cirkuläret framgår bl. a. att myndighet med beaktande 
av efterfrågan på praktikplatser skall sträva efter att bereda praktiksö
kanden anställning. Härvid får den ökade arbetsbelastning som praktik
verksamheten kan medföra för anställda hos myndigheten vägas mot 
fördelarna från samhällssynpunkt av praktiktjänstgöring och värdet för 
myndigheten av praktikantens arbetsinsats. Vidare sägs i cirl"lllärct ·att 
myndighet skall upprätta plan för praktikvcrksamheten inom myndig
heten och att anställning av praktikant skall ske i samråd med arbets
förmedlingen. 

I prop. 1975: 1 bil. 2 p. 6 framhöll föredragande statsrådet att 
staten som arbetsgivare har en viktig uppgift att fylla när det gäller att · 
bättre tillgodose behovet av praktikplatser. Föredraganden förutsatte 
att statsmyndigheterna även i framtiden skulle utnyttja anvisade medel 
för att så långt som möjligt tillgodose behovet av praktikplatser. 

I prop. 1975176: 211 om samordnad sysselsättnings- och regional
politik betonade föredraganden vikten av att alla som så önskar kan 
beredas praktiska erfarenheter från arbetslivet. 

SPN har under våren 1976 genomfört en enkätundersökning i syfte 
att kartlägga bl. a. de åtgärder myndigheterna vidtagit, eller avser att 
vidtaga, med anledning av praktikcirkuläret. 

Enligt SPN uppgick antalet praktikanter under budgetåret 1974/75 
till ca 4 600 och för budgetåret 1975176 - med viss reservation för 
siffermaterialets osäkerhet - till ca 5 200. Praktikverksamhcten.beräk-
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nas enligt myndigheternas praktikplaner omfatta ca 5 600 praktikanter 
under budgetåret 1976177. 

Utöver den permanenta praktikverksamhctcn har regeringen som en 
tillfällig atgärd för att snabbt skapa nya praktikplatser bemyndigat 
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att anordna tillfälliga praktikplatser i 
form av beredskapsarbete hos statliga myndigheter. Inom den statliga 
sektorn omfattade AMS:s beredskapsarbeten under budgetåret 1975176 

ca 28 000 sysselsättningsmånader eller ca 5 000 praktikanter enligt 
SPN;s beräkning. 

SPN har i skrivelser den 24 september och den 26 december 1976 

till regeringen överlämnat sammanställningar över statsmyndigheternas 
praktikplaner för budgetåret 1977/78. Enligt sammanställningen plane
rar myndigheterna att med egna medel sysselsätta ca 6 000 prakti
kanter under budgetåret. Av SPN:s sammanställning framgår vidare att 
myndigheterna kan bereda ytterligare ca 2 000 praktikanter arbete un
der budgetåret om särskilda medel ställs till förfogande för ändamålet. 

För egen del anser jag att det är betydelsefullt att staten som arbets
givare bidrar till att tillgodose behovet av praktikplatser. Även om viss 
osäkerhet vidlåder det förut redovisade siffermaterialet framgår dock 
att en icke obetydlig utökning av praktikverksamheten ägt rum. En 
ytterligare ökning av antalet permanenta praktikplatser är emellertid 
önskvärd. Jag är därför beredd att godta 8 000 permanenta praktikplat
ser som ram för verksamheten under budgetåret 1977178. Den utökning 
av praktikverksamheten som ligger i mitt ställningstagande räknar jag 
med till stor del skall rymmas inom ramen för anvisade medel. Jag är 
emellertid medveten om att vissa myndigheter bar begränsade möjlig
heter att ställa ytterligare praktikplatser till förfogande. Utökar sådan 
myndighet under budgetåret sin praktikverksamhef utöver vad myndig
heten enligt redovisad praktikplan är beredd att bestrida med ordinarie 
lönemedel kan regeringen - om anvisade medel visar sig otillräckliga 
- efter särskild prövning medge översJ.."Tidande f6r ändamålet. 

Av den tidigare redogörelsen framgår att myndigheternas beredskap 
att ta emot praktikanter har ökat avsevärt under de senaste åren. Er
farenheter från den särskilda insatsen med beredskapsarbeten i form av 
praktik visar att myndigheterna är förhållandevis flexibla när det gäller 
att öka rnottagningskapaciteten också med ganska kort varsel även om 
självfallet en alltför snabb expansion av praktikverksarnheten kan vara 
svårgenomförbar av en rad praktiska skäl. Jag anser dock att erfaren
heterna från verksamheten med beredskapsarbete inom den statliga sek
torn visar att ytterligare praktikplatser kan ställas till förfogande i lägen 
när det sysselsättningspolitiska läget kräver det. En sammanställning av 
myndigheternas beredskapsplancr som SPN upprättat visar att myndig
heterna bedriver viss planeringsverksamhet för en· sådan ytterligare ut
ökning av sin praktikvcrksamhet. Hur många platser som kan komma 
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att innefattas i en ev. syssclsättningspoliliskt motiverad praktikverksam
het är f. n. av olika skäl svårt att bedöma. SPN bör därför få i uppdrag 
att även i fortsättningen upprätta en beredskapsplan för angivna situa
tioner. Underlag härför utarbetas av statsmyndigheterna efter samråd 
med de lokala personalorganisationerna. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 

~ Ändrade pensionsbestämmclser 

Statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorganisationer har den 
9 november 1976 kommit överens om vissa ändringar i det allmänna 
pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän. I anslutning 
därtill har regeringen beslutat om motsvarande ändringar i pensionsbe
stämmelscrna för icke-statliga anställn.ingshavare med statlig pensions
rätt som faller utanför avtalsverkets förhandlingsområde. 

Enligt lagen (1975: 380) om delpensionsförsäkring (ändrad 1976: 84) 
kan arbetstagare i åldern 60-65 år numera med hjälp av delpension 
minska sitt förvärvsarbete inför övergången till åldcrspension. Delpen
sionens belopp har avvägts från den utgångspunkten att 65 % av in
komstbortfallet skall täckas vid övergången till deltidsarbete. U nderlagct 
för inkomstberäkningen har emellertid begränsats till ett belopp mot
svarande 7,5 gånger det basbelopp som gäller vid inkomstårets ingång. 

överenskommelsen mellan avtalsverket och organisationerna innebär 
en komplettering av lagstiftningen om dclpension med en "komplette
rande delpension" grundad på hela inkomsten, alltså även på lönedelar 
som överstiger den allmänna pensionsgränsen vid 7,5 gånger basbelop
pet. Den kompletterande del pensionen beräknas. i princip på samma 
sätt som den lagfästa men med beaktande av den tjänstetidsfaktor som 
enligt pcnsionsbestämmelserna gäller för vederbörande vid ·tidpunkten 
för arbetstidsminskningcn. Från den kompletterande delpensionen görs 
avdrag med vad som utgår i delpension enligt lagen eller, när den 
kompletterande delpcnsionen är avkortad, med ett i motsvarande mån 
reducerat belopp. V.issa villkor, bl. a. minst tio års pensionsgrundande 
anställning i allmän tjänst efter fyllda 35 år, måste vara uppfyllda för 
att kompletterande delpcnsion skall utgå. 

En annan nyhet som parterna kommit överens om är att vissa löne
tillägg blir pensionsgrundande inom ramen för de begränsningar som 
annars .gäller i fråga om pensionsgrundande lön. Pensionen får dock 
härigenom inte höjas med mer än 20 % . 

I övrigt innebär de ändrade reglerna bättre förmåner för sjukpensio
när med avkortad pension under tiden fram till 65 års ålder och vidare 
en anpassning av pensionsbestämmelscrna till den sänkning av den all-
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männa pensionsåldern från 67 till 65 års ålder som genomfördes ·den 

1 juli 1976. 
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

7 Statsförvaltningens centrala samarbetsråd för personalfrågor 

Statsförvaltningens centrala samarbetsråd för personalfrågor m. m. 
{statens personalråd) inrättades den 1 juli 1969 (prop. 1969: 1 bil. 2, SU 
1969: 15, rskr 1969: 58). Det inrättades närmast som en motsvarighet 
till utvecklingsråden på den privata sektorn resp. på de kommunala 
-sektorerna av arbetsmarknaden. Personalrådet som består av nio leda
möter representerande arbetsgivaren-staten och nio de anställdas tre 
{tidigare fyra) huvudorganisationer och med löncministcrn som ordfö
rande har till huvuduppgift att följa utvecklingen på samarbetsområdet 
inom statsförvaltningen och verka för ett effektivare samarbete mellan 
myndigheterna och de statsanställda. Rådet skall också vara organ för 
utbyte av information och erfarenheter mellan niyndigheterna och per
sonalorganisationerna. 

I september 1969 tillsattes utredningen angående försöksverksamhet 
med fördjupad företagsdemokrati inom statsförvaltningen med upp
.drag att undersöka möjligheterna för en utveckling av de anställdas 
inflytande på förhållandena inom den egna myndigheten m. m. Den 
1 juli 1971 inrättades vidare statens personalnämnd med vittgående 
uppgifter och befogenheter på det statliga personaladministrativa om
rådet. Förutsättningarna för personalrådets verksamhet - såsom denna 
planlades vid rådets inrättande - har bl. a. därigenom bortfallit och 
rådet har i sin nuvarande form inte längre någon uppgift att fylla. 
Rådet bör därför nu avvecklas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna vad jag nu har anfört om avvecklingen av statens 

personalråd . 

.8 Jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig tjänst 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar utgångspunkt 
för regeringens politik. En särskild jämställdhetskommitte har tillsatts 
för att bl. a. undersöka möjligheterna att genom lagstiftning åstadkom
ma ökad jämställdhet. 

Arbetet med att åstadkomma ökad jämställdhet mellan kvinnliga och 
manliga anställda inom statsförvaltningen pågår i enlighet med de rikt
linjer som statsmakterna beslutat (prop. 1975176: 173, InU 1975176: 42, 
rskr 1975/76: 342). En särskild förordning (1976: 686) om jämställdhet 
mellan kvinnor och män i statlig tjänst och ett cirkulär (1976: 687) om 
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arbetet för jämställdhet mellan kvinno~ och män i statlig tjänst har ut
färdats. Försöksverksamhet med bl. a. ersättning för merkostnader för 
barntillsyn för deltagare i statlig internatutbildning har inletts. 

Målet för myndigheternas jämställdhetsarbete är att bryta uppdel
ningen på olika tjänstekategorier och att skapa likvärdiga arbetsförhål
landen och lika utbildnings- och befordringsmöjlighetcr för båda könen. 

Myndigheterna skall årligen utarbeta en plan för sitt jämställdbets
arbcte. Planerna skall utarbetas tillsammans med de anställda och deras 
organisationer. Regeringen kommer att noggrant följa utveckliogsarbetet 
med järnställdhetsfrågorna inom statsförvaltningen. De åtgärder som 
myndigheterna vidtagit och resultaten av dessa skall varje år redovisas 
för regeringen. 

Redovisningen skall lämnas till regeringen i anslutning till myndig
heternas förslag till anslagsframställning. För innevarande budgetår skall 
redovisningen lämnas före den 31 januari 1977. Materialet kommer att 
beredas och sammanställas inom regeringskansliet. Det sammanställda 
materialet kommer att tillställas samtliga myndigheter för att under
lätta myndigheternas successiva åtgärder med järnställdhetsfrågor. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 
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Bilaga 4 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 4 

Kungl. hov- och slottsstaterna 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Mundcbo 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser de kungl. 

hov- och slottsstaterna 

DRIFTBUDGETEN Första huvudtiteln 

A.KUNGL.HOVSTATEN 

A 1. lians Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Anslaget är 
för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 5,9 milj. kr. 

Med beaktande av bl. a. ökade lönekostnader för anställd personal och 
inträffade prisstegringar förordar jag att anslaget höjs till 6,3 milj. kr. för 
nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets ho1•/uill11i11g 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett anslag av 6300000 kr. 

A 2. Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inventarier i 
de kungl. slotten. Detta anslag är i statsbudgeten för budgetåret 1976/77 
uppfört med 1450000 kr. Riksmarskalksämbetet har - i anslutning till av 
kungl. husgerådskammaren gjorda framställningar - hemställt att för ifrå
gavarande ändamål under nästa budgetår anvisas ett anslag av 2 004 000 kr. 

Riksmarskalksämbetet har därvid begärt medel för bl. a. ytterligare ett 
bitr'Jde för snickerigöromål, en intendent för vård och presentation av hus
gerådskammarens textilier samt ökade resurser för informations- och ut
ställningsverksamhcten. Ämbetet har dessutom begärt att en biblioteks-
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assistent och en vaktmästare tillförs husgerå.dskammaren för drift av det 
s. k. Bernadottebiblioteket. 

Föredraganden 

Jag är inte utan ytterligare överväganden beredd att ta ställning till för
slaget om medelstillskott för drift av Bcmadottebiblioteket. Jag är heller 
inte beredd att förorda några personalförstärkningar för nästa budgetår. 
Anslaget bör, med beaktande av lönc- och prisomräkning, föras upp med 
1632000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Underhåll oclz vård av möbler samt andra staten tillhöriga 

inventarier i de kungl. slotten för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
anslag av 1632 000 kr. 
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B. KUNGL. SLOTTSSTATEN 

B 1. De kungl. slotten: Administration 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

5 072105 
5446000 
5900000 

Stockholms slott används som bostad åt konungen samt som representa
tions- och kontorslokaler. Drottningholms slott begagnas av konungen 
som bostad under vissa tider av året. Ulriksdals slott utnyttjas bl. a. för ve
tenskapliga konferenser m. m. Haga slott används som bostad för promi
nenta personer från utlandet, vilka är den svenska regeringens gäster. 
Gripsholms slott utnyttjas som museum och för utställning av en del av 
svenska statens porträttsamling. Användningen av Strömsholms slott ut
reds av riksmarskalksämbetet i samråd med Iivrustkammaren, byggnads
styrelsen, länsstyrelsen i Västmanlands län m. fl Rosersberfis slott dispo
neras sedan år 1966 till större delen av civilförsvarsstyrelsen. De två över
våningarna i slottet har dock fått behålla sin karaktär av kunglig bostad och 
visas för allmänheten. Tullgarns slott är upplåtet för visning vissa tider. 

Från anslaget avlönas 68 lönegradsplacerade anställda, varav 26 i park
och trädgårdsvård och 11 för lokalvård. Härtill kommer ett tiotal arvodis
ter med uppdrag av deltids- eller bisysslekaraktär och viss övrig personal. 
Frän anslaget bestrids vidare övergångsvis understöd till ett fåtal förmåns
tagare samt andra omkostnader än för uppvärmning och fastighetsunder
häll för de kungl. slotten. 

Riksmarskalksämbetet 

Riksmarskalksämbetet hemställer, med anledning av en av ståthållaräm
betena vid de kungl. slotten gjord framställning, att anslaget för nästa bud
getår förs upp med 5,9 milj. kr. 

För ståthållarämbetenas del sker skifte på befatt.ningen som ståthållare i 
början av år 1977. Den avgående innehavaren av tjänsten har i sin befatt
ning som ståthållare på Stockholms slott inte åtnjutit något arvode och vad 
gäller de övriga slotten endast obetydliga sådana. Någon möjlighet att på 
dessa villkor rekrytera en ny innehavare av ståthållartjänsten torde knap
past föreligga. Tjänsten som ståthållare pä de kungl. slotten är förenad 
med chefskapet för Kungl. Djurgärdens förvaltning. Ståthållarämbetena 
har räknat med att lönekostnaderna för ståthållaren skall fördelas lika mel
lan ämbetena och djurgårdsförvaltningen. För ämbetenas del har lönekost
naden uppförts under staten för Stockholms slott och beräknats till arvode 
motsvarande hälften av lön till statstjänsteman i lönegrad F 25. 
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Stockholms sloH har vidare i statförslaget tillförts två tjänster som 
slottsvaktmästare. Dessa tjänster har hittills bekostats av hovförvaltning
en och avser visningsvcrksamhetcn i Stockholms slott. På detta slott lik

som på de övriga kungl. slotten är det naturligt att den mot allmänheten in
riktade visningsverksamheten sköts av personal som är anställd av stå.thål
larämbetcna eller husgerådskammaren. 

På Roscrsbcrgs slott har det bedömts möjligt att ändra den nuvarande 

hcltidstjänsten som slottsvaktmästarc till halvtid. En tjänst som parkarbe

tarc vid Drottningholms slott har vidare överförts till Drottningholms 
kungsgård. Dessa besparingar har möjliggjort en viss uppräkning av om

kostnaderna vid Drottningholms slott, vilket är nödvändigt med hänsyn till 
de starkt ökade kostnaderna för underhåll av slottsparkcn. På Tullgarns 
slott har slutligen i statförslaget tillgängliga medel för extra arbetskraft i 
parken omvandlats till en tjänst som park arbetare. 

Ökningarna i övrigt är främst av automatisk karaktär och beror på inträf
fade prisstegringar och den ökade besöksfrekvcnsen i parker och trädgår
dar. 

Ämbetet redovisar vidare konsekvenserna av en minskning av anslaget 
med 5 %. Denna skulle i huvudsak komma att drabba parkvården, vilket 
vore olyckligt med hänsyn till att besöksfrekvensen ständigt stiger med 
ökat slitage pä parkerna som följd. 

Av följande sammanställning framgår de förändringar i medelsanvis
ningama för de olika slotten, som har beräknats för nästa budgetår, i jäm
förelse med de belopp som har anvisats för budgetåret 1976/77 enligt den 
av regeringen fastställda staten. 

Enligt staten Enligt stal- Förändring 
för 1976/77 förslaget 

för 1977/78 

Stockholms slott 1761000 2048000 +287000 
Drottningholms slott 1305000 1339000 -i- 34000 
Ulriksdals slott 816000 849000 + 33000 
Haga slott 277000 283 000 + 6000 
Gripsholms slott 689000 815 000 + 126000 
Strömsholms slott 166000 152000 - 14000 
Rosersbcrgs slott 75000 47500 - 27500 
Tullgarns slott 357000 366500 + 9500 

Summa 5446000 5900000 +454000 

Sammanfattningsvis kan förändringarna under de olika posterna mellan 

den fastställda staten för budgetåret 1976/77 och det framlagda statförsla
get för budgetåret 1977/78 anges på följande sätt. 
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Enligt staten Enligt stat- Förändring 
för 1976/77 förslaget 

för 1977/78 

Avlöningar m. m. 4867900 5155000 +265000 
Lyse och vatten 207100 239000 + 31900 
Parker 327000. 424500 + 97500 
Trädgårdar 190000 195 000 + 5000 
Övriga omkostnader 290800 356500 + 65700 

Summa utgifter 5882800 6370000 +465100 
Uppbörds medel 458900 470000 + 11100 

Summa nettoutr.ifter 5423900 5900000' +454000 

Föredraganden 

.l<1g har ingen erinran mol riksmarskalksämbetets förslag och hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att Lill De kungl. slotten: Administration för budgetåret 1977/78 an
visa ett förslagsanslag av 5 900 000 kr. 

B 2. De kungl. slotten: Uppvärmning 

1975/76 Ulgifl 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1380088 
1575000 

1845000 

Från anslaget bestrids kostnader för löner till tio anställda - värmeskö

tare, reparalörcr m. fl. - och för inköp av bränsle. 

Riksmarskalksämbetel har pä grundval av stäthällarämbetenas beräk
ningar hemställt om ett anslag för budgetåret 1977/78 av 1845 000 kr. Ök

ningen är av automatisk karaktär. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksämbetets förslag. Jag hemställer 
att regeringen förcslär riksdagen 

att till De kungl. slorten: Uppvärmning för budgctäret 1977/78 anvi
sa ett förslagsanslag av 1 845 000 kr. 

Bifall till mina förslag innebär att första huvudtitelns slutsumma för bud
getåret 1977/78 kommer att uppgå till 15677000 kr. Detta betyder en ök

ning i jämförelse med det för budgetåret 1976/77 anvisade beloppet med 
I 306000kr. 
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Register 

~- ~~h 
A. Kungl. hovstaten 
Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning 6300000 
Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga 
inventarier i de kungl. slotten 1632 000 

Summa för kungl. hovstaten 7 932 000 

B. Kungl. slotts.staten 
3 De kungl. slotten: Administration 5900000 
5 De kungl. slotten: Uppvärmning I 845 000 

Summa för kungl. slottsstaten 7745 000 

Totalt för kungl. hov- och slottsstatcma 15677000 

Norstedts Tryck~ri, Stockholm 1976 
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Justitiedepartementet svarar för beredning av lagstiftningsärenden på 
flera områden av samhällslivet. 

Till justitiedepartementet hör polis- och åklagarväsendet, de allmänna 
domstolarna. de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 
hyres- och arrendenämnderna, rällshjälpsnämndcma, de allmänna advo
katbyråerna och domstolsverkct. kriminalvården och brottsförebyggande 
ri'tdet. Inom departementets område faller ocksä justitiekanslern, fideiko
missnämnden, datainspektionen. centralnämnden för fastighetsdata och 
bokföringsnämnden. 

Riksdagen har nyligen fattat beslut med anledning av vilande grundlags
förslag. Reformarbetet på det konstitutionella området fortsätter. Rege
ringen avser att inom kort tillkalla kommitteer med uppdrag att utreda frå
gor om förstärkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga fri- och rät
tigheterna. om lagrådets ställning och uppgifter samt om en ny yttrandefri
hetsgmndlag. Förslag till vidgad rösträtt för utlandssvenskarna samt änd
ringar i lagstiftningen om handlingssekrctess och tystnadsplikt avses kom
ma att lämnas till riksdagen under år 1977. Valsystemet utreds av person
vals- och valkretsutredningen. 

Den enskildes rättsskydd skall förstärkas. En översyn av datalagen på

gär sälunda i syfte att öka skyddet för den enskildes integritet. Förslag frän 
rättshjälpsutrcdningen och utredningen om vidgad ersättning till brottsof
fer väntas under år 1977. Förutsättningarna för och verksamheten vid de 
allmänna advokatbyråerna skall bli föremål för en allsidig utredning. 

Effektiviteten inom rättsväsendet förbättras genom forl!öpande rationa
lisering av arbetsmetoder och genom förenklade processuella förfaranden. 
Arbetsbelastningen pä myndigheterna kan emellertid inte mötas endast 
med rationaliseringsätgärdcr. För nästa budgetär beräknas därför medel 
för ökade resurser. Bl. a. föreslås den nya kammarrätten i Jönköping få yt
terligare en avdelning fr. o. m. budgetåret 1977/78. 

Konsumentpolitiska frågor utreds av bl. a. försäkringsrättskommitten, 
konsumenttjänstutredningen, hemförsäljningskommitten och småhus
köpkommitten. De multinationella företagens verksilrnhet uppmärksam
mas av utredningen om utländska övertaganden av svenska företag. För 

I Riksdagen 1976/77. I saml. 100. Bilaga 5. 
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omfattande lagstiftningsuppgiftcr på. var sitt ornrMe svarar vatten1ags

utredningen, familjelagssakkunniga. hyrcsrättsutredningen. 1974 års bo

lagskommitte. konkurslagkommittcn och stiftelseutredningen. Regeringen 

avser att inom kort tillkalla en kommitte med uppdrag att utreda frågor om 
tomträttsavgäld. Vidare tillsätts nya kommitteer angående vissa straffbe

stämmelser om skydd för rikets säkerhet samt om scdlighetsbrottcn. Lag

förslag om bl. a. bostadsförvallningslag, ändringar i patenllagstiftningcn 

samt lagstiftningen om kreditköp torde komma att lämnas till riksdagen un

der år 1977. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under budgetå

ret 1977/78 komma att öka med 336,6 milj. kr. Därmed omsluter verksam

heter 4 444,8 milj. kr. 
Antalet tjänster inom justitiedepartementets omräde ökar med samman

lagt 733. 

Åtgärder mot brott 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har nyligen offentliggjort en rapport 
över brottsutvecklingen, BRÅ rapport 1976: 3 Rrottsutvecklingen, läges
rapport 1976. Den har utförts av utvecklingscnheten inom rådet. I rappor

ten ges bl. a. en översikt över förändringarna i fråga om antalet brott som 

kommit ti11 polisens kännedom. 
Huvudintrycket är enligt rapporten att den ökning av registrerade brott 

som vi haft sedan 1950-talet håller i sig. Nedgången i bl. a. antalet registre

rade inbrott under åren 1972- 1973 var enligt rapporten förmodligen tillfäl

lig och åtminstone delvis betingad av ändringar i försäkringsvillkor. Det 

framhålles att utvecklingen är oroande med avseende på rånbrotten. Anta

let fall är visserligen fortfarande litet men ökningstakten är hög. Misshan

delsbrotten har också ökat sedan mitten av 1960-talet. Även om stegringen 
inte är lika stor som i fråga om tillgreppsbrotten, som ökat starkt under de 
senaste åren, måste utvecklingen följas med uppmärksamhet. 

Den utveckling som BRÅ har pekat på i rapporten är oroande, även om 

man beaktar de brister som kan föreligga i statistiken. Brottsligheten vållar 

bå.de de enskilda samhällsmedlemmarna och det allmänna mycket stora 
kostnader. Vidare måste beaktas de skador på person och andra allvarliga 

olägenheter som ofta vållas den som drabbas av brott. Det är mot denna 

bakgrund nödvändigt att kampen mot brottsligheten intensifieras. Härvid 
måste också den enskildes trygghet till liv och egendom förstärkas. 

I detta sammanhang finns anledning att redovisa den fortsatta inriktning

en i stort av det kriminalpolitiska reformarbetet. 

Den brottsförebyggande verksamheten i vid mening och i ett mera läng

siktigt perspektiv hör väsentligen hemma utanför departementets område. 
Reformverksamheten inom familjepolitiken, utbildningsväsendct, arbetsli

vet, fritidsverksamheten, social- och hälsovården och andra verksamhets-
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fält syftar bl. a. till att minska de sociala problem som ofta ligger bakom 
brottslighet. Detta konstaterande innebär inte en nedvärdering av möjlig
heterna att bckfimpa brottsligheten även med insatser inom kriminalpoliti
ken. Det står sålunda klarl att åtgärder som kan fä till följd att potentiella 
gärningsqiän avhålls från att göra sig skyldiga till lagbrott inte kan avvaras 
utan under nuvarande förhållanden måste intensifieras. Vid sidan av olika 
ätgärdcr som hindrar eller försv1l.rar genomförandet av brott är insatser 

som i.ikar risken för upptäckt och lagföring av särskild betydelse. Det är 

vidare väsentligt att reaktioner på lagöverträdelserna följer i sä nära an
slutning till dessa som möjligt. 

Det har under senare är blivit allt mera uppenbart att frihetsberövan
de påföljder är behäftade med nackdelar, bl. a. frän humanitära och 
effcktivitetsmässiga synpunkter. Detta hindrar emellertid inte att denna 
typ av straff fortfarande måste betraktas som ett nödvändigt inslag i 
vårt pti.följdssystcm. Varken dess allmänpreventiva betydelse eller beho
vet av au som yttersta medel kunna hindra vissa individer från en fortsatt 
allvarlig brottslighet kan förbises. Målsättningen måste dock vara att i sä 
stor utsträckning som möjligt söka använda alternativa påföljder och all 

begränsa frihetsberövandenas längd, när delta finnes motiveral. Skärp

ning av gällande straff skalor utgör i regel inte någon lösning på brottspro
blemcn. Undantag kan dock ifrågakomma främst med avseende på nya el
ler för den enskilda medborgarens liv, hälsa. trygghet eller integritet sär
skilt allvarliga former av brott. 

Rättsväsendets begränsade resurser måste tas tillvara på ett sä ända
målsenligt sätt som möjligt. lnle minst mot denna bakgrund framstår det 

som nödvändigt alt fortlöpande se över i vad mån det finns förutsättningar 
au undanta vissa företeelser från det kriminaliserade området eller att på 
annat sätt begränsa de straffrättsliga ingripandena. De nyligen beslutade 
reformerna ifråga om fylleri på allmän plals liksom beträffande felparke
ring utgör betydelsefulla exempel på denna utveckling. Rättsväsendet kan 
därigenom inrikta sina resurser på att förebygga, uppdaga och lagföra 
brottsliga gärningar som det från de enskildas eller det allmännas synpunkt 

framstår som särskilt angeläget att bekämpa. Exempel på former av brott 
som det sålunda finns anledning att särskilt uppmärksamma har nämnts i 
det föregå.ende. Vid fortsatta överväganden angäende möjligheterna till yt
terligare begränsningar av straffrättens roll - vare sig det avses ske genom 

avkriminalisering eller en övergång till andra sanktionsformer, t. ex. avgif
ter - finns dock anledning att noga heakta vilka konsekvenser som en så
dan åtgärd kan tänkas få både för den fortsatta normefterlcvnaden som så
dan och för andra berörda medborgare, främst dem som utsätts för brott. 
Vad nu sagts bör också. i huvudsak gälla när fråga uppkommer om att om

pröva skilda brottsliga handlingars inbördes straff värde. 
Återfallsbrottsligheten utgör en mycket betydande del av den samlade 
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brottsligheten. En väsentlig uppgift är därför all verka för att kriminellt be

lastade personer anpassar sig i samhället. I den mån det gäller påföljder 

som administreras av kriminalvärden har verksamhetens inriktning för att 
tillgodose denna målsättning för några år sedan lagts fast genom statsmak

ternas beslut om kriminalvårdsreformen. Dessa beslut togs under betydan

de politisk enighet. Där angivna riktlinjer bör i sina huvuddrag vara vägle
dande också för det fortsatta arbetet. Detta innebär bl. a. en fortsatt ökad 

satsning på kriminalvård i frihet. Vad gäller anstaltsbehandlingen så bör 

verksamheten i görligaste mån redan från början inriktas på att förbereda 

den intagne för ett liv i frihet. Vidare måste eftersträvas en fortsatt ökad 

samverkan mellan kriminalvårdens olika grenar samt med andra statliga 

och kommunala myndigheter och organ som handlägger frågor av betydel

se för den intagnes möjligheter till anpassning. Det sagda hindrar emeller
tid inte alt man även måste ha möjlighet att beakta samhällets skyddsin

trcssen liksom personalens och andra enskildas berättigade krav på per
sonlig säkerhet och trygghet. 

Rättsväsendet föreslås få 282 milj. kr. mer än för innevarande budgetår 
för åtgärder mot brott. En stor del av detta belopp beräknas gå åt till kost
nadsökningar. Som framgår av fortsättningen bereds emellertid även avse
vä1t utrymme för ökade insatser. Polisen fär sålunda förstärkta personella 

och materiella resurser. Därigenom kan ytterligare åtgärder sätt~s in mot 

bl. a. narkotikabrottsligheten och tillgreppsbrotten. Polisen får också vid

gade resurser för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En ökad 
satsning sker även på kriminalvården. 

Under andra huvudtitlar i 1977 års budgetproposition föreslås ätgärder .. 

som har direkt betydelse för att förhindra och upptäcka brottslighet. Så
lunda förutsätts tullens bcvakningsorganisation i Öresundsomrädet bli 

förstärkt. För revision på skattcomrädet föreslås länsstyrelserna och de lo

kala skattemyndigheterna få ytterligare resurser. 
Insatser som indirekt har betydelse för att förebygga brottslighet före

slås ske på många områden. Av förslagen under andra huvudtitlar kan 
nämnas de åtgärder som chefen för socialdepartementet föreslår mot nar

kotikamissbruket. 

Polis- och Aklagarväscndct 

För närvarande är situationen på narkotikaområdet allvarlig. Den stora 

förekomsten av heroin är speciellt oroväckande. Klart är att narkotika-

. missbruket leder till en omfattande och allvarlig brottslighet över breda fält 

och att därför effektiva insatser på detta område fär betydande återverk

ningar också när det gäller att stävja andra brottsliga gärningar. Utveck
lingen i fråga om allvarliga tillgreppsbrott, bl. a. inbrott och rån, är särskilt 
oroande. Den organiserade grövre brottsligheten är också ägnad att inge 
särskild oro. Detta gäller i synnerhet som den är speciellt svåravslöjad. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 5 

Polisen ges ökade personella och materiella resurser. Medel beräknas 
bl. a. för sammanlagt 375 nya polismanstjänster. Av dessa avses ett 40-tal 

för kvartcrspolisorganisationcn samt IOOför spanings-och utrcdningsverk
samhct. Av.::~ senare avses 70 tjänster för spaning och utredning av narko

tikabron och 1illgrcppsbrot1. För bekämpande av den organiserade, grövre 

ekonomiska brottsligheten beräknas 10 tjänster. 

Balans måste föreligga mellan intagning ~v aspiranter vid polisskolan, 

nya tjänster och avgångar. Hur stor aspirantintagningen bör vara i fram

tiden skall studeras närmare. I avvaktan på resultatet härav beräknas nu 

medel för intagning av 760 aspiranter under budgetåret 1977/78. d. v. s. det 

högsta antal aspiranter som polisskolan har möjlighet att ta in under cu 
budgetår. 

Utgifterna inom polisväsendets område beräknas komma all öka med 

252,9 milj. kr. till 2676.5 milj. kr. 

Medel beräknas för tre nya åklagartjänster. 

Domstolsväsendet 

Arbetsläget vid de allmänna domstolarna har under det senaste året inte 

undergått några större förändringar. 

Vid hovrätterna har såväl antalet inkomna som antalet balanserade mål 

ökat något. Beträffande tingsrätterna visar antalet såväl inkomna som ba

lanserade tvistemål och brottmål en nedåtgå.ende trend. Antalet lagsök

ningar ol~h betalningsförelägganden har gått upp. Inskrivningsärcndena 

har ökat starkt. 
Måltillströmningen till kammarrätterna fortsätter att stiga. Till kammar

rätterna har under det senaste året bl. a. fullföljts ett mycket stort antal mål 

med anledning av 1975 års allmänna fastighetstaxering. Antalet balansera

de mål vid kammarrätterna är fortfarande otillfredsställande högt. Ytterli

gare insatser måste göras för att under de närmaste åren minska balanserna 

till en godtagbar nivå. 

För de allmänna domstolarna föreslås tre nya domartjänster till hovrät

terna och en ny domartjänst i tingsrätt. I stället kan ett motsvarande antal 

domartjänster i tingsrättsorganisationen dras in eller föras på övergångs

stat. För tingsrätterna har beräknats medel för sammanlagt 35 nya tjänster 

för tingsnotarier och tjänstemän utan juridisk examen. 

De nuvarande förstärkningsavdelningarna vid kammarrätterna i Stock
holm. Göteborg och Sundsvall bör behållas. Kammarrätten i Jönköping, 

som börjar sin verksamhet den l januari 1977 med två avdelningar, före

slås få en tredje avdelning fr. o. m. budgetåret 1977/78. 
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Rätlo;hjälpen 

Reformen om samhlil\cts rättshjälp trädde i kraft den I juli 19i3. Under 

år 1975 tillsattes en utredning (Ju 1975:07) om en allmän översyn av rätts

hjälpssystcmet. Denna utredning avser att lämna sitt betänkande under in
nevarande budgetår. 

Lönsamhet·~n och lönsamhetsutvecklingen vid de allmänna advokatby

råerna är otillfredställande. Domstolsverket räknar i sin anslagsframställ

ning inte med att de allmänna advokatbyråerna skall uppnå full kostnads

täekning förrän budgetåret 1981 /82. 

Förutsättningarna för och verksamheten vid de allmänna advokatbyrå

erna bör bli föremål för en allsidig utredning. Beslut om en sådan utredning 

kommer att fattas inom kort. 

Kriminalvården 

Den 1 december 1976 uppgick antalet platser på kriminalvårdsanstalter

na till 4 442. Medel beläggningen har under år 1976 varit 3 415. Den högsta 
beläggningen under år 1976 registrerades den 1 mars, då antalet intagna var 
3821. 

Under budgetåret 1976/77 har ett nytt allmänt häkte tagits i bruk i Kristi

anstad. 

Övergången till det av statsmakterna beslutade nya regionala systemet 

inom kriminalvården päbö1jades under budgetåret 1974/75 och fortsätter 

under nästa budgetår. 

Ett nytt allmänt häkte ko171mer under budgetåret 1977/78 att tas i bruk i 

Luleå. 

Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det nöd

v~\n<ligt med en fortsatt reducering av anstallsbeståndet. Liksom detta 

budgetår bör den fortsatta reduceringen i huvudsak beröra vissa riksan

stalter. Regeringen har diirför den 22 december 1976 beslutat att kriminal

vårdsanstalterna Ljustadalen och Sjöboda samt allmänna häktet i Öster

sund och 24 platser på kriminalvårdsanstaltcn Skenäs skall vara nedlagda 

så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 1978. Nämnda anstalter och 

hakte har sedan en längre tid en låg beläggning. 

Regeringen beslutade samtidigt att kriminalvårdsanstallerna Ulriksfors 

och Lärbro, som från kriminalvårdssynpunkt är olämpligt belägna, skall 

läggas ned. Dessa anstalter samt kriminalvårdsanstalten Sjöboda är bygg

nadsmässigt i särskilt dåligt skick. Såväl arbetsmiljön för personalen som 

förhållandena för de intagna är otillfredsställande. I fråga om kriminal

värdsanstalterna Ulriksfors och l..ärbro kan dock situationen pfi arbets

marknaden ställa speciella krav. Nedläggningarna av dessa anstalter skall 

därför ske efter samråd med arbelsmarknadsstyrelsen och genomföras så 

snart som möjligt, dock senast den 30 juni 1979. 
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Frivärdsfallen som den I oktober 1975 uppgick till 16357 utgjorde 16293 

vid samma tidpunkt år 1976. 

Fri vården föreslås fä yllerligare 68 tjänster under hudgetåret 1977 /78. 
Ersättningen till de frivilliga övervakarna föresl11s höjd frän 50 till 100 kr. 

per månad och klient. 
SkyddskonsulcnLdistrikter. i Stockholm, Göteborg och l\.falmö föreslås 

bli omorganiserade. 
Personalens arbetsuppgifter vid k1iminalvårdcns anstalter är föremål för 

översyn av en särskilt tillkallad sakkunnig. Kriminalvårdsslyrelsens orga
nisation utreds av en särskild kommitte. Frågan om isolering inom krimi
nalvården prövas av en särskild utredning. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 
statsbudgeten för budgetårel 1976/77 framgår av följande sammanställ
ning. Beloppen anges i milj. kr. 

DRIFfBUDGETEN 

Andra huvudtiteln 
A. Justitiedepartementet m. m. 
B. Polisväsendet 
C. Åklagarväsendel 
D. Domstolsväsendet 
E. Rättshjälp m. m. 
F. Kriminalvården 
G. Diverse 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 

Statens affiirsfo11der 
(Domänverket) 

Förvärv av jordbruksfästighcter 
för kriminalvården 

Statens allmänna fastighetsfo11d 
Polishus m. m. 
Byggnadsarhcten för domstols-

väscndet 
Vissa byggnadsarbeten för kriminal-

vården . 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

i Stockholm 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för justitiedepartementet 

Anvisat 
1976/77 

57.2 
2371,6 

132,2 
580,8 
128.0 
666.6 
97,5 

4033,9 

52,0 

14,5 

7,8 

74,3 

4108,2 

Förslag 
1977/78 

61,2 
2615,5 

136.0 
625.5 
143.5 
721,8 
55,7 

4359,2 

61,0 

17.0 

5,2 

2,4 

85,6 

4444,8 

Förändring 

+ 4,0 
+243,9 
+ 3,8 
+ 44,7 
+ 15,5 
+ 55,2 
- 41.8 

+325,3 

+ 9,0 

+ 2,5 

+ 5,2 

- 5,4 

+ 11,3 

+336,6 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser justitiedcpar
temcntcl'i verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Andra huvudtiteln 

A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Statsrådsberedningen 

1975/76 IJtgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

5105539 
5942000 
6980000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Repre scntations bidrag 

1976/77 

24 
18 

42 

5477000 
85000 

343000 
37000 

5942000 

Beräknad ändring 
1977/78 

+I 000000 
+ 15000 
+ 23000 

+I 038000 

Jag beräknar medel för pris- och löncomräkning m. m. med I 000000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för n~sta 
budgetår till 6 980 000 kr. 

Jag hemställer au regeringen föreslår riksdagen 

att till Statsrådsbered11inge11 för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 6 980 000 kr. 
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A 2. Justitiedepartementet 

1975/76 Utgift 
J 976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

16 892 366 

18 990000 

20840000 

Rescersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1976/77 

80 
77 

157 

17339000 
330000 

1321000 

18990000 

9 

Beräknad ändring 
1977/78 

-I 

-1 

+ 1694000 
+ 50000 
+ 106000 

+1850000 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning m. m. med I 956 000 kr. 
Fråga om godkännande av utländskt beslut om adoption prövas f. n. av 

regeringen. Enligt förordningen (1976: 834) om prövning av utländskt be
slut om adoption skall dessa ärenden fr. o. m. den I januari 1977 prövas av 
socialstyrelsen. Med anledning av detta kan en tjänst som departcments

sekreterare dras in. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 20 840 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Justitiedepartementet för budgeHhct 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 20840000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

197 5/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

15 305042 

15 750000 
15 750000 

Reservation 4118945 

Ett antal nya utredningar har tillsatts under år 1976. Till dessa hör utred
ningen om vissa frågor ang. mathållningen vid kriminalvårdens anstalter, 
utredningen om upphovsrätt, utredningen för översyn av lagstiftningen om 
förmögenhetsbrott, utredningen om översyn av lagstiftningen om person
orienterad ADB-information m. m. och utredningen om isolering inom kri

minalvården. 
Flera kommitteer med omfattande uppdrag fortsätter sin verksamhet, 

bl. a. integritetsskyddskommitten, samarbetsorganet för rättsväsendets in-
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formationssystem (SARI), vallcnlagsutredningen, familjelagssakkunniga, 

konkurslagskommitkn. utredningen ang. ny lagstiftning om befordran 

med järnväg. konsumenttjänstutredningcn, utredningen ang. förctagsin

teckning, hcmförsäljningskommitten, utredningen om utländska överta

ganden av svenska företag, utredningen om personalens arbetsuppgifter 

inom kriminalvfirdcns anstalter. försäk1ingsrättskommitten, varumärkcs

utredningen, massrnediekoncentrationsutrcdningcn. utredningen om re

klam i videogram, ordningsvaktsutredningen, ungdomsfängelseutred

ningen. utredningen ang. översyn av häktningsbcstämmclserna, brottsska

deutredningen, personvals- och valkretsutredningen, JK-utredningen, 

1974 års bolagskommittc, stiftelseutredningen. småhusköpkommittcn, ar

rcndelagskommitten. väktarutbildningsutredningen, hyresrättsutredning

en. rättshjälpsutredningen, 1975 års polisutredning och utredningen om 
kvinnlig tronföljd. 

Under år 1976 har följande utredningar slutfört sina uppdrag, nämligen 

köplagsutrcdningen. skadeståndskommitten, nordiska upphovsrättskom
mittcn, åtalsrättskommillcn, sexualbrottsutredningen, frivårdens stor

stadsutrcdning. utredningen om arbetsbelastningen i tingsrätterna. utred
ningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan, fastighetsdata
kommitten, bostadsförvaltningsulrcdningcn och expertorganet på bokför

ings- och redovisningsområdet. De uppgifter som har lagts på delegationen 

(Ju 1973: 03) för jämställdhet mellan män och kvinnor har övertagits av 

kommitten (Ju 1976: 08) att utreda fragor om jämställdhet mellan män och 

kvinnor. m. m. f samband med detta har arhetsmarknadsdepartementct ta

git över huvudmannaskapet för denna kommittc. 
Jag beräknar högst 1, I milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning om 

ett enhetligt och samordnat informationssystem för rättsväsendet (Rl). 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att lill Kommitteer 111. m. för budgetåret 1977/78 anvisa etl reserva

tionsanslag av 15 750 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

598574 

1200000 

1200000 

Reservation 503 336 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fxtra utgifter för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservations

anslag av 1200 000 kr. 
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A 5. Iufonnation om lagstiftning m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Ansl<1g 

1977/78 Förslag 

304365 
820000 
820000 

Reservation 

11 

I 000950 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hcmstiillcr att regeringen förcslär riksdagen 

att till Information um lag.w(ftning m. m. för budgetåret 1977/78 an

visa ett reservationsanslag av 820000 kr. 

A 6. Svensk författningssamling 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

3022384 

3 000000 

3 500000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk författ

ningssamling. 

Med hänsyn till kostnadsutvccklingen bör anslaget räknas upp med 

500000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1'enskfö1j'atmi11gssamling för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 500000 kr. 

A 7. Justitiekanslern 

1975/76 Utgift 

I 976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

1 391663 
1527000 

1455000 

Justitiekanslern (JK) bevakar statens rätt och har i den omfattning som 

anges i särskild lag tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet ef

terlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. 

Dessutom har JK vissa uppgifter enligt annan lagstiftning, hl. a. tryckfri

hetsförordningen, datalagen (1973: 289), kreditupplysningslagen (1973: 
1173) och inkassolagen (1974: 182). 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1976177 

7 
3 

10 

Beräknad ändring 1977/78 

JK 

-1 

-1 

Föredra
ganden 

-I 

-1 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Anslog 

Lönekostnader 1348000 
Sjukvård 1700 
Rcscersättningar 30000 

därav utrikes resor (5 000) 
Lokalkostnader 109300 
Expenser 38000 

1527000 

JK 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 59700 kr. 

JK 

-115 100 

(+ 3000) 
+ 39300 
+ 7500 

- 68300 

Föredra
gam.len 

-t15IOO 

(+ 3000) 
+ 39300 
+ 3800 

- 72000 

2. I 0-alternativet förordar JK att en tjänst som extra föredragande dras 
in (-129010 kr.)_och ersätts av tillfälliga extra föredragande ( +51856 kr.); 

• .. 
Detta kommer; särskilt med beaktande av de indragningar av tjänster som 

extra föredragande som redan ägt rum, att medföra betydande inskränk

ningar i den nuvarande verksamheten. Sålunda torde JK:s möjligheter att 

företa inspektionsresor eller att igångsätta ärenden på eget initiativ 

minska. 

3. En föredragande har varit förordnad att biträda JK främst i mål om 

bättre rätt till renbctesfjällen i Jämtlands län. Föredragandetjänsten är nu

mera vakant. Målet kan väntas bli överklagat till högsta domstolen men 

JK räknar inte med någon mer betydande arbetsinsats under budgetåret 

1977/78. ~ed hänsyn till att den sär~kilda föredraganden även handlagt 

vissa andra, ännu ej avslutade ärenden hos JK bör emellertid ett belopp 

om 40000 kr. beräknas som ersättning till tillfälligt anlitade föredragande. 

Föredraganden 

Kungl. Maj:l har den 1 l oktober 1974 bemyndigat chefen för justitiede

partementet att tillkalla sakkunniga för att utreda frågan om JK:s arbets

uppgifter m. m. Hänsyn har vid anslagsberäkningen inte tagits till den änd

ring i arbetsuppgifterna som kan bli följden av de sakkunnigas arbete. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14.55000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Justitiekanslern för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsan

slag av 1455000 kr. 
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A 8. Fideikommissnämnden 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

242 917 
322000 
312000 

fideikommissnämndcn handlägger ärenden enligt lagen (1963: 583) om 
avveckling av fideikommiss och pcrmutationslagcn (1972: 205). Nämnden 
består av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämndens kansli finns 
en kanslichef. 

Personal 

Handläggande personal 
Öv1ig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rese ersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Fideikommissnämnden 

1976/77 

I 
I 

2 

289000 
1200 

13000 
7000 

11800 

322000 

I. Löneomräkning m. m. 25 000 kr. 

Beräknad ändring l 977 /78 

Nämnden Föredra-
ganden 

-JO 100 -10100 

+ 100 + 100 

-10000 -10000 

2. I 0-altcrnativet förordarfideikommissnämnden ett minskat antal sam
manträden med nämnden och en inskränkning av nämndens resevcrksam
het samt besparingar av expensmcdcl. Konsekvenserna beräknas bli helt 
otillräckliga marginaler för nämndens verksamhet. Nämndens möjligheter 
att vid behov besöka fideikommiss skulle också i hög grad begränsas. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Fideikommis.rnäm11den för budgetåret 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 312 000 kr. 

A 9. Datainspektionen 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

2563619 

4085000 
4169000 
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Datainspektionen, som inrättades den I juli 1973, har som central för
valtningsmyndighet att pröva frägor om tillslånd och utöva tillsyn enligt 
datalagen (1973: 289), kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) och inkassola
gen (1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en gene

raldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för tillståndsärenden, en en

het för tillsynsärenden samt ett sekretariat för information och administra
tiva uppgifter. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Datainspek- Föredra-
tionen ganden 

Personal 

Handläggande personal 17 
Övrig personal 8 

25 

Anslag 

Utgifter 
I. Tillståndsverksamhet 2135000 -149000 -170000 
2. Tillsynsverksamhet 1826000 +218000 + 195000 
3. Information 125000 + 120000 + 60000 

4086000 +189000 + 85000 

Uppbörds medel 
Inkomster vid data-

inspektionen -1000 - 1000 - 1000 
Nettoutgift 4085000 +188000 + 84000 

Inom programmet tillståndsverksamhct sker tillständsprövningen enligt 
datalagen, krcditupplysningslagcn och inkassolagen samt prövningen av 
anmälningsärenden som avses i I § andra stycket datakungörelsen 
(1973: 291). 

Programmet tillsynsverksamhet omfattar tillsyn enligt de tre nämnda la
garna. lnformationsprogrammet omfattar information främst om innebör
den av de tre lagarna, dels till de registeransvariga, dels till allmänheten 
och dels till utlandet. 

Darai11spektio11e11 

Sammanlagt I 7 363 ärenden av alla slag har kommit in till datainspektio
nen (Dl) frän det inspektionen inrättades den I juli 1973 fram till den 30 ju
ni 1976. Under samma tid har 13 100 ärenden avgjorts. Huvuddelen av de 
till Dl inkomna ärendena eller ca 16 000 är till ståndsärenden enligt datala
gen. Ett ärende omfattar inte sällan mer än ett personregister. Totala anta
let berörda personregister torde därför överstiga 20 000. Ca 70 % av till
stfmdsärendena enligt datalagen kan handläggas med det av DI inom la
gens ram förenklade ansöknings- och bcslutsförfarandet. De återstående 
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tillståndsärendcna är ofta myckcl arbetskråvande. Huvuddelen av de till
ståndsansökningar som kommit in till DI under budgetåret 1975/76 avser 
nya register och verksamheter. Tillströmningen av nya ärenden .torde även 

i framtiden komma att vara hög. Detta förhållande kan dock komma att på

verkas i den ena eller andra riktningen av resultatet av den översyn av da
talagen som utredningen (Ju 1976: 05) om översyn av lagstiftningen om 

personorienterad ADB-information m. m. påbörjat. 
Den vid budgetårsskiftet den I juli 1976 kvarvarande ärendebalansen 

4 263 ärenden (varav 3 822 tillståndsärendcn enligt datalagen) kan med 

oförändrade personalresurser väntas bli avarbetad under innevarande hud
getår. Detta kräver att DI:s personalresurser fortfarande koncentreras på 
tillståndsverksamheten och att förskjutningen av tyngdpunkten i arbetet 
mot tillsynsverksamhet får anstä. Tillstånds- ot:h tillsynsprogrammen har 

emellertid nära samband med varandra. Under den tid då balansen av till
ståndsärcnden avarbetas bedrivs en betydande del av tillsynsverksamhe
ten som ett led i själva tillståndsprövningen. Det förenklade tillständsförfa
randet förutsätter emellertid organiserade stickprovskontroller. 

Under budgetåret 1977/78 kommer DI:s rådgivning. tillståndsprövning 

och tillsyn att samordnas. Huvudsyftet är att. genom tidigt samarbete med 
de registeransvariga, DI skall kunna bidra till lösningar som medger både 

bibehållen effektivitet och bättre personlig integritet utan ökade kostna

der. Ett sådant arbetssätt torde inte påverkas av de ändringar i lagstiftning

en som kan bli resultatet av den pågående lagöversynen. 
Den nämnda förskjutningen av arbetets tyngdpunkt mot tillsyn och råd

givning väntas inte medföra några förändringar av personalbehovet under 
budgetåret 1977/78 och därefter. 

Föredra~cmden 

Den inkomst under budgetåret 1977/78 som avgifterna enligt kungörel
sen (1973: 1209) om avgift hos datainspektionen ger kan inte närmare be

räknas. Inkomsten bör redovisas som uppbörd under anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

4169000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 4169000 kr. 

A 10. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

I 976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

2371217 
2 585000 

2920000 

Brottsförebyggande rådet har till uppgift att främja brottsförebyggande 

insatser inom olika områden av samhällsverksamheten samt att verka för 

en samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. 
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Brottsförcbyggandc rådet leds av en styrelse. Hos rådet finns ett kansli, 

som förestås av en kanslichef. Inom kansliet finns en utredningsenhet och 
en utvecklingsenhet. Till rådet är knutet en vetenskaplig grupp samt ett 

varierande antal arbetsgrupper. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Brottsförebyg- Föredra-
gandc rädet ganden 

Personal 

Handläggande personal 10 +2 
Övrig personal 8 +I 

18 +3 

Anslag 

Lönekostnader 2018000 +776000 +328000 
Sjukvård 6000 
Reseersättningar 93000 + 10000 + 7000 

därav utomnordiska resor (20000) (+ 2000) (+ I 000) 
Lokalkostnader 242000 + 35000 + 37000 
Expenser 226000 - 23000 - 37000 

2585000 +798000 +335000 

Brottsförebyg{tande rådet 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 335 000 kr. 

2. Personalen behöver förstärkas med en ~jänst som informationschef. 

Ytterligare medel beräknas för arvodering av konsulter. (+300000 kr.). 

3. Medel under anslaget A 11. Brottsförebyggande rådet: Utvccklings
kostnadcr som för närvarande utnyttjas för att avlöna en handläggare och 

ett biträde bör överföras till förevarande anslag och disponeras för att in

rätta motsvarande tjänster(+ 163000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2920000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsförebyggande rådet: Fiirvaltningskost11ader för bud

getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 2 920000 kr. 

A 11. Brotl'iförebyggande rådet: Utvecklingskustnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

2755200 

3000000 

3 240000 

Reservation 189846 

Från anslaget bestrids kostnader för informationsverksamhet och forsk

ning inom det kriminalpolitiska området. 
Brott.~Jörebyggande rådet yrkar en höjning av anslaget med 250000 kr. 
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Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budgetåret 

1977/78 till 3240000 kr. Jag har därvid utgått frän att rådet även i fortsätt
ningen skall vara samordningsorgan på narkotikaområdet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsförehyggande rådet: Utvecklingskostnader för budget

året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 3240000 kr. 

2 Riksdagen 1976/77. I sam!. 100. Bilaga 5 
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B POLIS V ASENDET 

Utvecklingen under de senaste ären i fråga om de brott som har kommit 

lill polisens kännedom framgår av följande sammanställning. 

Brott som kommit till polisens kännedom 

varav 

År Brotts- inbrotts- motor- mord och skade-
balks- stöld fön.lons- dråp (även görelse 
brott (även an- tillgrepp försök). 

nan stöld barnadråp, 
än in- misshandel 
brotts- varav dö-
stöld sä- den följt, 
vitt avser övriga miss-
skjul va- handelsbrolt 
pen o. d.) och rån 

1965 393660 80584 46717 12936 22995 
1966 410904 80520 44861 14341 22393 
1967 437042 85469 48899 14889 24721 
1968 493926 98450 49840 18237 2!!815 
1969 480979 90885 51164 19349 29933 
1970 563 138 108626 57740 20121 33882 
1971 614150 13508!! 62862 19565 37102 
1972 598681 128310 54466 20390 37007 
1973 547542 114999 47549 19871 39338 
1974 570610 115 391 47475 22470 45771 
1975 643405 134470 55279 24139 54 760 
1975-0l-Ol-
10-31 514975 108504 44983 19190 44980 
1976-01-01-
10-3 l' 550924 122452 51317 19398 44843 

1 Summering av uppgifter från statistiska ccntralbyräns månadsslatistik. Dessa 
summerade uppgifter ger erfarenhetsmässigt lägre siffror än ärsstatistiken. 

B 1. Rikspolisstyrelsen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 förslag 

140385953 
1 132712000 

149170000 

' Av anslaget skall 7830000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 

Inom styrelsen finns dels en avdelning med tvä polisbyråer, en avdelning 

med en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en per

sonalbyrä, en kanslibyrä, en registerbyrå och en enhet för datafrågor och 
dels en säkerhetsavdelning med två byråer. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen gan<len 

Personal 

~andläggande personal 291 +23 + I 
Ovrig personal 276 - 5 -10 

5671 +18 -9 

Anslag 

Lönekostnader 62251000 + 5772000 + 3523000 
Sjukvård 165000 + 35000 + 35000 
Reseersättningar 1250000 + 250000 + 125000 

Därav utrikes resor (200000) (+ 50000) (+ 25000) 
I .okalkostnader 25806000 + 10843000 + 10843000 
Expenser 5000000 + 675000 263 000 
Radioförbindelscr med 
utlandet 65000 65000 65000 
Passformulär m. m. 2800000 + 950000 + 950000 
Kostnader för polis-
väsendets arbetstids-
nämnd m.m. 35000 + 40000 + 40000 
Centralt anordnad ut-
bildning 2277000 + 516000 + 277000 
A vgif!er för datamaskin-
fonden m.m. 25690000 + 4153000 + I 057000 
Bidrag till kostnader 
för gemensam kontors-
drift m. m. i kvarteret 
Kronoberg 7373000 + 352000 64000 

132712000 +23521000 +16458000 

' Tjänster vid förvallningskontoret för kvarteret Kronoberg redovisas under an
slaget B 9. 

Rikspolisstyre/sen 

1. Löne· och prisomräkning utgör 17 515000 kr., varav 2 517 000 kr. av
ser löner till tjänstemän och I 09 000 kr. avlöningsförmäner och arvoden till 
heltidsanställda extralärare och till timlärarc vid polisskolorna. 

2. I samband med in11yttningen i kvarteret Kronoberg har styrelsen re
konstruerat och kompletterat polismuseet. Styrelsen föreslår att informa
tion senheten tillförs en tjänst som föreståndare för polismuseet ( + 79 935 
kr.). 

3. Vid utlänningsgmppen inom polismyndighetssektionen, polisbyrå Il, 
föreligger behov av en byrädirektör för handläggning av ärenden rörande 
gränsövervakning och utlänningskontroll (+97235 kr.). 

4. Behov föreligger vid utbildningsbyräns utbildningssektion dels av en 
byrädirektör ( + 97 235 kr.) för planering och uppföljning av de ekonomiska 
frågorna beträffande all central, regional och lokal utbildning, dels av ett 
kontorsbiträde (+59927 kr.). 

5. Styrelsen föreslår vidare att sju tjänster som lärare i ämnet motorfor-
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donskunskap inrättas vid polisskolan Ulriksdal \-:-578 739 kr.). Utbildning

en har hittills genomförts av polismän som inlånats från den lokala polisor
ganisationen. Inlåningssystemet anses emellertid otillfredsställande från 

såväl personal- som utbildningssynpunkt. 
6. Statskontoret utförde hösten 1973 en organisationsundersökning vid 

rikspolisstyrelsens dataenhet. Undersökningen redovisades i en rapport 
den 31 oktober 1973, vari statskontoret föreslog en kraftig utökning av da

taenheten. Styrelsens förslag i ärendet framfördes till Kungl Maj:l i ett 
tillägg till anslagsframställningen för 1974/75 och bifölls delvis. Styrelsen 

föreslår nu alt 17 av de resterande tjänsterna enligt statskontorets förslag 
inrättas under budgetåret 1977/78 (+I 5 JO 898 kr.). 

7. Vid rikspolisstyrelsen har i samband med inflyttningen i nya lokaler i 
kvarteret Kronoberg inrättats ett centralarkiv. Styrelsen föreslår att kans
libyråns juridiska sektion tillförs en tjänst som arkivarie (+89417 kr.) som 
skall ha överinsyn över centralarkivet samt ansvara för arkivbildning och 
arkivvård inom styrelsen. Vidare föreslås en tjänst som arkivföreståndare 
( +65 835 kr.) för skötsel och vård av arkivet. 

8. Behov föreligger av en byrå.direktör (+97 235 kr.) vid personalbyråns 
allmänna sektion. Arbetsbördan vid sektionen har under senare år succes
sivt ökat. En allt mer omfattande information erfordras till den lokala po
lisorganisationen om innebörd och tillämpning av nya lagar, förordningar 

och avtal. 
9. För en fortsatt uppbyggnad av personalvårdsorganisationen förcsfär 

styrelsen att personalbyråns personalvårdssektion tillförs en tjänst som 

avdelningsdirektör ( + 129 0 JO kr.) och en tjänst som kansliskrivare ( + 65 835 
kr.). 

10. Styrelsen föreslår att registerbyrån tillförs två tjänster som förste 
byråsekreterare/byråsekreterare ( + 178 834 kr.), varav en vid spaningsre
gistret och en vid sambandscentralen. 

Under förutsättning att fylleri och vissa parkeringsförscclser avkrimina
liseras kan tio tjänster vid registerbyråns kontrollsektion dras in ( -643 000 
kr.). 

11. Styrelsen har beräknat 300000 kr. för ersättning till praktikanter en
ligt cirkulär (1975: 326) . 

. 12. Under posten Avgifter till datamaskinfonden m. m. föreslär styrel
sen vissa utökningar i fråga om datomtrustning, terminalutrustning och da
taregistreringsulrustning till en sammanlagd kostnad av ca 4 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för ytterligare en handläggare vid utlänningsgruppen 
inom polismyndighetssektionen. 

Med anledning av avkriminaliseringen av fylleri och huvuddelen av par-
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keringsförseelsema räknar jag med att tio tjänster vid registerbyråns kon

trollsektion kan dras in. 

En polischefskurs med 20 aspiranter bör anordnas under budgetåret 

1977/78. Genom regeringens beslut den 7 juni 1972 fär högst 500 extra pn
lismiin (polisaspiranter) utan särskilt medgivande antas till grundutbildning 

varje budgetår fr. o. m. budgetåret 1972/73 tills vidare t. o. m. 1977/78. Un

der budgetåret 1976/77 får enligt regeringens bestiimmande utöver medgi

vandet i 1972 års beslut antas ytterligare högst 100 extra polismän (polis

aspiranter). 

Rikspolisstyrelsen har i särskild skrivelse begärt att intagningarna av 

aspiranter får utökas till 760 under såväl innevarande budgetår som bud

getåret 1977/78. 
De aspiranter som antas skall först genomgä polisskolans grundkurs om

fattande 41 veckors grundutbildning samt därefter två års praktiktjänstgö

ring. Efter dessa närmare tre är är aspiranten färdigutbildad och kan själv

stiindigt fullgöra tjänst som polisman och söka sådan tjänst. 
Inom polisorganisationen finns ett relativt stort antal vakanser. Denna 

situation uppvägs åtminstone delvis av att det samtidigt finns färdigutbil

dade poliser som ej sökt vakanta tjänster samt poliser som genomgår prak

tiktjänstgöring. För att undvika att över- eller underskott av färdigutbilda

de poliser uppkommer måste balans föreligga mellan aspirantintagningar, 

nya tjänster och avgångar. Därvid måste beaktas att aspiranterna inte är 

färdigutbildade och berättigade att söka tjänst förrän efter ca 3 år. Jag har 

för avsikt att närmare studera hur stor aspirantintagningen bör vara i fram

tiden vid alternativa antaganden om nya tjänster och avgångar. I avvaktan 

på dessa studier beräknar jag medel för intagning av 760 aspiranter under 

budgetåret 1977/78, dvs. det högsta antal aspiranter som kan utbildas vid 

polisskolan under ett budgctAr. 

Kommissarieutbildningen, som hittills varit gemensam för polis- och kri

minalkommissarier, bör delas så att kommissarierna efter en gemensam 

grundkurs får en utbildning som bättre tillgodoser deras behov av särskilda 

kunskaper inom resp. avdelning. Jag har beräknat medel för detta ända

mål. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

149170000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikspo/isstyrelse11 för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 149170000 kr., varav 8801000 kr. att avräknas mot au

tomobilskattemedlen. 
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B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

33091832 
124575000 

34869000 

Reservation 

,.., _ ... 

14 912887 

j Av anslaget skall 17079000 kr. avräknas mot aulomobilskattcmedlen. 

1976/77 Beräknade kostnader 1977/78 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Bilar och motorcyklar m. m. 21082000 26749000 25 276000 
Helikoptrar 
Båtar I 005000 
Radioutrustning m. m. 4248000 13377000 7693 000 
Hästar uch hundar m. m. 1495000 1925000 J 825000 
Trafikövervaknings· 
materiel rn. m. 250000 1454000 75000 
Reserverade mcdt:I -2500000 

24575000 44511000 34869000 

Rikspolisstyrelsen 

J\. vden 30 juni 1976 reserverade medel har 14 700 000 kr. tagits i anspråk 

genom utlagda beställningar vilka kommer att betalas under budgetåret 

1976/77, varav 11100000 kr. huvudsakligen avser anskaffning av radio

utrustning m. m. 

l. För den lokala polisorganisationen föreslår styrelsen sammanlagt 22 

nya fordon. varav 6 personbilar för övervakningsverksamhet och 10 per

sonbilar för utredningsvcrksamhet. För Stockholms polisdistrikt föreslår 

styrelsen anskaffning av dels två större transportbussar. dels en släpvagn, 

inredd för ledning vid händelser med stora personalinsatser samt två släp

vagnar för förvaring och transport av materiel. Kostnaderna beräknas till 

sammanlagt 390000 kr. För verksamheten vid den grupp inom rikskrimina

len som griper in vid bombhot föreslås anskaffning av en lastbil och en per

sonbil för en kostnad av 104000 kr. Malmö polisdistrikt bör tillföras en för 

narkotikaspaning särskilt inredd bil. De sammanlagda kostnaderna för nya 

fordon beräknas till l 253 000 kr. 

Det fr. o. m. 1975/76 påbörjade försöket med förlängning av brukningsti

den för bilar bör fortsätta. 

Sammanlagt bör 555 bilar och 80 motorcyklar bytas ut till en kostnad av 

24808000 kr. 
Två terrängskotcrpakct bör anskaffas och tio bytas ut till en samman

lagd kostnad av 387000 kr. 

2. Två motorbåtar, i Göteborgs polisdistrikt och Karlstads polisdistrikt, 

bör bytas ut. Kostnaden beräknas till I 005 000 kr. 

3. För fortsatt utbyggnad av pcrsonradionätet i de tre största polisdi

strikten begär styrelsen för radioutrustning och installation för budgetåret 
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1977/78 5030000 kr. (Malmö) samt beställningsbemyndigandc på 
21 925 000 kr. för betalning under budgetåren 1978/79- 1980/81 (Göteborg 

och Stockholm). 
Styrelsen begär 700 000 kr. för radioutrustning avseende interpolradio

trafiken enligt för budgetåret 1976/77 erhållet beställningsbcmyndigande. 
För inköp av ytterligare talkryptcringsutrustning begär styrelsen 900000 

kr. 
För fortsatt modernisering av fjällradionätet i Kopparbergs län begär 

styrelsen 400 000 kr. För komplettering av fjällradionätet i Västerbottens 
och Norrbottens län med hjälpradiostationcr samt ätcrutsändare begärs 
sammanlagt 410 000 kr. 

För transportabla återutsändnre i Gävleborgs och Kopparbergs län be
gärs 48000 kr. 

Styrelsen föreslår att ytterligare tvä motorbåtar utrustas med radar
utrustning (+60000 kr.) och ytterligare fem med ekolodsanläggning 
(+ 37 500 kr.). 

För anskaffning av 80 bärbara radiostationer till rikskriminalcn, tunnel

banecentralen i Stockholm samt för fjällradionätet i Västerbotten, Norr
botten samt Kopparbergs län begär styrelsen sammanlagt 776000 kr. 

Styrelsen föreslår att 30 personsökare för personal med landsomfattande 
verksamhet anskaffas för en kostnad av 60000 kr. 

För fortsatt anskaffning av särskild mikrofonutrustning till motorcyklar 
begär styrelsen 50000 kr. 

För utveckling av en ny radiostation för motorcyklar begär styrelsen 

50000 kr. 
För modifiering av polisens radiosystem begärs 200000 kr. 

För fortsatt utbyggnad av ett nytt larmsystem för värdetransporter begär 
styrelsen 2250000 kr.,för budgetåret 1977/78 samt beställningsbemyndi
gande på 3160000 kr. all utbetalas under 1978/79. 

För talregistreringsutrustning för sambandscentraler begärs 125 000 kr. 
4. Styrelsen yrkar sammanlagt 1925 000 kr. för anskaffning av 5 hundar 

samt för utbyte av 10 hästar och 80 hundar. 

5. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervakningsmatc
riel såsom radarhastighetsmätare, trnffipaxanläggningar, alkoholprov
ningsutrustningar samt garageutrustning begär styrelsen sammanlagt 

1454000 kr. 

Föredraganden 

I. Jag beräknar medel för inköp av en personbil och en bil för narkotika
spaning samt en materielsläpvagn. För utbyte av ca 555 bilar och ca 80 mo
torcyklar beräknar jag ca 28,7 milj. kr. Medel har vidare beräknats för ut
byte av tio terrängskoterpaket. 

2. För utbyggnad av personradiosystem i Malmö beräknar jag 5 030 000 

kr. samt föreslär ett beställningsbemyndigande på 13 350000 kr. för bud-
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getå.rcl 1978/79 och 8 575 000 kr. för budgetåret 1979/80. Beställningsbe

myndigandena avser uppbyggnad av pcrsonradiosystem i Stockholms och 

Göteborgs polisdistrikt. f-ör inköp av radioutrustning till interpolradio

verksamheten beräknar jag 700 000 kr. och för inköp av talkrypteringsut

rustning 50000 kr. För radioutrustning till fordon beräknar jag ca 1,7 milj. 

kr. För modernisering av fjällradionätet i Kopparbergs län, komplettering 

av fjällradionätet i Västerbottens och Norrbottens län samt för ombyggnad 

av transportabla återutsändare i Jämtlands och Kopparbergs län beräknar 

jag 100000 kr. Jag beräknar vidare 100000 kr. till bl. a. bärbara radiostatio

ner. 

3. Jag beräknar medel för utbyte av 10 hästar och 80 hundar. 

4. Under posten till trafikövcrvakningsmateriel m. m. beräknar jag 

75 000 kr. för prov med ny typ av alkoholprovningsutrustning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

34 869 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

I. att lill Polisverket: ftlköp av motorfordon m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 34 869000 kr., varav 

24234000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 
2. att medge alt radioutrustning beställs till en kostnad av högst 

13 350 000 kr. med betalningsutfall budgetäret 1978/79 och högst 

8 575 000 kr. med betalningsutfall budgetäret 1979/80. 

B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

70993 199 
189870000 

95807000 
1 Av anslaget skall 49788000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Rikspolis- .Föredra-
styrelsen ganclen 

Underhåll och drift av 
motorfordon m. m. 52228000 + 922000 + 700000 

Underhåll och drift av 
helikoptrar m. m. 8626000 + 873000 + 873000 

Underhåll och drift av 
båtar m.m. 1869000 + 461000 + 461000 

Underhäll och vård av 
radioanläggningar m. m. 11635000 + 1267000 + 1267000 

Försäkring av motorfordon 1200000 + 500000 + 500000 
Underhåll och vård av 

fordonsutrustning m. m. I 750000 + 350000 + 150000 
U ndcrhåll och vård av 

hä:-.tar m. m. 600000 + 95000 + 95000 
Underhåll och vård av 

hundar m. m. 4127000 + 423000. + 275000 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Underhåll och vård av 
personlig u1rustning m. m. 3500000 + 3035000 400000 

Underhåll och värd av 
trafikövervakningsma-
teriel m. m. 2580000 + 830000 + 281000 

Underhåll och vård av 
kriminalteknisk utrust-
ningm.m. I 045000 + 608000 + 600000 

Underhåll och vård av 
speciell materiel m. m. 580000 + 850000 + 325 000 

Underhåll av kartutrusl-
ning 130000 + 20000 + 10000 

Underhåll och vård av 
arrestutrustning + 250000 

89870000 +10484000 +5937000 

Föredraganden 

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen vid försvarets hundskola 
tillsattes i november 1975 en arbetsgrupp med representanter för försvars-, 
justitie-, social- och dåvarande finansdepartementet, numera budgetdepar
tementet, med uppdrag att se över ekonomin vid försvarets hundskola. Ar
betsgruppen har nu avlämnat en rapport "Verksamheten vid försvarets 
hundskola". Rapporten remissbehandlas f. n. I avvaktan på ställningsta
gande till denna rapport har jag även för budgetåret 1977/78 beräknat me
del för driftbidrag under detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
95 807 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Po/isl'erket: Underhåfl och drift av motorfordon m. m. för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 95 807 000 kr., 
varav 53077000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 4. Polisverket: Särskild polisverksamhct för hindrande och uppdagande 
av hrott mot rikets säkerhet m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

63 660860 
64900000 
70350000 

Rikspo{isstyre{se11 föreslår att anslaget förs upp med 71468 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 70 350000 kr. Ökningen av anslaget beror till 
största delen pä automatiska kostnadsökningar. 
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Jag hemställer au regeringen föreslflr riksdagen 

att till Polisl'erke1: Siirski/d polisvl'l'ksamhet för hindrande och upp

dagande av brott mot rikets säkerhet m.111. för budgetåret 
1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 70350000 kr. 

B 5. Polisl'erket: Dil'erse utgifter 

I 975/76 Utgift 
I 976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

4134605 

2 775 000 

3630000 

Från detta anslag betalas bl. a. bidrag till intematinnclla kriminalpolisor
ganisationen i Paris (Interpol). till enskilda tjänstemän för studier av bety

delse för polisväsendet och till föreningar för tjänstemän vid polisväsen
det. I övrigt bestrids från anslaget bl. a. kostnader för efterspaning av för
svunna personer. Kostnader för polisvcrksamhet som inte skall bestridas 
frän annat anslag betalas från detta anslag efter beslut av regeringen. 

Rikspolisstyre(se11 föreslår all anslaget förs upp med 5 290 000 kr. 
Av detta belopp föreslår rikspl1lisstyrelsen all I 200000 kr. används för 

bestridande av kostnaderna för ett mera aktivt internationellt agerande i 

samband med bekämpningen av den internationella grövre narkotika
brottsligheten. 

Föredraganden 

Kostnaderna för den av styrelsen under anslaget föreslagna utbyggna

den av den internationella narkotikabekämpningen behöver ytterligare be
räknas och preciseras. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till detta 
förslag. 

Under nästa budgetä.r kommer anslaget att belastas med kostnader för 
möte med Interpols generalförsamling, som efter inbjudan av regeringen 

hålls i Stockholm i september 1977. Kostnaderna för konferensen kan r. n. 

inte beräknas. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga. 
fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Polisverket: Diverse utgifter för budgettlret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 630 000 kr. 

B 6. LokaJa polisorganisationen: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift l 862559604 

1976/77 Anslag 12 028 831 000 
1977 /78 Förslag 2 242 782 000 

' Av anslaget skall 466556000 kr. avräknas mot automobilskatlemedlen. 
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Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta in

seendet över polisväsendet. l .änsstyrdscn är högsta polismyndighet i lä

net. I var::ie liin utom i Gotlands län finns hos länsstyrelsen en länspolischcf 

och i vissa län dessutom en biträdande länspolischef. Varje län är indelar i 

polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje polisdist1ikt finns en polis

styrelse. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen gan<len 

Personal 

Tjänstemän i polischt:fs-
karriären 267 .,_ 4 + 4 

Övriga polismän (exkl. 
personal i rekryterings-
kåren) 15110 +375 +371 

Annan personal 3 362,5 + 150 + 150 

18739,5 .,.529 +525 

Anslag 

Lönekostnader till 
tjänstemän I 591781000 -;-J30610000 + 133932000 

Lönekostnader till extra 
polismän (polisaspi-
ranter) m. fl. 157333 000 + 42667000 + 48992000 

Lönekostnader till övrig 
extra personal och till 
tillfällig arbetskraft 9686000 + 4729000 6705000 

Ersättning till sakkunniga 7 500000 + 3400000 + 1500000 
Sjukvär<l 2 350000 + 650000 + 650000 
Resccrsättningar 37400000 + 17600000 + 9000000 
Lokalkostnader 161702000 + 18898000 + 18898000 
Exptmser 39 217 000 + 14633000 + 4514000 
Kostnader för förpassning 

och för kost och sjukvård 
för omhändertagna perso-
ner m.m. 2400000 + 600000 + 600000 

Kostnader för regionalt 
och lokalt anordnad 
utbildning 2450000 + I 072000 + 320000 

Särskilda utgifter i 
polistjänsten 990000 + 25000 

Ersätcning för skador vid 
flygande inspektion 20000 

Kostnader för framkallning 
och kopiering av film 
m.rn. 500000 5000001 

Ersättning för skador på 
polismans lösa egendom 100000 + 25000 + 25000 

Ersättning till enskilda för 
biträde ät ordningsmakten 50000 

Kostnader för inköp av 
uniformer till polischefs-
personal 50000 5000(1' 

Kostnader för politi-
transporter 2000000 + 900000 + 1400000 
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1976/77 

Kostnader för trafik-
nämnder 200000 

Kostnader för företags-
nämnder 250000 

Vissa kostnader för för-
undersökning m. m. 2800000 

Övriga utgifter 1000000 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kvarteret 
Kronoberg 9052000 

202883100() 

Beräknad ändring 1977/78 

Rikspolis
styrelsen 

+ 350000 

+ 1200000 
+ 100000 

+ 227000 

+237686000 

+ 

+ 
+ 

Föredra
ganden 

350000 

1200000 
100000 

275000 

+113951000 

1 Anslagsposten flyttas till anslaget B 3, varvid den slås samman med posten B 3, 
UnderM.11 och värd av kriminalteknisk utrustning m. m. 

2 Anslagsposten utgår. Beträffande ekiperingsersättning till polischefspersonal 
gäller bestämmelser som för övriga polismän. Kostnaderna beräknas under posten B 
6, Lönekostnader till tjänstemän. 

Rikspolisstyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning 186795000 kr. 
2. Polisstyrelserna har yrkat sammanlagt 2 912 nya tjänster och länssty

relserna 2 870. 
Rikspolisstyrelsen föreslå.r för budgetåret 1977/78 inrättande av sam

manlagt 379 nya polisman stjänstcr och 150 tjänster för administrativ perso
nal. Fördelningen av de föreslagna tjänsterna framgår av f<?ljande sam

manställning. 

Polismanstjänster 

0 r<l ningsa v de In inga r 

Kanslier 
övervakningssektioner 
Trafiksektioner och länstrafikgrupper 

K riminalavd eln ingar 

Kriminalpolismän 

Öl'riga {iä11ster 

Administrativ personal 

3. Polispersonal 

14 

285 

30 

50 

150 

4 av de 14 tjänsterna vid kanslierna är avsedda för polissekreterare. Av 
tjänsterna vid övervakningssektioncma utgör drygt 250 ersättning för ar
betskraftsbortfall p. g. a. arbetstidsförkortningen, medan ett 30-tal är av-
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sedda för en fortsatt utbyggnad av kvarterspolisverksamheten. Samtliga 
yrkade tjänster vid de trafikövervakande enheterna är avsedda att minska 

verkningarna av arbetstidsförkortningen. 
Vid ordningsavdelningarna är läget pressat. I flertalet av landets polis

distrikt föreligger svårigheter att kunna tillgodose allmänhetens berättiga
de krav på upprätthållande av en tillfredsställande ordning och säkerhet. 

En bidragande orsak härtill är den senast genomförda arbetstidsförkort
ningcn som för ordningsavdelningamas del inneburit ett arbetskraftsbort

fall motsvarande ca 800 årsarbetskrafter för vilket de endast delvis erhållit 

kompensation. 
Den pressade situationen framgår hl. a. av att övertidsuttaget under 

I 975/76 för första gängen på flera år ökat. Antalet övertidstimmar för vilka 
kontant betalning utgått uppgick under budgetåret till 1550000 och kostna
derna härför uppgick till drygt 72 milj. kronor. 

Kraven från kommuner och enskilda personer om ökad fotpatrullering 
och fler kvarterspoliser har inte kunnat tillgodoses. Tillgängliga resurser 
har i allt väsentligt fått utnyttjas för att kunna upprätthålla en tillräcklig ut

ryckningsberedskap. 
Antalet polisanmälda brottsbalksbrott 1975 är det högsta som noterats 

för något kalenderår. Preliminära uppgifter avseende första halvåret 1976 

visar en fortsatt kraftig uppgång av anmälda brott. 
Styrelsen föreslår därför inrättande av särskilda brottsförebyggande rot

lar i de större polisdistrikten. Det är enligt styrelsens uppfattning nödvän
digt att tillföra även de mindre polisdistrikten, som bedriver det brottsföre
byggande arbetet inom spaningsrollamas ram, förstärkning med ytt~rliga

re polismansljänster. Ett mindre antal tjänster är avsedda för förstärkning 
av kriminalavdelningarnas utredningsrotlar, framför allt i de största polis
distrikten, där brottsligheten ökat mest. Styrelsen anser det mycket ange
läget att polismän inte behöver användas för arbetsuppgifter för vilka po

lismansutbildning inte erfordras. De 150 administrativa tjänster styrelsen 
föreslår är avsedda bl. a. för radioexpeditörer, fordonsredogörare, expedi

tionsvakter och kontorspersonal. 
I övrigt redovisar styrelsen följande motiv för föreslagna nya tjänster. 

a) Personal i polischefskarriäre11 

Styrelsen föreslår att fyra polissekreteranjänster inrättas under budget
året 1977/78. Den växande arbetsbördan för polischeferna även i de mind
re och medelstora polisdistrikten gör det nödvändigt att inrätta tjänster för 

polissekreterare i ytterligare ett antal distrikt. 

b) Polisma11stjiinster vid polisstyrelsernas kanslier 

Arbetsbelastningen vid polisstyrelsernas kanslier har under senare år 
ökat. Det är därför angeläget att kansliorganisationen förstärks för att av-
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lasta främst polisch<.:fcn och chefen för ordningsavdelningen en mängd gö
romal med tillstand o. d. 

Rikspolisstyrelsen föreslår att tio tjänster inrättas för polisinspektörer 
vid polisstyrelsernas kanslier. 

c) Öl'el'l'akni11gsverksamhe1 

Styrelsen föreslår att 231 polismanstjänster inrättas för huvudsakligen 
övervaknings verksamhet. 30 tjänster är avsedda för fottsall utbyggnad av 

kvarterspolisverksamheten medan övriga tjänster främst utgör kompensa
tion för arbetskraftsbortfall p. g. a. arbetstidsförkortningen. 

<l) Traflkövervakningsverksamhet 

Genom arbctstidsförkortningen har trafiksektioner och länstrafikgrup
per förlorat ca 100 årsarbetskrafter. För 1976/77 tilldelades dessa enheter 
20 tjänster. För att täcka en del av återstående brist föreslår styrelsen 30 
tjänster. 

e) Utrednings- och spa11ingsverksamhet 

Styrelsen föreslår inrättande av särskilda brottsförebyggande rotlar i de 
tre största polisdistrikten samt i 14 andra större polisdistrikt. Personal till 
dessa rotlar bör delvis tillföras distrikten. Även vissa andra distrikt bör till
föras ytterligare personal dels för utökning av den brottsförebyggande 
verksamheten och dels som ersättning för personal som överförts till spa
ningsrotlarna frän de brottsutredande rotlarna. Ett mindre antal tjänster är 
avsedda för förstärkning av utredningsverksamheten i de mest arbetstyng
da distrikten. Styrelsen föreslår att sammanlagt 50 nya tjänster inrättas vid 
kriminalavdelningarna. 

f) Personal för vikariats- och försrärkningstjä11slf?Öri11g 

Styrelsen föreslår att 54 nya tjänster för extra ordinarie polismän tillförs 
polisorganisationen. Frägan om en uppdelning av extra ordinarie polismän 
på ordnings- respektive kriminalavdelning har aktualiserats i annat sam
manhang. Om en sådan uppdelning genomförs föreslår styrelsen att - ut
över ovannämnda 54 tjänster - även 6 av de 50 tjänsterna till kriminalav

delningarna inrättas som extra ordinarie tjänster. 

g) Annan personal 

Styrelsen föreslår att 150 nya tjänster inrättas för annan personal än po
lispersonal. Styrelsen hemställer att de yrkade tjänsterna skall få användas 
för ren utökning och att inlösen av s. k. vakansmedelstjänster sker i annan 
ordning. 1'.iänstcma bör användas främst för att anställa ytterligare kon
torspersonal och för att möjliggöra ett fortsatt överförande av arbetsupp
gifter från polispersonal till annan personal. 

4. Under posten Lönekostnader till övrig personal och till tillfällig ar
betskraft föreslår styrelsen att av styrelsen tidigare inrättade 105 admini
strativa tjänster inrättas som extra ordinarie och att kostnaderna för dessa, 
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6.9 milj. kr. förs över till anslagsposten: Lönekostnader till ~jänstemän. I 
övrigt föreslår styrelsen att ca 4 milj. kr. anvisas för bl. a. ersättning till 

dclgivningsmän. viss vägningspersonal m. m. samt att 3,5 milj. kr. anvisas 
för ersättning till praktikanter enl. cirkulär om praktiktjänstgöring hos 

statsmyndighet (SFS 1975: 326). Styrelsen yrkar sammanlagt 375000 kr. 
för extra personal och instruktörer vid centralt anordnad trafik- och motor

utbildning. 
5. Styrelsen föreslår att delposten publikationstryck under anslagspos

ten expenser ökas med 280000 kr. till 500000 kr. för att polisstyrelserna 
skall kunna fä disponera en summa pengar för brottsförebyggande verk
samhet. Styrelsen begär även att varje polisstyrelse, inom ramen för ex
penserna, skall få disponera 500 I 000 kr. för enklare förtäring i samband 
med främst studiebesök i distriktet. 

Föredraganden 

Rikspolisstyrelsen har begärt förstärkning av den lokala polisorganisatio
nen bl. a. på grund av ökat antal anmälda brott och för utbyggnad av kvar

ters polisorganisationen. Jag delar rikspolisstyrelsens uppfattning alt en 
förstärkning bör komma till stånd och kommer i det följande att beräkna 
medel för 375 nya polismanstjänster och 150 nya övriga tjänster. 

Av polismanstjänsterna avser 271 övervakningsverksamhet, varav 30 

tjänster för trafikövervakningsverksamhet och ett 40-tal för kvarterspolis
organisationen samt 10 tjänster för förstärkning av polisstyrelsens kansli

er. Jag beräknar dessutom medel för inrättande av 4 polissekreterartjäns
ter. 

Från tid till annan har önskemål framförts om en närmare prioritering av 

den ordning i vilken polisen bör behandla olika brottsutredande uppgifter. 
I anledning härav vill jag framhålla att i det löpande arbetet det främst får 
ankomma på den lokala polisorganisationen att göra den prioritering som 
skall vidtas i fråga om de arter av brottslighet på vilka polisen i första hand 
skall koncentrera sina resurser. Det är enligt min mening inte ändamälsen
ligt eller ens möjligt att göra någon generell priotitering av detta slag. Situ
ationen ändras alltför snabbt och förhållandena på olika håll i riket skiftar i 
betydande mån. Brottskommissionen angav (s. 240) i sitt betänkande (Ds 

Ju 1973: 5) Åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den all
männa ordningen all det är vissa typer av brottslighet som främst förtjänar 
uppmärksamhet. Det gällde enligt kommissionen våldsbrott, narkotika
brott, koppleri, tillgreppsbrott, häleri, skattebrott och trafikbrott. Kom
missionen pekade också på de problem som var förenade med ungdoms
brottsligheten och på den internationella brottsligheten. Vad som sålunda 
uttalades har i stort sett ännu giltighet. l fråga om trafikbrotten tänker jag 

härvid särskilt på sådana gärningar som ådagalägger hänsynslöshet eller 
allvarligare brist i omdömet. 

För närvarande är situationen på narkotikaområdet allvarlig. Den stora 
förekomsten av heroin är speciellt oroväckande. Klart är au narkotika

missbruket leder till en omfattande och allvarlig brottslighet över breda fält 
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och all därför effektiva insatser på delta område får betydande återverk

ningar också när det gäller att stävja andra brottsliga gärningar. I fråga om 

sådana brott vill jag särskilt peka på den oroande utvecklingen i fråga om 

allvarliga tillgrcppsbrott, bl. a. inbrott och rån. Den organiserade grövre 

brottsligheten är också ägnad att inge särskild oro. Detta gäller i synnerhet 

som den är speciellt svär au avslöja. Mot den bakgrund som jag angett här 

anser jag att kriminalavdelningarna bör tillföras fler tjänster än rikspolis

styrelsen har föreslagit i sin anslagsframställning. 

För spanings- och utredningsverksamhet beräknar jag sålunda medel för 

ytterligare I 00 tjänster. Av dessa avses 70 tjänster för spaning och utred

ning av narkotikabrott och tillgreppsbrott samt 10 tjänster för bekämpande 

av den organiserade, grövre ekonomiska brottsligheten. 

Rikspolisstyrelsen bör åläggas att till regeringen inkomma med närmare 

förslag till hur sistnämnda tio tjänster bör disponeras. De bör placeras hu

vudsakligen i de tre största polisdistrikten och besättas med tjänstemän 

med bred e1farenhet av utredningar rörande ekonomisk brottslighet. Ut

formningen av verksamheten bör planeras i samråd med riksåklagaren. 

Utlänningsnämnden och statens invandrarverk har påtalat att polisdi

striktens utredningar i utlänningsärem.len. främst rörande politiskt flyk

tingskap. i många fall är otillfredsställande. Förslag har framförts om inrät

tande av särskilda utredningscentraler i Stockholms, Göteborgs och 

Malmö polisdistrikt, dit utredningar av detta slag kan koncentreras och ut

föras av kvalificerad och härför utbildad personal. Styrelsen, som utrett 

frågan. ansluter sig till utlänningsnämndens och invandrarverkcts uppfatt

ning och föreslår att utredningscentraler inrättas i de tre största polisdi

strikten med syfte att efter begäran kunna betjäna övriga polisdistrikt. Jag 

delar rikspolisstyrelsens uppfattning och avser att föreslå att särskilda ut

redningscentraler inrättas i de tre största polisdistrikten med uppgift att bi

stå övriga polisdistrikt med utredningar i utlänningsärendcn. Jag räknar 

med att sammanlagt ett tiotal av de nya tjänsterna kommer att tillföras de 

nya utredningscentralcma. 

Jag beräknar vidare medel för ytterligare 150 tjänster för annan personal 

än polispersonal. Av dessa tjänster skall 105 användas för att extra ordina

riesätta tjänster som rikspolisstyrelsen tidigare har inrättat. 

Det ankommer på regeringen att besluta om fördelningen av tjänsterna 

på arbetsuppgifter och polisdistrikt. 

I anslutning till avkriminaliseringen av fylleri (prop. 1975/76: I 13. JuU 

1975/76: 37. rskr 1975/76: 351) har riksdagen beslutat om försöksverksam

het i olika former så.vitt gäller omhändertagande av berusade_ personer. 

Bl. a. skall enligt riksdagsbeslutet försök göras att till ett antal polisdistrikt 

knyta sjukvårdsutbildad personal för deltidstjänstgöring i anslutning till 

polisarresterna. Ifrågavarande personal avses inte vara anställd inom po

lisväsendet utan lyda under vederbörande huvudman för sjukvården. Re

geringen undersöker f. n. förutsättningarna för ett sådant arrangemang i 

vissa polisdistrikt. 
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Regeringen har beslutat att kostnaderna för polititransporter, vilka tidi
gare även belastat socialhuvudliteln. i sin helhet skall belasta lokala polis

organisationen. Jag beräknar medel härför. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 242 782 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorgani.rntionen: Förrn/tni11gskost11ader för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett förslags anslag av 2 242 782 000 kr., var

av 515 840 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

11578561 
1 18780000 

9817000 

Reservation 9410377 

' Av anslaget skall 3 700 000 kr. avräknas mol automobilskattemedlen. 

Inventarier och annan 
utrustning till nya 
polislokaler 

lnvt:ntarier och utrustning 
till polisskolorna 
Solna och Ulriksdal 

Möbler, kontorsmaskiner 
och andra inventarier 

Personlig utmstning 
Övrig utrustning 
a) förvaringsskåp och 

utmstning för lannskydd 
b) kriminalteknisk ut-

rustning 
c) utrustning för bomb-

hotsundersökning m. m. 
d) utbildningsmateriel 
c) utrustning för fjäll-

räddnings tjänst 
f) kartutrustning 
g) speciell materiel 

Rikspolisstyre/sen 

1976/77 

15 190000 

15000 

400000 
J 522000 

541000 

732000 

150000 

60000 
55000 

115000 

18780000 

Bt:räknadt: kostnader 1977/78 

Rikspolis
styrelsen 

15418000 

215000 

3 705000 
2638000 

I 060000 

479000 

645000 
150000 

154000 
120000 
770000 

25354000 

Föredra
ganden 

6000000 

50000 

900000 
1867000 

I 000000 

9817000 

I. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler be
räknar styrelsen 15 418000 kr., varav I milj. kr. som reserv för oforutsedda 

lokalbehov. 

3 Riksdagen 1976/n. I sam!. 100. Dilaga S 
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2. För inköp av inventarier och utökade lokaler för praktisk polisutbild

ning vid polisskolorna Solna och Ulriksdal beriiknar styrelsen sammanlagt 
21.'iOOO kr. 

3. För inköp av möbler och andra inventarier samt av kontorsmaskiner 
till följd av föreslagna personalökningar begär styrelsen 700000 kr. resp. 

200000 kr. För komplettering av möbler och andra inventarier begärs 

1,6 milj. kr.. varav för Göteborgs polisdistrikt CJ75 000 kr. för fortsatt upp

rustning av polisdistriktens utrustning i fråga om kontorsmaskiner beräk
nas I 205 000 kr. 

4. För uniformer till polisaspiranter och speciell utrustning till annan 
personal beräknar styrelsen 2638000 kr. I detta belopp ingär beräknade 
kostnader 288 000 kr. för bidrag till anskaffning av uniformer till flygplats
kontrollanter, vaktkonstaplar och bitr. passkontrollanter. 

) a. Styrelsen yrkar 100000 kr. för säkerhctssk~p. vapenskåp, larm
skyddsutrustningar och viss annan teknisk utrustning. För byte och kom
plettering av teletekniska anl1iggningar i polislokaler begär styrelsen 
560000 kr. För fortsatt upprustning av manöverbord på sambands- och 

förbindelsecentraler samt till manöverbord i centralorter och arbetsgrup
per begär styrelsen sammanlagt 300000 kr. För TV-kameror för övervak
ning av arrestintag och garageinfarter yrkar styrelsen 100000 kr. 

5 b och c. Styrelsen beräknar I 734000 kr. för kriminalteknisk materiel, 
varav 1255 000 kr. till utrustning för bombhotsundersökningar. Av detta 

belopp disponerar styrelsen 610000 kr~ av tidigare beviljade medel. 
5 d. För inköp av utbildningsmateriel yrkar styrelsen 150000 kr. 

5 c. För inköp av utrustning till fjällräddningspatruller och fjällrädd
ningsdepäer begär styrelsen 154000 kr. 

5 f. Styrelsen begär 120000 kr. för anskaffning av diavisionsapparater 
(kartutrustning). 

5 g. För skydds- och räddningsutrustning beräknar styrelsen samman

lagt 770000 kr .. varav hl. a. 550000 kr. rör skyddshjälmar och skyddsväs
tar, 130000 k.r. för fem räddningsbåtar med trailer samt 50000 kr. för 

draggutrustning. 

Föredraganden 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokåler be
räknar jag 6 milj. kr., varav I milj. kr. som reserv för oförutsedda lokalbe

hov. 
Till polisskolorna Solna och Uhiksdal beräknar jag för inredning av lo

kaler för praktiska övningar samt ersättning av diverse inventarier och en 
kopieringsmaskin 50 000 kr. 

Under posten Övrig utrustning beräknar jag bl. a. medel för 14 metallde

tektorer av portmodell och ett 40-tal metalldetektorer av handdetcktormo
dell samt 4 fullständiga utrustningar för bombhotsundersökningar m. m. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9817000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala po/isorga11isatione11: Utrustning för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett rescrvationsanslag av 9 817 000 kr., varav 

1924000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 8. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1975/76 Utgift 

I 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

7842798 

8630000 

9103000 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för lahoratotiet. 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet, som under är 1975 

har omlokaliserats till Linköping, är organiserat på tre avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra kriminal

tekniska undersökningar ät polis· och åklagarmyndigheter samt domstolar 

och au bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsområde. 

Personal 

HandHiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rese ersättningar 

Darav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter (inköp av 

förbrukningsma1eriel för 
laboratorieverksamhcten) 

Utrustning 

Uppbiirdsmedel 
Ersättning för utförda 

undersökningar m. m. 

1976/77 

43 
22 

65 

5995000 
16000 
90000 

(14000) 
1781000 

361000 

97000 
300000 

8640000 

-IOOOO 

8630000 

Beräknad ändring 1977/78 

Riksporis
styrelsen 

+4 
+3 

+7 

+ 843000 

+ 10000 
(+ 26000) 
+ 98000 
+ 129000 

+ 53000 
+ 108000 

+1241000 

+1241000 

Föredra
ganden 

+284000 

+ 10000 
(+ 26000) 
+ 98000 
+ 56000 

+ 25000 

+473000 

-i-473000 
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Rikspolisstyrelsen 

I. Pris· och löncomr1ikning m. m. 574000 kr., varav 284000 kr. avser lö

neomräkning. 

2. Sedan laboratoriet omlokaliserats till Linköping har vissa administra

tiva uppgifter som tidigare handlagts vid styrelsen överförts till laboratmi

et. För personaladministrativa göromål erfordras en tjänst som förste by

råsekreterare vid kansliet (+79935 kr.). 

Antalet ärenden vid den kemiska sektionen har ökat och kan förv:intas 

öka ytterligare till följd av att Göteborgs polisdist1ikt och vissa av distrik

ten i Skåne hillills endast i begränsad omfattning har sänt in narkotikaären

den till laboratoriet. Undersökningen i sådana ärenden har i stället uppdra

gits åt apotek och tullens laboratorium i Malmö. Dessa ärenden avses att 

överföras till laboratoriet. Detta kommer att medföra väsentligt mer arbe

te. Sektionen bör därför tillföras en tjänst som kemist (+82 677 kr.) oc.:h två 
tjänster som laboratorieassistenter ( + 131 670 kr.). Vid biologiska sektio

nen (cannabis- och opiumärenden) ökar också arbetsbelastningen till följd 
av tillskott av ärenden från västra och södra Sverige. Denna sektion bör 

därför tillföras en tjänst som laboratmieassistent (+65835 kr.). 
Vid vapensektionen har antalet ärenden ökat. Sektionen bör tillföras en 

tjänst som förste byråingenjör ( +92 942 kr). 

En arvodestjänst som ingenjör vid brandtekniska sektionen bör perma

nentas genom alt sektionen tillförs en tjänst som byråingenjör ( + 74 370 
kr.). 

3. För anskaffning av viss utrustning för laboratoriets verksamhet yrkar 

styrelsen 408 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
9 !03000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Statens kriminaltek11iska lahoratoriu111 för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 9 103 000 kr. 

B 9. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 

J 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
övrig personal 

I 000 
I 000 

1976/77 

16 
57 

73 

Beräknad ändring 1977/78 

, ~ Rikspolis
. styrelsen 

+I 
+4 

+s 

Föredra
ganden 
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Pörvaltningskontorct för kvarteret Kronoberg ingår som en sektion i 
rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Kontorets huvuduppgift är att svara för 

samordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnylljarna i 
kvarteret. Oär inryms följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, delar av 

Stockholms polisdistrikt, kriminalvårdsverkcls allmänna häkte i Stock
holm. åklagarmyndigheten i Stockholm, delar av Stockholms tingsrätt 

samt byggnadsstyrelsens fastighctsdrift. Antalet tjänstemän inom kvarte
ret uppgår till ca 3 000. I kontorsdriften ingår utöver telcfon~jänst, lokal
vård, post- och godsmottagning även bevakning samt förvaltning av sport

och simhall, hör- och filmsalar, restaurang och cafeteria samt garage och 
parkeringsutrymmcn. Till förvaltningskontorct hör dessutom en gemen
sam rcproduktionscentral. 

Kostnaderna för kontorsdriftcn fördelas i förhållande till den lokalyta 
som vai:ie myndighet disponerar. Den ersättning myndigheterna betalar 
tillförs anslaget som i statsbudgeten förs upp endast med ett formellt be
lopp av I 000 kr. Regeringen fastställer i regleringsbrev en stat för verk
samheten under anslaget. 

Rikspolisstyrelsen 

Styrelsen föreslår utökning med sammanlagt fem tjänster. För tele- och 
svagströmsservicc föreligger behov av en förste byräingenjör/byråingenjör 

(+89417 kr.) som chef samt ett verkstadshiträdc (+59927 kr.). 

För inventarieservice behövs förstärkning med två hantverkare 

(+ 135064 kr.). 
För allmänna kontorsgöromål vid förvaltningskontorcts kansli begärs 

utökning med en kontorist/kontorsbiträde (+59927 kr.). 
Inom ramen för lokalkostnaderna yrkar styrelsen medel för ytterligare 

lokalvårdspersonal. En lokalvårdsinspektör begärs som chef för lokal· 

värdsenheten. Vidare föreligger behov av en förste lokalvårdare och elva 

lokalvårdare. Ytterligare ett badbiträde krävs vid simhallen. 
För budgetåren 1975/76 och 1976/77 har rikspolisstyrelsen tillämpat full 

kostnadstäckning vid rcprouuktionsccntralen. Fr. o. m. budgetåret 1977/78 

kommer kostnader för löner, lokalhyra, maskinpark etc. inte längre att be
lasta nyttjandemyndigheternas expensposter. Dessa kostnader kommer att 
budgeteras under respektive anslagsposter i staten för förvaltningskonto· 
ret och fördelas på nyttjama efter samma principer som övriga kostnader 

för den gemensamma kontorsdriften. Reproduktionscentralcns kostnader 
för expenser debiteras nyttjama i förhållande till utfört arbete. 

De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduktions· 
centralen framgår av följande sammanställning. 
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Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Rcproduktionsccntralcn 

(endast expenser) 

Inkomster 
Bidrag till kontorsdrift 
frän lokalnyttjama 
Ersättning för vid 
reproduktionscentralen utfört 
arbete 
Ersättning för Stockholms 
kommuns nyttjande av bad
anläggningen 

Föredra{?anden 

Beriiknad kostnad 1977/78 
6233000 

48000 
5000 

10496000 
5768000 

839000 23389000 

22271 000 

839000 

279000 23389000 

38 

Kostnaderna för kontors<lriftcn och rcproduktionscentralen beräknar 

jag preliminärt till sammanlagt ca 23.4 milj. kr. Härvid har jag beaktat att 

det behövs ytterligare elva tjänster för lokalvård. 

Jag hemställer att regeringen l"öreslår riksdagen 

att till Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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C. ÅKLAGARVÄSENDET 

C I. Riksåklagaren 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

4 396903 

5 100 000 

5214000 

39 

Riksåklagaren (RÅ) är den högste åklagaren och leder äklagarväscndet i 
landet. RÅ:s kansli är organiserat på tvä. byråer, kanslibyran och tillsyns
hyrän. Vid sidan härav finns viss personal för RÅ:s egen åklagarverksam

het. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

RÅ Föredra-
gandcn 

Personal 

Handläggande personal 20 
Övrig personal 22 +I 

42 +1 

Anslag 

Lönekostnader 4 332000 + 159000 + 98500 
Sjukvård 12000 
Rcscersältningar 104000 + 7000 + 7000 

Därav utomnordiska 
resor (10000) (-) (-) 

Lokalkostnader 327000 - 16000 - 9500 
Expenser 325000 + 18000 + 18000 

5100000 t 168000 +114000 

Riksåkfagare11 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 126 000 kr., varav 98 500 kr. avser lö

neomräkning. 

2. För ökat arbete med bl. a. reproduktion och distribution behövs yt

terligare en cxpeditionsvakt vid riksäklagarens kansli (+60000 kr.). 

Föredragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5214000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

atl till Riksåklagaren för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsan

slag av 5214000 kr. 
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C 2. Läns- och distriktsäklagarmyndigheterna 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

l 977 /78 Förslag 

116 768238 

127 143 000 

130805000 

Sammanlagt finns i landet 21 länsåklagarmyndigheter. Tre av dessa är 

gemensamma för vardera två län. Länsåklagare fullgör åklagaruppgiflen 

bl. a. när denna är särskilt krävande. Chef för länsäklagarmyndighet ut

övar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens verksamhets

område. Förutom länsåklagarmyndighetcrna i länen finns fyra länsåklaga
re för speciella mål. 

Landet är indelat i 86 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikl ingår inte i länsåklagarmyndighets verksamhetsom

råde. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en överåklagare 

som har motsvarande uppgifter som chefen för länsåklagarmyndighct. 

Åklagannyndighelema i de övriga 83 åklagardistrikten lyder under läns

åklagarmyndighel och har som chef en chefsåklagare. 

1976/77 

Personal 

Länsåklagare och 
överåklagare 38 

Chefsåklagare, kammar-
äklagare och distrikts-
äklagare 382 

Assistentäklagare-distrikts-
åklagare till förfogande 144 

Åklagaraspiranter 35 
Övrig personal 559 

1158 

Anslag 

Lönekostnader 108675000 
Sjukvård l 10000 
Reseersättningar 2898000 

Därav utomnordiska 
resor (60000) 

Lokalkostnader 10238000 
Expenser 3722000 
Kostnad för gemensam 

kontorsdrift 1500000 

127143000 

Riksåklagaren 

Beräknad ändring 1977/78 

RÅ 

+7 

-2 

-9 

-4 

+3921000 
+ 40000 
+ 303000 

(+ 10000) 
+ 508000 
- 222000 

- 100000 

+4450000 

Föredra
ganden 

+I 

+I 

-9 

-7 

+3499000 
+ 40000 
+ 203000 

(+ 10000) 
+ 508000 
- 251000 

- 337000 

+3662000 

1. Pris- och löneomräkning 4419000 kr., varav 3973000 kr. avser löne

omräkning. 
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2. Åklagarmyndigheten i Sollentuna hehöver förstärkas med en di

striktsåklagartjänst och lfinsåklagarmyndighcten i Stockholms län med tre 

assistentåklagartjänster (.+403 500 kr.). 

3. Åklagarmyndigheten i Malmö hehöver förstärkas med en assistent

åklagartjänst ( + 97 235 kr.). 

4. För verksamheten i Älvsborgs län behöver länsåklagarmyndigheten 

där tillföras en assistentåklagartjänst ( +97 235 kr.). 

5. Av organisatoriska skäl bör fyra kammaråklagartjänster inrättas vid 

åklagam1yndighetcn i Stockholm i utbyte mot fyra assistentåklagartjänster 

(+58230 kr.). 

6. Vid var och en av åklagarmyndigheterna i Norrköping och Västerås 
bör en assistentåklagartjänst bytas ut mot en distriktsåklagartjänst 

(+29115 kr.). 
7. Under fömtsättning att fylleri och vissa parkeringsförseclser avkrimi

naliseras kan följande tjänster dras in: en byrå.direktör och två förste byrå
inspektörer vid åklagarmyndigheten i Stockholm, en assistentåklagare vid 

åklagarmyndigheten i Göteborg samt sex extra biträdestjänster (-737 435 
kr.). 

8. För ökade utbildningskostnader behöver anslagsposten Rescersätt

ningar räknas upp ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för en ny tjänst som distriktsåklagare i Sollentuna 

åklagardistrikt. Vidare beräknar jag medel för två nya tjänster som assi

stentåklagare. den ena vid länsåklagarmyndighetcn i Stockholms län och 

Gotlands län och den andra vid åklagarmyndigheten i Malmö åklagardi

strikt. Med anledning av avkriminaliseringen av fylleri och huvuddelen av 

parkcringsförseelscrna räknar jag med att de av riksåklagaren ovan under 

p. 7 angivna tjänsterna kan dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

130 805 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Läns· och distriktsåklagar111y11diglieterna för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 130805000 kr. 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M. M. 

Vissa data rörande domstolarna 

(I uppgifterna rörande tingsrätterna är antal över I 000 avrundade i jämna hundratal.) 

1973 1974 1975 I. I- I.I-
30.6.75 30.6.76 

Högsta domstolen 
Inkomna mål och ärenden' 1752 2052 2 259 I 12i r:ns 
Avgjorda mål och ärenden '1676 "1997 "2042 "992 "I 28.5 
l!rgäcnde balans '985 '971 2 1 150 0 1088 "I 182 

Regeri111:sriitte11 
Inkomna mål 3509 3613 4605 2554 2278 
Avgjorda mål 4634 4463 4617 2748 2668 
L:tgåcnde balans 4386 3532 3 518 3 342 3197 

Kammarrät1er1w 
.Stocklwlm 
Inkomna mål 8167 11608 9900 5947 5 172 
Avgjorda mål 8684 9282 11584 6880 4204 
Utgående balans 8920 11116 9622 10254 10465 

Göteborg 
Inkomna mål 7629 7857 8520 4590 6080 
Avgjorda mål 6359 7200 8614 4164 4907 
Utgående balans 8647 9377 9321 9810 10493 

Sundsvall 
Inkomna mål 2724 3671 3926 2055 2204 
Avgjorda mäl 2113 2275 3250 1579 1898 
Utgående balans 3185 4760 5497 5256 5830 

Hm•rätterna 
Svea (utom vattenöverdomstolcn) 
Inkomna mål 4825 4833 5278 2703 3388 
Avgjorda mål 4164 4848 5008 2554 2879 
Ulgl.\ende balans 1766 1727 2019 1919 2538 

Göta 
Inkomna m1\I 1260 1287 1328 687 682 
Avgjorda mål I 091 1345 1255 680 681 
Utgående balans 453 396 469 404 469 

Skåne och Blekinge 
Inkomna mål 1532 1639 1747 920 866 
Avgjorda mål 1487 1613 1794 963 908 
Utgående balans 667 692 641 648 599 

Västra Sverige 
Inkomna mål 1800 I 919 2051 1002 I 077 
Avgjorda må.I 1739 1919 .2047 1042 1107 
Utgående balans 552 567 571 545 536 

' inkl. skrifter 
2 utom skrifter 
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Nedre Norrland 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Övre Norrland 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Tin1:srättema 
Inkomna allmänna mål 
Avgjorda allmänna mål 
Utgående balans allmänna m1'11 

Inkomna mf1l, fastighetsdomstol 
Avgjorda mål, fastighetsdomstol 
L"tgåendc balans. fastighctsdomstol 

Inkomna mål om lagsökning och 
betalningsföreläggande 

Inkomna allmänna domstols-
ärenden 
Avgjorda allmänna domstolsärcnden 
Utgående balans allmänna 
dom stolsärenden 

Inskrivningsärenden 

Gravations- och ägandcrältsbevis 

D 1. Dumstolsverket 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

18168379 
23 100000 

25 650000 

J ustiticdcpartemcntet 43 

1973 1974 1975 

604 543 623 
546 567 566 
215 191 243 

666 725 707 
641 754 705 
306 27i 276 

156000 168500 156400 
164100 157 500 156000 
47400 55700 55700 

3600 3700 4500 
3300 4100 3900 
2200 I 800 2300 

217200 212400 231300 

19200 20800 20900 
19000 20000 20700 

5200 5400 5500 

1448300 I 505000 I 674400 

562000 570800 646300 

Domstolsverkct är central förvaltningsmyndighct för de allmänna dom
stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, arren
denämnderna, hyresnämndema, rättshjälpsnämnderna och de allmänna 

advokatbyråerna. 
Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverket är en gene

raldirektör. Inom verket finns en organisationscnhct, en ekonomienhet, en 
personalenhet, en juridisk enhet och ett revisionskontor. Vidare finns 
inom domstolsverket en besvärsnämnd för rättshjälpen. 

Från anslaget bestrids också kostnader för notarienämndens och tjänste
förslagsnämndens för domstolsväsendet verksamhet. 

l.1- I.I-
30.6.75 30.6.76 

297 300 
278 346 
210 201 

376 386 
379 392 
271 272 

79400 74200 
80900 76500 
53900 53300 

2600 2300 
2100 1800 
2300 2800 

110300 125000 

10300 11800 
10200 I 1200 

5400 6100 

757 500 960 100 

291500 356200 
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1976/77 Beräknad änd1ing 1977/78 

Domstols- Föredra-
verket ganden 

Personal 

f:!an<lläggande personal 47 +3 +I 
Ovrig personal 69 +I +I 

116 +4 +2 

Anslag 

I .önekostnader 11470000 +I 089000 + 630000 
Sjukvård 20000 + 3000 
Rcseersättningar 690000 ;- 185000 + 110000 
Lokalkostnader 715000 + 153 000 + 115000 
Expenser 1800000 + 170000 + 150000 
Efterutbildning inom 

domstolsvcrkets 
verksamhetsområde 750000 + 835000 + 150000 

Blanketter m. m. inom 
domstols verkets 
verksmnhctsområde 4 180000 + 116000 + 20000 

Datorbearbetning 3200000 +1161000 + 1200000 
Regcringsrättens 

årsbok m.m. 275000 + 160000 + 175000 

23100000 +3872000 +2550000 

Domstols11erker 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2576000 kr. 

2. I 0-altemativet förordar domstolsverket en minskning av personalen 

med fyra handläggare och ett biträde samt en minskad anviindning av kon

sulter. Vidare måste resurserna för datorbearbetning skäras ned. (-1,2 

milj. kr.). Detta skulle medföra att inskränkningar måste ske beträffande 

det planerade rationaliserings- och utvecklingsarbetct inom verksamhets

området. 

3. För ökade insatser beträffande personalutbildningen inom domstols

vcrkets verksamhetsområde yrkas ytterligare medel (+685 000 kr.). 

4. Med hänsyn till arb~tsbclastningen på organisationscnhetens lokal

sektion föreslås en förstärkning där med en tjänst för handläggare ( +99 000 

kr.). 

5. För att möjliggöra en utökning av domstolsverkets insatser pä utbild

ningssidan behövs en förstärkning med en tjänst för handläggare (+90000 

kr.). 

6. Till följd av den kraftigt utbyggda ADB-verksamheten inom verksam

hetsområdet föreslås en förstärkning på organisationscnhetens organisa

tionssektion med en tjänst för handläggare och en hiträdestjänst (+ 167000 

kr.). 

7. För ökad användning av konsulter yrkas ytterligare medel(+ 100000 

kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

25 650000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en tjänst 

för handläggare och ytterligare en hiträ<lesljänst vid organisationssektio

nen (fi). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dom stolsverket för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsan

slag av 25 650000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

445190181 

459700000 

492000000 

Allmänna domstolar är tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen. 

Tingsräll är allmän underrätt. Det finns f. n. 100 tingsrätter. 

Hovrätt är överrätt i mål som fullföljs från tingsrätt. Hovrätterna är Svea 

hovrätt ( 15 avdelningar, varav 13 för allmänna mål och tvä för vatten- och 

fastighetsmål), Göta hovrätt (tre avdelningar). hovrätten över Skåne och 
Blekinge (fem avdelningar), hovrätten för Västra Sverige (fem avdelning

ar), hovrätten för Nedre Norrland (två avdelningar) och hovrätten för Öv

re Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i mål som fullföljs från hovrätt. Domstolen 

är delad på tre avdelningar med tillsammans 25 justitieråd. Fem justitieråd 

tjänstgör i lagrådet som f. n. har två avdelningar. För högsta domstolen 

finns ett kansli till vilket revisionssekreterarna är knutna. 

Vid varje hovrätt finns ett kansli för en rättshjälpsnämnd med hovrät

tens domkrets som verksamhetsområde. Rättshjälpsnämnd handlägger 

ärenden om rättshjälp. 

Från anslaget bestrids också kostnader för de kansligöromål för statens 

ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 

Personal 

HI> 
Justitieråd, kanslichef 

och revisionssekreterare 
Övrig personal 

Hovrätterna 
Domare och hovrättsfiskalcr 
Övrig personal 

1976/77 

60 
52 

296 
193 

Beräknad ändring 1977/78 

Dom stols
verket 

+ 3 
+ I 

+ 5 

Föredra
ganden 

+ 3 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 46 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Rätt slrjälp.rnii mmlema 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Tingsrä/lema 
Domare 
T.ingsnotarier 
Ovrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättningar till 

nämndemän 

Domsrolsverket 

21 
63 

693 
625 

2355 

4358 

366100000 
700000 

3700000 
54250000 
13750000 

21200000 

459700000 

Domstols
vcrkct 

.,. 1 
+ 30 
+100 

+140 

+27648000 
+ 100000 
+ 400000 
+ 8800000 
+ 3550000 

+ 7800000 

+43298000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 36 593 000 kr. 

Föredra
ganden 

- 2 
+10 
+25 

+36 

+ 18 700 000 

+ 400000 
+ 6100000 
+ 800000 

+ 6300000 

+32300000 

2. I 0-altemativet förordar domstolsverket en indragning av tio revi
sionssekretcrartjänster och vissa andra tjänster vid högsta domstolen 
(-1,6 milj. kr.), en minskning med fyra avdelningar vid hovrätterna (-3,9 

milj. kr.) och en indragning av vissa tjänster för tingsfiskaler, tingsnotarier 
och biträden vid tingsrätterna (-16,5 milj. kr.) samt minskad rescverksam
hct och minskat utnyttjande av expenser (-1,5 milj. kr.). 

3. För högsta domstolen föreslås tre tjänster för revisionssckreterare 
och en biträdestjänst (-i-491 000 kr.). 

4. Domstolsverkct yrkar att hovrätten för Västra Sverige förstärks med 
två tjänster för hovrättsråd ( + 297 000 kr.) och att hovrätten över Skåne och 

Blekinge tillförs ytterligare två extra ledamöter och en hovrättsfiskal 
( + 350 000 kr.). 

5. En tjänst för chefsrådman yrkas för Södra Roslags tingsrätt i utbyte 
mot en tingsfiskalstjänst ( + 70000 kr.). 

6. För tingsrätterna begärs sammanlagt fem tjänster för rådman (Svart
lösa, Linköping, Malmö 2, Varberg) i utbyte mot ett göromålsförordnande 
som rådman och tre tingsfiskalstjänster ( + 316 000 kr.). 

7. Sammanlagt 30 tingsnotarietjänster och 100 biträdestjänster begärs 
för tingsrätterna ( +8 762 000 kr.). 

Föredraganden 

4. J hovrätten för Västra Sverige bör inrättas två ordinarie tjänster och i 

hovrätten över Skåne och Blekinge en ordinarie tjänst för hovrättsräd. 
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6. I Malmö tingsrätt bör inrättas en ordinarie tjänst för rådman. 

7. Jag beriiknar medel för ytterligare tio tingsnotarietjänster och 25 bi

trädcstjänstcr ( + 2 380000 kr.). 

Regeringen har genom förordning (1976: 904) om rikets indelning i dom

sagor upphävt tidigare beslut om att Uppsala läns norra tingsrätt den I ja

nuari 1977 skulle läggas samman med Uppsala tingsrätt. Uppsala läns 

norra tingsrätt skall enligt förordningen ha kvar sitt kansli i Uppsala t.v. 

men fr. o. m. dag som regeringen senare bestämmer flyttas till Tierp. 

Till följd av minskad måltillströmning har regeringen genom beslut den 9 

december 1976 dels dragit in två förordnanden vid Stockholms tingsrätt 
att bestrida på rådman ankommande göromål, dels fört. en av tjänsterna för 

rådman vid Norrköpings tingsrätt på övergångsstat. Jag avser att senare 

föreslå regeringen att ytterligare en tjänst för rådman i tingsrätt skall dras 

in eller föras på övergångsstat. 

Alltsedan fastighetsdomstolsreformcn den I januari 1972 har vid tings

rätterna funnits 19 ordinarie och sex extra ordinarie tjänster för teknisk le
damot. Sådan erfarenhet har numera vunnits av fastighetsdomstolsre

formen att de extra ordinarie tjänsterna för teknisk ledamot bör ordinarie

sättas. Ytterligare sex ordinarie tjänster för teknisk ledamot bör därför in

rättas vid tingsriitterna. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 492 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta de tjänster för hovrättsråd i Fo 

23/24 och för teknisk ledamot i Fo 25 samt den tjänst för rådman 

i Fo 23/24 som jag har angett i det föregående. 
2. till Al/111ä1111a domstolarna för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 492000000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

48469427 

58700000 

64700000 

Allmänna förvaltningsdomstolar är kammarrätterna och regeringsrätten. 

Kammarrätterna är överrätl bl. a. i mål som fullföljs frän länsskatterätt, 

fastigJ:!~tstaxeringsrätt och länsrätt. Det finns fyra kammarrätter, kammar

rätten i Stockholm (åtta avdelningar), kammarrätten i Göteborg (åtta av

delningar), kammarräUen i Sundsvall (fyra avdelningar) och, fr. o. m. den I 

januari 1977, kammarrätten i Jönköping (tvä avddningar). 

Regeringsrätten är högsta förvaltningsdomstol. Regeringsrätlen är över

rätt i mål som fullföljs från kammarrätterna. Dessutom är regeringsrätten 

högsta instans i kommunala besvärsmål, patentmål och sekretessmål. 
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Domstolen är uppdelad på fyra avdelningar med tillsammans 22 regcrings

räd. Tv1'1 regeringsråd tjänstgör f. n. i lagrådet. För rcgeringsrätten finns ett 

kansli till vilket rege1ingsrättssekretcrarna är knutna. 

Personal 

R e1:eri111:srii Il en 
Regeringsråd, kanslichef 

och rcgcringsrätts
sekreterare 

Övrig personal 

Kammarriitterna 
Domare och fiskaler 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättningar till 

nämndemän 

Domstols1·erket 

1976/77 

60 
48 

235 
126 

469 

51 120000 
90000 

560000 
4 930000 
1900000 

100000 

58700000 

Beräknad ändring 1977/78 

Domstols· 
verket 

+25 
+ 4 

+29 

+5 742854 

+ 200000 
+ 770000 
+ 315000 

+ 160000 

+7188000 

röredra
ganden 

+Il 
.,. 2 

+13 

+4980000 
+ 10000 
+ 140000 
+ 720000 
+ 150000 

+6000000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 501 000 kr. 

2. I 0-alternativet förordar domstolsverket en minskning av antalet 

tjänster vid regeringsrt1tten och kammarrätterna för i första hand föredra

gande och icke rätts bildad personal (-2 942 000 kr.). Detta skulle medföra 

längre handläggningstider o<.:h en ökning av antalet oavgjorda mål. 

3. För kammarrätten i Jönköping yrkas ytterligare en avdelning 

(+I 560000 kr.). 

4. För kammarrätten i Stockholm yrkas förstärkning med tre kammar

rättsfiskaler ( + 279 000 kr.). 
5. För kammarrätten i Göteborg yrkas medel för bibehållande av en ext

ra avdelning (+I 560 000 kr.). 

Föredraganden 

När förvaltningsrättsreformen trädde i kraft den 1 januari 1972 fanns två 

kammarrätter, en i Stockholm bestående av nio avdelningar, varav två för

lagda till Sundsvall, och en i Göteborg bestående av sex avdelningar. Den 

I juli 1974 inrättades en fristående kammarrätt i Sundsvall bestående av de 

två frän Stockholmskammarrätten utstationerade avdelningarna och en ny 
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avdelning. Samtidigt tillfördes kammarrätten i Göteborg en sjunde avdel

ning. Fr. o. m. den I juli 1976 finns vid kammarrätten i Sundsvall en extra 
avdelning. Den !januari 1977 inrättas en fjärde kammarrätt i Jönköping be
stå.ende av två. avdelningar. I kammarrätlsorganisationen finns sålunda när 

kammarrätten i Jönköping hörjar sin verksamhet 20 avdelningar. lnom ra

men för Lillgängliga medel har under innevarande budgetår härutöver kun
nat sältas upp en extra avdelning vid vardera av kammarrätterna i Stock
holm och Göteborg. 

Till kammarrätterna har under åren 1972-1975 i en stigande trend kom-· 
mit in omkring 18000-·21000 mål om året. Härutöver har under.åren 
1974-1975 till kammarrätten i Stockholm kommit in sammanlagt närmare 
6 000 mål av engångsnatur om körkortsutbyte. Till kammarrätterna har 
vidare under år 1976 kommit in sammanlagt ca 5000 fastighetstaxerings
mål med anledning av 1975 års allmänna fastighetstaxering. 

Trots att kammarrätlsorganisationen byggts uL frän 15 avdelningar är 
1972 till 22 avdelningar den I januari 1977 - inräknat de båda avdelningar 
som satts upp inom ramen för tillgängliga medel - od1 trots ökad avverk
ningstakt och vissa cffektiviseringsätgärder har inte kunnat undvikas att 
kammarrätternas balanser stigit från ca 19 000 mål vid utgången av år 1972 

till ca 25 000 mål -· varav drygt 2 000 mål om körkortsutbytc - vid utgång
en av år 1974 och ca 24000 mål vid utgången av år 1975. En betydande del 

härav utgör emellertid en normal och nödvändig arbetsbalans av mål som 
befinner sig under skriftväxling, inläsning eller annan handläggning. 

Vid kammarrätterna har under år 1974 avgjorts närmare 19000 och un
der år 1975 ca 23 500 mål. Bland de sistnämnda mälcn ingick dock ca 3 500 

enkla och mer rutinbetonade mål om körkortsutbyte. A vverkningskapaci
tcten uppgår f. n. till i genomsnitt ca l 100-1200 mål per avdelning och år, 
dvs. för 22 avdelningar till ca 24000-26 000 mål per år. Inom kammarrätts
organisationcn finns sålunda i förhållande till det antal mål som kan väntas 

komma in under de närmaste åren ett inte oväsentligt kapacitetsöverskott. 
Den nuvarande balanssiLUationcn vid kammarrätterna är oLillfredsstäl

lande. Det är angeläget att balanserna under de närmaste åren bringas ned 
till en godtagbar nivå. Vid ställningstagande till frägan om en ytterligare ut
byggnad av kammarrättsorganisationen måste man emellertid hålla i min
net att tillskapandct av en alltför stor organisation för avarbctande av ba

lanser medför betydande olägenheter särskilt från personalsynpunkt vid 
den tidpunkt då överorganisationen skall avvecklas. En rimlig avvägning 
synes vara att kammarrätternas balanser har bringats ned till en godtagbar 
nivå innan målen med anledning av 1980 års allmänna fastighetstaxering 
kan börja avgöras i dessa domstolar. Viss överkapacitet kan då utnyttjas 
för handläggning av fast'ighetstaxeringsmålen. 

För att ett sådant mål skall kurina uppnäs bör dels de båda avdelningar 
behållas som under innevarande budgetår har kunnat sättas upp inom 
ramen för tillgängliga medel, dels en ny avdelning tillföras kammarrättsor-

4 Riksdagen 1976n7. r sam!. 100. Bilaga 5 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 50 

ganisationen fr. o. m. budgetåret 1977/78. Ett bibehållande av de båda nu
varande förstärkningsavdelningama förutsätter en uppräkning av anslaget 
med 1 milj. kr. Medelsbehovet för den nya avdelningen beräknar jag till 
I 560 000 kr. Jag räknar f. n. inte för de närmaste åren med någon ulbygg
nad eller annan förändring av kammarrättsorganisationen utöver vad jag 
nu förordat. 

En kammarrätt bestående av endast två avdelningar är inte en lämplig 
storlek för en sådan domstol. Den nya avdelningen fr. o. m. budgetå.ret 
1977/78 bör därför tillföras kammarrätten i Jönköping. Jag avser som en 
följd härav att senare föreslå regeringen att Skaraborgs län förs över från 
domkretsen för kammarrätten i Göteborg till kammarrätten i Jönköping. 

Regeringen bör bemyndigas att för den nya avdelningen vid kammarrät
ten i Jönköping inrätta en ordinarie tjänst för kammarrättslagman, en ordi
narie tjänst för kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning samt 
tre ordinarie tjänster för kammarrättsråd. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu anfört beräk
nar jag anslaget till 64 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att inrätta de ordinarie tjänster för kam

marrättslagman i Fo 27, för kammarrättsråd, tillika vice ordfö

rande på avdelning i Fo 26 och för kammarrättsråd i Fo 23/24 

som jag har förordat i det föregående, 
2. till Allmänna förvaltningsdomstolarna för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förs lagsanslag av 64 700 000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolcn och hyrcsnänmderna m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

15 471654 

18400000 

19000000 

Hyrcsnämndema har till uppgift bl. a. att medla och vara skiljenämnd i 
hyrestvistcr samt att pröva vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn
derna har motsvarande uppgifter i arrendetvister. Arrendenämnd och hy
resnämnd finns i samtliga län. De har gemensamt kansli. Sådant kansli, 
som i vissa fall är gemensamt för två eller flera län, finns på tolv orter. 
Chef för kansli är det hyresråd som utnämnts eller förordnats till det. 

Bostadsdomstolen är fullföljds- och slutinstans i de ärenden som avgörs 
av hyresnämnd. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Personal 

Bosradsdomstolen 
Domare och föredragande 
Övrig personal 

Hyresnämndenw m.111. 

Ordförande 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar 
Lokalkostnade.r 
Expenser 

Domstols1•erket 

10 
7 

32 
90 

139 

15200000 
35000 

430000 
2075000 

660000 

18400000 

Domstols
verkct 

+2 
+2 

+3 

+7 

+I 007000 
+ 5000 

30000 
+ 325000 
+ 65000 

+1372000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 783 000 kr. 

föredra
ganden 

+300000 
+ 5000 
- 30000 
+325000 

+600000 

2. 1 0-altemativct förordar domstolsverket en minskning med tre extra 
tjänster som ordförande och nio biträdcstjänster vid hyresnämndcrna 
(-985 000 kr.). Detta skulle medföra längre handläggningstider och en ök
ning av antalet oavgjorda ärenden. 

3. Två tjänster för sekreterare och två biträdestjänster yrkas för bo
stadsdomslolen (+343000 kr.). 

4. Tre biträdestjänster yrkas för arrende- och hyresnämnderna 
( + 180000 kr.). 

Föredraganden 

Vid hyresnämndcrna har sedan deras tillkomst den l januari 1969 funnits 
sammanlagt tre ordinarie tjänster för ordförande, tillika chef för kansli, i 
numera Fo 26, 19 tjänster för ordförande i numera Fo 23/24 och 22 extra 
tjänster för ordförande i numera Fg 23/24. Av dessa tjänster får enligt rege
ringens beslut en ordinarie ordförandetjänst vid hyrcsnärnnden i Linkö
ping. tre extra ordförandetjänster vid var och en av hyresnämnderna i 
Malmö och Göteborg och en extra ordförandetjänst vid var och en av hy
resnämndcma i Västerås, Jönköping, Växjö, Örebro, Gävle och Sundsvall 
ej uppehållas. Flertalet av dessa tjänster har överhuvud taget inte sedan 
hyresnämndemas tillkomst varit besatta. Medel är inte anvisade för de 
tjänster som inte får uppehållas. 

Hyresnämnderna har nu funnits så länge att erfarenhet finns om vilken 
organisation som svarar mot det praktiska behovet. På grund härav bör tre 
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av de extra ordförandetjänsterna vid hyresnämnden i Stockholm och en av 

de extra ordförandetjänsterna vid var och en av hyresnämnderna i Malmö 

och Göteborg ordinaiiesättas. En av de ordinarie ordförandetjänsterna vid 

hyresnämnden i Linköping bör dras in. Av de extra ordförandetjänsterna 

bör två tjänster vid hyresnämndcn i Stockholm. en tjänst vid var och en av 

hyresnämndema i Malmö och Göteborg samt t.v. en i Linköping finnas 

kvar. Övriga extra ordförandetjänster bör dras in. Regeiingen bör begära 

riksdagens bemyndigande att inrätta de ytterligare ordinarie tjänster för 

ordförande som nämnts nyss. 

Med hänvisning till scimmanställningen beräknar jag anslaget till 19 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta de ordinarie tjänster för ordfö

rande i Fo 23/24 som jag har förordat i det föregå.ende, 

2. till Bostadsdomstolen och hyresnämndema m. m. för budgetåret 

!977/78 anvisa ett förslagsanslag av 19000000 kr. 

D 5. Utrustning till domstolar m. m .. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977(78 Förslag 

3229033 

3850000 

5 550000 

Reservation 3 323 954 

Frå.n anslaget bestrids kostnader för inköp av utrustning och inventarier 

till nya och ombyggda lokaler för myndigheter inom domstolsverkets för

valtningsområde, med undantag av de allmänna advokatbyräcrna. och 

konsultkostnader i samband därmed samt kostnader för flyttning. 

Dumsto/sverket beräknar medelsbchovct budgetåret 1977 /78 till 

8930000 kr. 

Förl'draganden 

Jag beräknar mcdclsbehovet till 5 550000 kr. I enlighet härmed hemstäl

ler jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning till domstolar m. m. för budgetåret 1977(78 anvisa 

ett reservationsanslag av 5 550000 kr. 

D 6. Centralnämnden för fastighctsdata 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

17831299 

17000000 

18 600 000 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har till uppgift att fortsätta 

uppbyggnaden och vidareutveckla centrala fastighets- och inskrivningsre

gister baserade på automatisk databehandling (ADB). 
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Nämnden leds av en styrelse. Till styrelsen är knutet ett räd med uppgift 

all verka för en samordning av nämndens verksamhet med verksamheten 

hos kommunala organ som kan komma att lämna uppgifler till eller utnytt

ja registren. 

Chef för nämnden är en överdireklör. Inom nämnden finns fem enheter, 

en teknisk enhet, en fastighetsregistcrenhct, en inskrivningsregistcrenhet, 

en utvecklingsenhet och en administrativ enhet. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I. Förberedelser för genomfö
randet av beslutade reformer 

2. Reformgenomförande 
3. Produktion 

Avgår intäkter 
under anslaget 

1976/77 

51 
25 

76 

6350000 
I 950000 
9200000 

17500000 

- 500000 

17000000 

Beräknad ändring 1977/78 

CFD 

+14 

+14 

+ 615000 
+2 170000 
+ 675000 

+3460000 

- 260000 

+3200000 

Föredra
ganden 

+1600000 

Sedan riksdagen beslutat om nya system för fastighetsregistreringen 

(prop. 1968: I bil. 4 s. JO, SU 1968: 2. 3LU 1968: 5, rskr 1968: 80) och in

skrivningsväsendet (prop. 1970: I bil. 4 s.44. SU 1970: 2. 3LU 1970: 8, rskr 

1970: 96) i riket, innebärande central registrering med hjälp ·av ADB-teknik, 

föreslogs i 1973 års statsverksproposition att ett första driftsystem - drift

system I - skulle införas för begränsade delar av landet samt att det skulle 

ankomma på Kungl. Maj:t all besluta om vilka områden systemet skulle 

omfatta. Riksdagen godtog förslaget (prop. 1973: I bil. 4 s. 24, CU 1973: 8, 

rskr 1973: 79). 

Riksdagen har år 1974 beslutat om ändrade riktlinjer för den är 1968 be

slutade fastighetsregisterrcformen (prop. 1974: 48, CU 1974: 30, rskr 

1974: 252). 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 22 mars 1974 tillkallades 

sakkunniga för utredning av ett riksomfattande system för faslighetsregi

streringen m. m. Kommitten (Ju 1974: 06) som antog namnet fastighcts

datakommitten (PADAK) har slutfört sitt uppdrag och överlämnade den 

28 september 1976 betänkandet (SOU 1976: 56 och 57) Fastighetsdata. Be

tänkandet remissbehandlas f. n. Remissvaren skall vara inkomna till justi

tiedepartementet senast den l4januari 1977. 
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I. CFD:s anslagsframställni11g avseende b11d1:eråret 1977/78 

CFD famnar i sin anslagsframställning förslag på tre alternativa anslags

nivåer. Den lägsta anslagsnivån, alternativ 0, innebär en minskning av nu

varande anslag och uppgår till 16 800 000 kr. Alternativ I. som inkluderar 
löne- och prisomräkning. uppgår till 17 700 000 kr. och alternativ 2 till 

20 200000 kr. I samtliga anslagsaltcmativ tillkommer dessutom 900 000 kr. 

för prisomräkning av ADB-kostnader, om inte Datamaskincentralens för 

administrativ databehandling (DAFA:s) dataanläggning i Gävle förs över 
till CFD. 

2. Drift med rättsverkan 

Regeringen förordnade genom beslut den Il december 1975 och den 3 

juni 1976 att drift med rätts verkan enligt driftsystem I fick äga rum i Upp

sala län som försöksvcrksamhet under tiden den I januari-den 31 decem

ber 1976. Nuvarande fastighetsböcker och tomträttsböcker skulle under 

denna försöksverksamhet kompletteras med uppgifter som förts in i in
skrivningsregistret. Driften av fastighetsregistret skulle anordnas på så

dant sätt att återgång till manuell registrering i l:ppsala län inte förhindra

des och kunde ske utan tidsutdräkt. Regeringen har vidare genom beslutet 

den 3 juni 1976 föreskrivit att CFD skall koncentrera sitt arbete under bud

getåret 1976/77 till frågor som gäller driftsystem I i Uppsala län och att för

heredelser för utvidgning av driftsystem I till område utanför Uppsala län 

inte får ske. 

CFD, domstolsverket och lantmäteriverket har den I september l 976 till 
regeringen inkommit med rapport angående utfallet av försöks verksamhe

ten beträffande drift med rättsverkan av driftsystem l i Uppsala län. 

Genom beslut den 9 december 1976 har regeringen i avbidan på kom

mande ställningstaganden till FADAK:s förslag förordnat att fortsatt drift 

med rätts verkan enligt driftsystem I t.v. får äga rum i Uppsala län som för

söksverksamhet under tiden den I januari-den 30 juni 1977. 

Föredraganden 

I 1976 års budgetproposition (prop. 1975/76: 100 bil. 4 s. 62) anmäldes att 

ställning till frågan om ett eventuellt riksomfattande fastighetsregistre

ringssystem borde tas först sedan FADAK hade avgivit sitt betänkande 

och detta rcmissbehandlats. Jag avser att senare föreslå regeringen att un

der 1976/77 års riksmöte lägga fram ett principförslag om framtida fastig

hets- och inskrivningsregister m. m. 
Valet av lösningar vid ställningstagandena till FADAK:s förslag kan inte 

antas i någon högre grad påverka medelsbehovet för CFD under budget

året 1977/78. Om det visar sig nödvändigt kan regeringen ta upp frågan om 
ytterligare medel för CFD under det ifrågavarande budgetåret i samband 
med det nyss omnämnda principförslaget eller i förslag om tilläggsbudget. 
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Med hänvisning härtill bör ansl<1gct för hudgetäret 1977178 föras upp 
med oförändrat belopp jämte löne- och prisomräkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ce111ralnämnde11 för fastighetsdata för budgetåret 1977/78 
anvisa ett förslagsanslag av I 8 600 000 kr. 
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E. RÄTTSHJÄLP M. M. 

E 1. Rättshjälpskostnader 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

115 625706 

107000000 
120000000 

56 

Frän anslaget bestrids de rättshjälpskostnader (förmåner) som enligt 

rättshjälpslagen (1972: 429; omtryckt 1976: 626) skall betalas av allmänna 

medel, dvs. framför allt ersättning till offentlig försvarare och biträde vid 
allmän rättshjälp. 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1977/78 till 123 
milj. kr. 

Föredraga11de11 

Med hänsyn till beräknad ökning av belastningen på anslaget bör detta 
räknas upp med 13 milj. kr. Jag hemsLäller att regeringen föreslår riksda
gen 

att till Riittshjä/pskostnader för budgetåret 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 120000000 kr. 

Verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna 

Den I juli 1973 trädde reformen om samhällets rättshjälp i kraft. Refor
men innebar bl. a. att allmänna advokatbyråer med staten som huvudman 
inrättades. 

I prop. 1972: 4 med förslag till rättshjälpslag m. m. uttalades att det all
männa skulle driva advokatverksamhet över hela landet. Riktpunkten för 
utbyggnaden skulle vara att en allmiin advokatbyrå skall finnas i varje län. 

Vid riksdagsbehandlingen av prop. 1973: 74 med förslag till organisation av 
samhällets rättshjälp m. m. uttalades dock att nägot ställningstagande be
träffande behovet av ytterligare allmänna advokalbyräcr utöver de 30 före
slagna inte borde göras innan eu betydande erfarenhetsmaterial av refor
men förelåg (JuU 1973: 19 s. 4). 

De allmänna advokatbyräernas främsta uppgift är att lämna rättshjälp 
enligt rättshjälpslagcn ( 1972: 429; omtryckt 1976: 626). Bl. a. skall juristerna 
på byråerna kunna åtaga sig uppdrag som offentlig försvarare. Om det kan 

ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpslagen, 

skall byråerna även lämna annat biträde i rättslig angelägenhet. De allmän
na advokatbyråerna skall i princip vara självbärande och skall konkurrera 
på lika villkor med enskilda advokatbyråer. 

Numera finns 30 allmänna advokatbyråer. Den allmänna advokatbyrån i 
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Luleå har ett filialkontor i Boden och ett i Kiruna. Vidare har regeringen 

genom beslut den 22 december 1976 medgivit att vid allmänna advokatby

rån i Vänersborg får finnas·ett filialkontor i Trollhättan t. o. m. utgången av 

år 1978. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 288 tjänster, varav 137 för 

advokater och annan juristpersonal och 151 för övrig personal. Domstols

verket är centralmyndighet för rättshjälpen. 
Medel för de allmänna advokatbyråernas verksamhet anvisas inneva-

rande budgetår under följande anslag. 

I. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsvcrksamhet 

2. Bidrag till allmänna advokatbyråer 

Anslag I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp pä 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamhe

ten vid de allmänna advokatbyråerna. Som inkomst under anslaget redovi
sas medel som tagits i anspråk frän anslaget Bidrag till allmänna advokat

byråer. Medel som svarar mot avskrivning och förräntning av utrustnings

kapitalet samt medel som svarar mot värdet av de tjänster som de allmän
na advokatbyråerna erhåller från domstolsverkets redovisningsecntral le

vereras in till särskilda inkomsttitlar på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag från vilket utgår driftbidrag till de allmänna 

advokatbyråerna för vissa särskilt angivna kostnader. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa likviditetsproblem för 

uppdragsverksamheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapital dis

ponerar de allmänna advokatbyråerna en rörlig kredit i riksgäldskontoret. . 

Den uppgår f. n. till 13,2 milj. kr. 

E 2. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhct 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

I 977 /78 Förslag 

Resultat 
Intäkter 
Kostnader 

Resultat 

Driftbidrag 

Domstolsverket 

4 762000 

1000 

I 000 

1975176 
Utfall 

25224000 
30653000 

-5429000 

303000 

1976/77 1977/78 
Beräknar 

Domstols- Domstols-
verket verket 

29269000 30800000 
33692000 33810000 

-4423000 :..3010000 

465000 500000 

Föredra-
gandcn 

30800000 
338!0000 

-3010000 
500000 

Den ekonomiska målsättningen för de allmänna advokatbyråerna har 

ännu inte uppnåtts. Byråerna visade underskott i rörelsen även budgetäret 
1975/76. Underskottet uppgick till 5 429000 kr. För byräcma sammantagna 
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uppnåddes under budgetåret 82 % kostnadstäckning. Enligt verkets beräk

ningar för budgetåret 1975/76 skulle verksamheten vid de allmänna advo

katbyr:\ema sammantagna resultera i ett underskott om cirka 1,4 milj. kr. 
Kostnads täckningen beräknades uppgå till 95 %. Resultatut vecklingen vid 
byråerna under de två första verksamhetsåren antydde att det fanns goda 
skäl att räkna med att byråerna skulle kunna uppnå full kostnadstäckning 
under budgetåret 1977/78. Utfallet för budgetåret 1975/76 har emellertid vi

sat att tidigare gjorda prognoser varit för optimistiska. Vid beräkningarna 

för budgetåret 1975/76 har domstolsverket överskattat utvecklingen av 
efterfrågan på de allmänna advokatbyråernas tjänster. I stället för ökad 
efterfrågan på tjänster har många av byråerna fått vidkännas en mfoskad 

eftetfrägan. Resultatet under budgetåret 1975/76 kan vidare förklaras av att 

den timkostnadsnorm som varit bestämmande för intäkternas storlek inte 
motsvarat de allmänna advokatbyråernas verkliga kostnader. Härtill kom
mer att advokaterna på de allmänna advokatbyråerna tagits i anspråk som 
ledamöter i rättshjälpsnämnder och i besvärsnämnden för rättshjälpen 
inom <lomstolsverket. Ytterligare förklaringar till underskottet är bl. a. ka
pacitetsöverskott vid vissa av byråerna och förluster i rådgivningsverk
samhcten. Underskottet synes också något större än det i realiteten är ef
tersom viss del av den bokförda förlusten motsvaras av ökningen under 

budgetåret av värdet av det arbete som nedlagts i ärenden som ännu inte 
fakturerats. Om den reella ökningen i upparbetat värde räknas som intäkt 
minskar det totala underskottet för budgetåret 1975/76 till ca 3.8 milj. kr. 

Domstolsverket räknar nu med att verksamheten vid de allmänna advo
katbyråerna skall ge full kostnadstäckning först budgetåret 1981/82. Dom
stols verket föreslår inga ändringar i förutsättningarna för verksamheten el
ler utökningar av denna. Verket förordar dock att den bokförda förlusten 
budgetåret 1975/76 och i framtiden uppkommande underskott på sätt tidi
gare skett vid två tillfällen fär belasta anslaget Allmänna advokatbyråer: 
Uppdragsverksamhet. 

Föredra{:anden 

Verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna har alltsedan de inrät

tades den 1 juli 1973 uppvisat underskott. De bokförda förlusterna har upp

gått till, för budgctår.et 1973/74 4386000 kr., för budgetåret 1974/75 

4 762 000 kr. och för budgetåret 1975/76 5 429000 kr. 
Förlusterna påverkar byråernas likvida situation. Vid inrättandet av by

råerna tilldelades de en rörlig kredit om 5 milj. kr. Den rörliga krediten har 
härefter höjts tre gånger, senast den 30 september 1976, och uppgår nu till 
13,2 milj. kr. 

Regeringen har förordnat, dels genom beslut den 26 maj 1975 att ansla

get Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhct för budgetåret 1974/75 
skall belastas med det bokföringsmässiga underskottet budgetåret 1973/74 
och dels genom beslut den 27 november 1975 att anslaget för budgetåret 
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1975/76 skall belastas med det hokföringsmässiga underskottet budgetåret 
1974/75. 

Lönsamheten vid de allmänna advokatbyråerna - gemensamt betrakta

de - har hittills varit och kan åtminstone för de närmaste åren befaras för

bli otillfredsställande. Domstolsverket räknar inte med att byråerna skall 
kunna uppnå full kostnadstäckning förrän budgetåret 1981/82. Det ter sig 
mot denna bakgrund angeläget att förutsättningarna för verksamheten vid 

de allmänna advokatbyråerna liksom formerna för och inriktningen av 
denna nu blir föremål för en allsidig utredning. Jag avser att så snart som 
möjligt föranstalta härom. Tjänster vid de allmänna advokatbyråerna som 
under utredningstiden blir vakanta bör återbesällas först efter särskild 
prövning, där lönsamhetsfrågan särskilt beaktas. Det ankommer på rege
ringen att meddela föreskrifter i denna fråga. 

I avbidan på resultatet av den förenämnda utredningen bör anslaget All
männa advokatbyråer: Uppdragsverksamhet liksom hittills kunna belastas 
för hokförda förluster. Jag avser att senare föreslå regeringen att anslaget 
för budgetåret 1976/77 får belastas med 5 429 000 kr. utgörande det bokfö

ringsmässiga underskottet för budgetåret 1975/76. 

Jag hemställer au regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmä1111a adl'okatbyråer: Uppdragsi,erksamhet för budget

året 1977 /78 anvisa ett förs lagsanslag av l 000 kr. 

E 3. Bidrag till allmänna advokatbyråer 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

303 444 

500000 

500000 

Domsto/sl'erket beräknar medclsbehovct för budgetåret 1977/78 till 

500000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar mcdclsbchovct till 500 000 kr. Jag hemställer i enlighet här

med att rege1ingen föreslar riksdagen 
att till Bidrag till a//miinna adl'Okatbyråer för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

E 4. Ersättning åt vittnen m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

22745270 

20500000 

23000000 

Frän anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rättcgångsväsen
det, däribland ersättningar av allmänna medel till vittne, målsägande och 
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tolk samt kostnad för personundersökning i brottmål. I vissa fall best1ids 

från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. Vidare betalas frän 

anslaget ersättning till särskilt förordnad vigselförrättare enligt kungörel

sen (1964: 678) med närmare förskrifter om borgerlig vigsel och bidrag till 

kommunernas kostnader för borgerlig medling enligt kungörelsen 

( 1973: 697) om medling mellan samlevande. 

Sedan den 1 juli 1974 utgår från detta anslag även ersättningar enligt la

gen (1974: 515) om ersättning vid frihetsinskränkning._ Enligt kungörelsen 

(1972: 416; omtryckt 1976: 319) om statsmyndighcternas skaden:glering i 

vissa fall framställs anspråk på ersättning med stöd av den nämnda lagen 

hos JK. I skrivelse den 9 september 1976 har denne påtalat att nyssnämnda 

kungörelse helt saknar bestämmelser om rättegångskostnader i ärendet 

hos JK. På grund av de allmänna principer som gäller om sådana kostnader 

i ärende hos förvaltningsmyndighet saknar JK därmed möjlighet att tiller

känna en sökande ersättning för kostnader i ärendet. Detta är enligt JK:s 

mening en stor brist. Ska<lcreglcringen genom J Kär till fördel för både sta

ten och den skadelidande men den skadelidande drabbas av den nackdel 
som det innebär att han inte kan fä ersättning för sina kostnader i ärendet. 

Om han däremot väljer att väcka talan vid domstol i stället för all vända sig 

till JK, fär han ersättning även för sina kostnader. 

Föredrag<inden 

Med anledning av vad JK har anfört vill jag erinra om all den enskilde 

har möjlighet att erhålla rättshjälp enligt rättshjälpslagcn i samband med 

att han ansöker om ersättning hos JK. Denna omständighet anfördes som 

ett skäl för att inte föra in någon bestämmelse om ersättning för kostnader i 

lagen om ersättning vid frihetsinskränkning (se prop. 1974: 97 s. 79). JK:s 

erfarenheter visar emellertid att möjligheterna för den enskilde att fä rätts

hjälp inte är tillräckliga utan att det vid sidan därav finns behov av att kun

na medge ersättning för kostnaderna i ärendet hos JK. Från anslaget bör 

därför fä utgå ersättning för arvode till biträde och för utred ningskostnader 

i ärende hos JK om ersättning enligt Jagen (1974: 515) om ersättning vid fri

hetsinskränkning. Det ankommer på regeringen att meddela närmare be

stämmelser härom. 

Med hänsyn till belastningen behöver anslaget räknas upp med 2,5 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt vittnen m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förs lagsanslag av 23 000 000 kr. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 61 

F KRIMINALV..\.RDEN 

Vissa data rörande kriminalvården m. m. 

Genomsnittligt antal klienter 1971 197::! 1973 1974 

A11sta/1sk/ie111e/ (intagna på kriminalvårds· 
anstalter, allmänna häkten och med 
häkten samordnade polisarrester) 5004 5004 4972 4266 

Därav 
gripna och anhållna 123 11 !! 115 92 
häktade för brott: 

ej undersökningsfall 534 490 521 480 
undersiikningsfall 101 105 118 94 

dömda till fängelse 3040 3232 3243 2808 
- ungdomsfängelsc 444 390 359 313 
- internering 609 526 495 378 
- skyddstillsyn (BrB 28: 3) 86 86 71 54 
överlämnade till särskild vård Il 12 Il 14 
förvandlingsstraff för böter 13 13 Il 7 
övriga intagna 43 32 28 26 

Frivårdsk/iemel 22818 23114 23349 19376 
Därav 

dömda till skyddstillsyn 19052 19332 19736 15608 
villkorligt frigivna 2521 2513 2439 2670 
överlämnade tiJI vård utom anstalt: 

internerade 730 750 68!! 665 
ungdomsfängelscclcvcr 515 519 486 433 

Hela krinri11afrårdsk/ie11rele1 27822 28118 28321 23642 

Högsla beläggningen på kriminalvårdsanstaltema under 'år 1976 var 
3 82 J mot 4 210 under är 1975 och 4 585 under år 1974. 

Antalet klienter inom frivården var den I oktober 1976 16 293 mot 16357 
vid samma tidpunkt år 1975. 

Kriminalvården hade den I juli' 1976 4483 platser på kriminalvårdsan
stalterna. varav 2 502 slutna och I 98 l öppna. Antalet platser i de allmänna 
häktena och i de polisarrester som är samordnade med dessa häkten var 

I 146. 
Under år 1976 har ett nytt allmänt häkte med 30 platser tagits i bruk i 

Kristianstad. 
Regeringen förordnade den 18 december 1975 att följande anstalter skall 

reduceras med angivet anlal platser:· Hall 35 platser. Norrtälje 40 platser 
och Tidaholm 40 platser. Reduceringen skall vara avslutad senast den 30 
juni 1977. I enlighel med uttalande av 1976 års riksdag (JuU 1975/76: 28 s. 
4, rskr 1975/76: 274) har regeringen ånyo prövat beslutet såvitt avser redu
ceringen av platsantalcl vid kriminalvl!trdsanstalten Tidaholm. Regeringen 

har emellertid främst mot bakgrund av beläggningssituationen vid övi-iga 

kriminalvärdsanstalter inte funnit skäl att göra någon ändring i beslutet. 

1975 1976 

4140 4051 

120 128 

488 464 
83 64 

2788 2!!05 
238 210 
307 269 

74 77 
8 4 
8 7 

26 23 

16691 16321 

13358 13 158 
2320 2308 

609 532 
404 '323 

20831 20372 
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Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det nöd

vändigt mep en fortsatt reduc.cring av anstaltsbcståndel. Liksom detta 

budgetår bör den fortsatta reduceringen i huvudsak beröra vissa riksan

stalter. Regeringen har därför den 22 december 1976 beslutat att kriminal

vårdsanstaltema ~justadalen och Sjöboda samt allmänna häktet i Öster

sund och 24 platser på kriminalvårdsanstalten Skenäs skall vara nedlagda 

så snart som möjligt, dock senast den 30juni 1978. Nämnda anstalter och 

häkte har sedan en längre tid en låg beläggning. Regeringen beslutade sam

tidigt att kriminalvårdsanstalterna Ulriksfors och Lärbro, som från krimi

nalvårdssynpunkt är olämpligt belägna, skall läggas ned. Dessa anstalter 

samt kriminalvårdsanstalten Sjöboda är byggnadsmässigt i särskilt dåligt 

skick. Såväl arbetsmiUön för personalen som förhållandena för de intagna 

~i.r otillfredsställande. l fråga om kriminalvårdsanstalterna Ulriksfors och 

Lärbro kan dock situationen på arbetsmarknaden ställa speciella krav. 

Nedläggningarna av dessa anstalter skall därför ske i samråd med arbets

marknadsstyrelsen och genomföras så snart som mqjligt. dock senast den 

30 juni 1979. 
övergången till det av statsmakterna beslutade regionala systemet som 

påbörjades under budgetåret 1974/75 fortsätter. 
Ett nytt allmänt häkte kommer under budgetåret 1977/78 att tas i bruk i 

Luleå. 
Frivärden föreslås fä ytterligare 68 tjänster under budgetåret 1977/78. 

Ersättningen till de frivilliga övervakarna inom kriminalvärden höjs från 

50 till 100 kr. per månad och klient. 
Genom beslut den 29 juni 1973 bemyndigade Kungl. '.viaj:t min företrä

dare att tillkalla en sakkunnig för att utreda övervakningsnämndcrnas och 

de centrala nämndernas uppgifter och organisation. Den sakkunnige har 

den 30 juni 1975 överlämnat betänkandet (SOU 1975: 16) Kriminalvårdens 

nämnder. Betänkandet har rcmissbehandlats. Förslaget övervägs f. n. inom 

departementet. 
Personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter är föremål för 

en översyn av en särskilt tillkallad sakkunnig (Ju 1973: 20). Den 18 decem

ber 1975 bemyndigade regeringen min företrädare att tillkalla en sakkunnig 

(Ju 1976: 01) att utreda vissa frågor angående mathållningen vid kriminal

vårdens anstalter. Denne räknar med att kunna avlämna sitt förslag under 

år 1977. Den andliga vården vid bl. a. kriminalvårdens anstalter är föremål 

för utredning av särskilt tillkallade sakkunniga (U 1974: 10). Frågan vilka 

disciplinmedel som kan behövas för att upprätthålla ordning och säkerhet 

på kriminalvårdsanstalterna prövas f. n. av utredningen (Ju 1976: 07) om 

isolering inom kriminalvården. 

Enligt bemyndigande den 20 maj 1976 har min företrädare tillkallat en 

komrnittc (Ju I 976: 06) med uppdrag att företa en översyn av kriminal

värdsstyrclscns organisation. 
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Betänkandet Frivård i storstad 

Genom beslut den 27 april 1973 bemyndigades statsrådet och chefen för 

justitiedepartementet att tillkalla en sakkunnig' med uppdrag att utreda in
delningsfrl\gor och arhetsformer inom kri mina I vårdens frivån.lsdistrikt i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Utredningen, som antog namnet Frivårdens storstadsutredning, avläm
nade i maj 1976 hetänkandet (Ds Ju 1976: 9) Frivård i storstad. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksäklagarcn, 

hovrätten för Västra Sverige, kriminalvärdsstyrelsen. socialstyrelsen, 
domstolsverkct, övervakningsnämndcn i Stockholm (samtliga avdelning
ar), övervakningsnämnden i Stockholms norra förorter. övervaknings
nämnden i Stockholms södra förorter, övervakningsnämnden i ~orrtälje, 
övcrvakningsnämnden i Göteborg (samtliga avdelningar), övcrvaknings
nämnden i Götehorgs förorter, övervakningsnämndcn i Uddevalla, över
vakningsnämnden i Borås. övervakningsnämndcn i Malmö (första och and
ra avdelningarna), övervakningsnämnden i Halmstad, statskontoret, riks
revisionsverket (RRV), länsstyrelsen i Stockholms län. länsstyrelsen i Gö
teborgs och Bohus län. länsstyrelsen i Älvsborgs län, länsstyrelsen i Hal
lands län, länsstyrelsen i Malmöhus län, brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
socialutredningen, utredningen om personalens arbetsuppgifter vid krimi

nalvårdens anstalter, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemän
nens centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Svens
ka landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Svenska skyddsför

hundet, Skyddsvämet i Stockholm, Skyddsvämet i Göteborg, Föreningen 
Sveriges frivårdstjänstemän, Övervakarnas riksförbund samt Riksförbun
det för kriminalvårdens humanisering (KRUM). Därjämte har yttranden 

avgetts av personal vid frivårdsorganisationen i Stockholm. skyddskonsu
lenten i Stockholms norra förorters distrikt samt regionala företagsnämn
den i kriminalvärdens Stockholmsregion. 

I Distriktsi11del11ingen 

1.1 Utredningens förslag 

Stockholms kommun är i dag indelad i fem skyddskonsulcntdistrikt. 

Stockholms norra distrikt för unga handlägger ärend.en rörande personer, 
bosatta norr om Slussen, som dömts till skyddstillsyn och som vid prövoti
dens början inte fyllt 23 är samt personer som överförts till vård utom an
stalt efter dom på ungdomsfängclse. Stockholms södra distrikt för unga 
svarar för samma klientkategorier söder om Slussen. Övervakningen av 

1 Landshövdingen Hjalmar Mehr. 
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skyddstillsynsklienter som vid prövotidens början fyllt 23 är handläggs av 

Stockholms norra distrikt för äldre och Stockholms södra distrikt för äld

re. Slussen bildar gräns även mellan dessa båda distrikt. Stockholms di

strikt för internerade svarar för frivården i hela kommunen av personer 

som överförts till värd utom anstalt efter dom på internering. Föreningen 

Skyddsvämet i Stockholm, som är en enskild förening med statsbidrag, 

handlägger på uppdrag av staten ärenden om övervakning inom hela 

Stockholms kommun av personer som villkorligt frigivits efter dom på 

fängelse. Stockholms norra förorters distrikt handlägger ärenden rörande 

samtliga klienlkategorier inom kommunerna Danderyd, Ekerö, Järfälla, 

Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Bro, 

Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Värmdö. Detsamma gör 

Stockholms södra förorters distrikt inom kommunerna Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Nacka, Nynäshamn och Tyresö. 

I Gijteborg omfattar i dag samtliga tre distrikt hela kommunen. Göte

borgs distrikt för unga handlägger ärenden rörande personer som dömts till 

skyddstillsyn och som vid prövotidens början inte fyllt 23 år, till ungdoms

fängelse dömda som överförts till värd utom anstalt samt villkorligt frigiv

na som vid prövotidens början inte fyllt 23 är. Göteborgs distrikt för äldre 
under skyddstillsyn handlägger ärenden rörande personer som dömts till 

skyddstillsyn och som vid prövotidens början fyllt 23 år. Göteborgs di

strikt för äldre villkorligt frigivna handlägger ärenden rörande personer 

som villkorligt frigivits och som vid prövotidens böi:ian fyllt 23 år samt per

soner som överförts till vård utom anstalt efter dom på internering. Bohus 

distrikt handlägger ärenden rörande samtliga klicntkategoricr inom Göte

borgs och Bohuslän med undantag av Göteborgs kommun. 

Malmö skyddskonsulentdistrikt handlägger alla kategorier klientären

den i Malmö domkrets, d. v. s. kommunerna Bara, Burlöv, Lomma och 

Malmö. 
I betänkandet (SOU 1972: 64) Kriminalvård riktades anmärkningar mot 

bl. a. frivårdens organisation i storstäderna. Kritiken sammanfattades i 

följande punkter: 
I. behandlingskontinuiteten bryts när klienterna byter ålders- eller 

påföljds kategori 

2. samordningen med socialvården försvåras 

3. specialdistrikt för anslaltsklienter och recidiviste'r är diskriminerande 

och motverkar ansträngningarna att normalisera dessa klienters 

levnadsförhållanden 
4. genom specialiseringen får personalen begränsad erfarenhet av 

samtliga klientkategorier 

Utredningen har i sitt förslag till ny distriktsindelning bl. a. beaktat den

na kritik. De principer som legat till grund för utredningens förslag är föl

jande. 
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1. Distriktsindelningen skall underlätta frivårdens samarbete med sam

hällets övriga värd- och stödorgan. främst den kommunala socialvär

den. 
Utredningen anför att nuvaran<lc indelning i frivårdsdistrikt i storstads

regionerna inte tar hänsyn till de indelningar som gäller inom andra närlig

gande områden såsom socialvård samt hälso- och ~iukvärd. SRmarbetet 

med socialvärden kan därför under nuvarande förhMlanden inte utvecklas 

och intensifieras på det sätt som enligt utredningens mening är en förut

sättning för att bchan<llingsinsatserna inom de båda värdområdcna skall ge 

bästa möjliga effekt. 
2. Frivårdens organisation skall i storstäderna, på sätt som redan gäller i 

övriga delar av landet, bestå av självständiga, fullt utbyggda distrikt 

utan gemensamma specialfunktioner. 
Utredningen har övervägt den organisationsstruktur för storstäderna 

som år 1970 föreslogs av Organisationsutredningen om kriminalvård i fri
het (Ds Ju 1970: 12). Enligt detta förslag skulle var och en av de tre stor
stadskommunerna utgöra ett enda frivå.rdsdistrikt med gemensamma spe

cialfunktioner för diarieföring, registrering, maskinskrivning, personal
och administration m. m. Fältarbetet skulle enligt förslaget bedrivas från 

lokalkontor, vars arbetsområden anpassades till socialvårdsdistrikten. En

ligt storstadsutredningen föreligger inte längre flera av de skäl organisa

tionsutredningen anförde till stöd för sina överväganden i indelningsfrågor

na. rällarbetsenheter som endast omfattar ett socialvärdsdistrikt skulle 

enligt utredningen i flertalet fall bli för små för att kunna fungera rationellt. 

Kontakter och samarbete mellan centralkontoret och fältarbetsenhetema 
skulle enligt utredningen kompliceras ot:h fördröjas till förfång för frivårds

arbetet. Vidare skulle enligt utredningen den långt drivna specialiseringen 

på flera avgränsade delfunktioner göra kanslipersonalens arbete monotont 

och inte ge möjligheter till det lagarbete som är grundläggande för allt fri
vårdsarbete. 

3. Frivårdsdistrikten skall vara integrerade, d. v. s. omfatta alla klient

kategorier och alla moment i frivårdsarbetet. 
Som ett huvudargument för att bibehålla nuvarande indelning har an

förts att frivårdsklienterna har stark flyttningsbenägenhet och att en indel

ning i ett stort antal integrerade distrikt skulle medföra ständiga avbrott i 

relationerna handläggare - övervakare - klient. Utredningen har under
sökt frivårdsklienternas flyttningsbenägenhet. Resultatet visar dels att fri

vårdsklienterna i fråga om flyttningsbenägenhet knappast avviker från be

folkningen i övrigt. dels att klienternas flyttningar inom storstadsområdena 

inte är av den omfaltningen au behandlingskontinuitcten skulle nämnvärt 
påverkas av att specialdistrikten avvecklades. Den begränsade storleken 
på frivårdsdistrikten jämte de förstärkta personalresurser som utredningen 

föreslår innebär enligt utredningen sä betydande fördelar för frivårdsarbc

tet att de invändningar mot att sammanföra olika klientkategorier, som ti-

S Rik>dogcn 1976/77. I saml. 100. Bilaµ 5 
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digarc framförts, nu har mist sin tyngd. 

4. Antalet handläggande tjänstemän i vai:je frivårdsdistrikt bör om 

möjligt inte understiga fem och int.c överstiga tio. 

En allvarlig brist i nuvarande frivårdsorganisatil)n är enligt utredningen 

atl frivårdsdistrikten i storstäderna utgör alltför stora arbetsenheter. Detta 

medför att kommunikationerna och informationsutbytet mellan befatt

ningshavarna försvåras. De administrativa uppgiflcrna får enligt utred

ningen en sädan omfattning att skyddskonsulcnterna fjärmas från klientar

betet och fär svårigheter att överblicka verksamheten. Utredningens för

slag beträffande det lämpliga antalet handläggande ~jänstemän vid frivår<ls

distrikten grundar sig på fältarbetarnas praktiska erfarenheter och hän

synstagande till frivårdsarbetets speciella karaktär. 

5. Indelningen skall anpassas till kollektivtrafiken. 

Utredningen päpekar att enligt kriminalvårdsreformens intentioner 

kommer frivårdens fältarbete i framtiden att bli mindre bundet vid expedi

tionerna och i större utsträckning än hittills präglas av uppsökande verk

samhet i klienternas boendemiljöer. En förutsättning härför är enligt utred

ningen att distriktsindelningen tar största möjliga hänsyn till förekomsten 

av goda kollektiva kommunikationer. 
Med tillämpning av dessa indelningsprincipcr föreslår ulrcdningen att 

Stockholmsområdet indelas i sju distrikt i Stockholms kommun, tre di

strikt i de norra förorterna och fyra distrikt i de södra förorterna; Göte

borgsomrädet i sex dis_trikt i Göteborgs kommun, ett i förorterna och ett i 

Uddevalla samt Malmöområdet i tre distrikt, omfattande samtliga kommu

ner som ingår i Malmö skyddskonsulcntdistrikt. 

1.2 Remissyttrandena 

Utredningens grundprinciper för en ny distriktsindelning möter instäm

manden från en övervägande majoritet av de remissinstanser som tagit upp 

frågan. Utredningen kritiseras dock för att den i förslaget till ny distriktsin

delning inte i alla delar tillämpat dessa grundprincipcr. Således anser kri

minalvårdsstyrelsen att det bör inrättas ytterligare ett distrikt i vardera 

Stockholm, Göteborg och Malmö. SACO/SR och ö1•errnk11i11gs11ämnde11 i 

G(jteborg, andra al'delninf{en, anser att två av de föreslagna distrikten i 

Göteborg bör delas. Länsstyrelsen i Malmöhus län; Malmö kommun och 

S,4.CO/SR anser att det bör inrättas fyra distrikt i Malmö i stället för före

slagna tre. Beträffande Stockholms kommun är bl. a. övervak11ingsnäm11-

den i Stockholm, andra och tredjf~ m'delninf(ama, och personalen vid fri

vårdsorga11isatio11e11 i Stockholm av samma mening som krimina!vårdssty

rclsen. Förslaget att Kungsbacka kommun skall ingå i det föreslagna di

striktet för Göteborgs förorter avstyrks av länsstyrelsen i Ila/lands län och 

av övervakningsniimnden i Halmstad. 
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2 Be/w11dli11gscc11tralc11 i Stockholm 

2. I Utredningens förslag 

Beslutet all inrätta frivårdens behandlingsccntral i Stockholm år 1971 

tillkom i första hand mot bakgrunden av att narkomanvården hade otill

räckliga resurser och att frivårdsklienterna ofta inte kunde tillgodogöra sig 

de vl'lrdmöjligheter som fanns. Vid riksdagsbchandlingcn (JuU 1971: 5 sid. 
28-29, rskr 1971: 101) av frågan om frivårdens behandlingsccntral uttala

des viss t veksamhct rörande huvudmannas kapet för institutionen. Enligt 

riksdagens uppfattning borde huvudmannafrågan närmare övervägas se

dan verksamheten pågått någon tid. Byråföreståndaren vid bchandlings
centralen Märta Gabriel son har den 23 januari 1975 avgivit en redogörelse 
för verksamheten till riksdagen och hemställt, med tillstyrkan av kriminal

vårdsstyrelscn. att bchandlingscentralen även i fortsättningen skall drivas i 
kriminalvårdsverkcts regi. Till stöd för denna uppfattning anfördes bl. a. 

att behandlingssituationen för alkohol- och läkemedelsmissbrukarc i 
Stockholm inte i något väsentligt avseende hade förbättrats efter behand
lingscentralens tillkomst. Vidare ansägs att avvecklingen av tvångsinsla

gen inom nykterhetsvården komplicerade centralens arbete. Verksamhe
ten angavs ha inslag från såväl det primär- som det landstingskommunala 

ansvarsområdet. En kommunalisering skulle därför sannolikt leda till att 

verksamheten splittrades mellan olika huvudmän, vilket i dagsläget skulle 

påtagligt försämra frivärdsklienternas möjligheter att fä erforderlig vård. 

P1'1 skäl som angetts här ansluter sig storstadsutredningen till förslaget 
att frivårdens behandlingsccntral tills vidare bör bedriva sin verksamhet 

under kriminalvärdsstyrelsens huvudmannaskap. 

2.2 Remissytlrandcna · 

De flesta rcmissinstanser som behandlat frågan om huvudmannaskapet 

för behandlingscentralen har tillstyrkt utredningens förslag. Således anser 

kriminalvårdsstyrelsen att bchandlingscentralen under överskådlig tid inte 
kan föras över till de kommunala myndigheterna. Styrelsen uppger att det 

klientel som tas emot på behandlingscentralen nästan uteslutande består 

av personer vars livssituation är särpräglad. Det rör sig enligt styrelsen om 

svårt drogskadade personer som samtidigt är märkta av länga anstaltsvis

telser. Så länge den kommunala vården saknar resurser för att klara denna 
ytterst svårhanterliga och arbetskrävande grupp är det enligt styrelsen 

nödvändigt att de hjälpligt kan omhändertas av kriminalvården. Socials1y

relse11 har dock en avvikande mening i denna fråga. Styrelsen understry

ker att särvård av missbrukare inom frivården bör undvikas och att miss
brukarna inom frivårdsklientelet bör kunna beredas erforderlig vård och 
behandling inom ramen för samhällets allmänna sjuk- och socialvård. Om 
utredningsförslaget trots allt vinner gehör anser styrelsen att en utredning 

med uppgift att förbereda en förändring av huvudmannaskapsfrågan ome

delbart bör tillsättas. 
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3 Skyddsl'ärnen i Stockholm och Göteborg 

3. I Utredningens förslag 

Skyd<lsvärnen är enskilda föreningar, som har sin verksamhet inriktad 

på att ge framför allt ekonomiskt stöd och social omvårdnad till personer 

som är föremål för kriminalvä.rd i frihet. Verksamheten bestrids med hjälp 

av statsbidrag, medel från kommunerna samt i vissa fall genom avkastning 

frän fonder. 

Skyddsvärnet i Stockholm svarar i dag bl. a. för övervakning av villkor

ligt frigivna i alla åldrar i Stockholms kommun. Med hänsyn till den krafti

ga utbyggnad av frivårdsorganisationen som nu pågår och till att de nya di

strikten bör handlägga alla klientkategorier föreslår utredningen att 
Skyddsvärnet i Stockholm befrias från sitt ansvar för övervakningsverk

samhet i frivården. Utredningen föreslår inte några förändringar beträffan

de övriga verksamhetsgrenar vid Skyddsvärnet i Stockholm. 

Skyddsvärnet i Göteborg driver två inackorderingshem om vardera 12 
platser samt en socialmedicinsk klinik. Institutionerna betjänar samtliga 

tre frivårdsdistrikt i kommunen. I föreningens verksamhet ingår även viss 

familjeterapi och fritidsverksamhet. 
Frivården i Göteborg arbetar enligt utredningen med samma psykiskt 

särpräglade och socialt utslagna. ofta alkohol- och narkotikaskadade klien

ter. som i Stockholm. På grund härav och dl\ de flesta av de aktiviteter 

Skyddsvämet i Göteborg bedriver är hotade p. g. a. brist på personella och 

ekonomiska resurser, föreslår utredningen att det befintliga avtalet mellan 

staten och Skyddsvärnet i Göteborg sägs upp och att en statlig behand

lingscentral inrättas omfattande en socialmedicinsk klinik och två inackor

deringshem. Skyddsvärnets klinik och inackorderingshem vid Haga Kyr

kogata föreslås fä samma resurser som motsvarande enheter vid frivårdens 

bchandlingscentral i Stockholm. För inackorderingshemmet i Sociala Hu

set föreslås samma personalförteckning som för kriminalvårdens inackor
dcringshem. De av Skyddsvärnet förvaltade klient bostäderna bör enligt ut

redningen öve11as av behandlingsccntralen och ställas till förfogande för 

alla frivärdsdistrikt i Göteborg. Beträffande den av Skyddsvärnet bedrivna 

friti<lsvcrksamheten föreslås att avtal träffas med staten om denna. Om det 
från Skydds värnets sida inre finns intresse för att även i fortsättningen be

driva denna verksamhet är det enligt utredningen önskvärt att Göteborgs 

kommun i en eller annan form övertar ansvaret för densamma. Som ett 

tredje alternativ kan det enligt utredningen övervägas att inordna fritids

verksamheten i den statliga behandlingscentralen. 

3.2 Remissyttrandena 

Krimi11alvård.Htyrelsen tillstyrker förslaget att den övervakningsverk

samhet som bedrivs av Skyddsvärnct i Stockholm förstatligas. Beträf

fande Skyddsvärnet i Göteborg anser styrelsen det olyckligt att behåUa en 

särskild administration för fritidsverksamheten, speciellt som denna fort-
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farande är av experimentkaraktär. Styrelsen föreslår därför att Skyddsvär
nets verksamhet i Göteborg helt förstatligas och att försöken med fritids

verksarnhct övertas av distriktet i Göteborgs centrum. Sucia/styre/sen an
ser att utredningens förslag beträffande Skyddsvämen i Stockholm och 

Göteborg innebär en kortsiktig lösning som inte fär förhindra en mera ll'lng

siktig lösning. Det är enligt styrelsen önskvärt att avveckla "värdscgrega
tionen" av kriminalvårdens klienter genom att kommuner och landsting 
övertar de frivårdsinstitutioner av socialvärds- och sjukvårdskaraktär som 

nu drivs av staten och enskilda föreningar. Skyddsvämet i Srock/10/m mot
sätter sig inte att dess övervakningsvcrksamhet överförs till skyddskonsu
lcntorganisationen men förutsätter liksom utredningen att i övervalmings
verksamheten sysselsatt personal bereds likvärdiga anställningar i den nya 
organisationen. Skydds11ämet i Göteborr: uttalar som sin bestämda upp
fattning att utredningen icke anfört övertygande och bärande skäl för för
statligande. Enligt föreningen skulle verksamheten främjas bäst om e1for
derliga personella och ekonomiska resurser ställs till föreningens förfogan
de. I övrigt tillstyrks utredningens förslag beträffande skyddsvärnen i 
Stockholm och Göteborg av bl. a. Föreninr:en S1•eri1:esfrh·årdstjä11stemä11 

och Svenska skyddsfö1·b11ndet. 

4 Lokalmista/tema 

4. I Utredningens förslag 

Bristen på lämpligt belägna lokalanstalter i Stockholm och Malmö med

för enligt utredningen bl. a. att ett storl antal klienter, som vistas på anstal
ter långt från hemorten, hindras frän att medverka vid frigivningsförbcre

delserna pä del sätt och i den utsträckning som avses med kriminalvårds
reformen. På grund av de långa reseavständen i kommunerna saknar fri

värdspersonalen också tillräckliga resurser att besöka anstalterna och till
sammans med klienterna bearbeta frigivningsproblemen. Enligt utredning

en kan kommunernas socialvårdspersonal inte på ort och ställe delta i be
handlingsplaneringcn på sätt som avses i kriminalvårdsreformcn. Följden 
av dessa brister i anstaltsbehandlingen måste i mänga fall enligt utredning
ens mening bli illa planerade frigivningar, försummade arbetstillfällen, 
mindre goda bostadslösningar, störda familjerelationer, återfall i kriminali

tet, alkohol- och narkotikamissbruk samt kostnadskrävande socialvård 
och sjukvård. Varje dröjsmål med att lösa lokalanslaltsfrägan i Stockholm 

och Malmö medför således enligt utredningen höga och onödiga kostnader 
för regionernas socialvård och sjukvård. Härtill kommer enligt utredning
en de kostnader som förorsakas slatsverket och samhället i sin helhet pä 
grund av klienternas återfall i brott och återintagning i anstalt. Mot bak
grund av dessa oacceptabla förhållanden föreslår utredningen att före år 
1983 fem nya lokalanstalter om vardera 40 platser uppförs i Stockholmsre
gionen och en i Malmöregionen. 
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4.2 Remissyttrandena 

Utredningens förslag om lokalanstalter i Stockholm och Malmö biträds 

av en stark remissopinion. Således anser kriminalvårdsstyrelsen att bristen 

på lokalanstalter medfört allvarliga problem för bl. a. frivården. Enligt sty

rdscn framstår del som alltmer klart, :Jtt frivårdsarbctet inte kan bedrivas 

framgångsrikt utan del komplement som lokalanstalterna utgör. Dessa är 

genom sin utformning och arbetsmetodik att betrakta som ett mellanled 

mellan institutions- och frivård. Lokalanstalterna bidrar till att underlätta 

klienternas övergång frän de större anstalternas sluten het till det betydan

de mått av frihet som måste tillåtas dem vars livsföring kontrolleras med 

hjälp av övervakning. Enligt styrelsen är det med hänsyn härlill ytterst be

klagligt att bristen på lokalanstalter är i det närmaste katastrofal på de or

ter där kriminalitetsproblemen är som störst och där möjligheterna att kon

tinuerligt följa klienternas förMl!anden är som minst. Enligt i.il>ervak11ings-

11ämnde11 i Stockholm. ~jätte tll'delningen, bereder det nuvarande tillstån

det mycket stora svårigheter och det är helt omöjligt att genomföra lagstift

ningens intentioner. Statskontoret finner det angeläget att det invcsterings

program som riksdagen beslutat, modifieras till förmän för en skyndsam 

utbyggnad av lokalanstalter i Stockholms- och Malmöområdena. Ett till
räckligt antal lokalanstaltsplatser i storstadsdistrikten är enligt statskonto

ret en nödvändig förutsättning för att kriminalvfirdsreformen skall kunna 

förverkligas. Statskontoret påpekar att det är angeläget att en nybyggna

tion av lokalanstalter följs av nedläggning av minst motsvarande antal plat

ser vid anstalter som enligt reformens principer inte kan utnyttjas för vare 

sig riks- eller lokalanstaltsbehandling. RRV uppger att verket har i ett på

gående projekt om bl. a. bcräkningsmctoder för kriminalvårdens anstalts

behov bedömt Stockholmsregionens behov av lokalanstalter till mer än 

500 platser. Detta innebär enligt RRV att det i regionen f. n. finns en brist 

pä över 200 lokalanstaltsplatser. RRV har även konstaterat brist på lokal

anstaltsplatser i Malmöregionen. Då tillgång på lämpliga lokalanstalter är 

en förutsättning för att kriminalvården skall kunna bedrivas i enlighet med 

de principer som statsmakterna beslutat tillstyrker RRV alt utbyggnaden 

av lokalanstalter i storstadsregiom:ma tidigareläggs. RRV förutsätter att 

det samtidigt sker en successiv avveckling av den överkapacitet som finns 

i andra delar av landet inom andra anstaltstyper. 

S Lekma1111amedverka11 inom kriminalvården 

5.1 Utredningens förslag 

Utredningen föreslår all lokala lekmannastyrelser inrättas för de av ut

redningen föreslagna skyddskonsulentdistrikten liksom för frivårdens bc

handlingscentraler i Stockholm och Göteborg. Dessa styrelser skulle enligt 

utredningen kunna få stor betydelse för kriminalvårdens förankring i en 

bredare medborgaropinion och som ett informations- och kontaktorgan 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 71 

mellan allmänheten och kriminalvården. Vidare skulle styrelserna enlig! 

utredningen kunna fylla funktionen som offentligt kontrollorgan och som 

vädjoinstans för klienter som vill påkalla uppmärksamhet pl't verkliga eller 

förmcnt:i oförrätter i behandlingen. Utredningen är medveten om att frå

gan om lekmannainflytande i kriminalvården är av komplicerad natur och 

delvis berör problemställningar utanför utredningens uppdrag. Av dessa 

skäl har utredningen inte ansett sig böra förela någon ingående prövning 

eller framlägga konkreta förslag beträffande lekmannastyrelsernas sam

mansättning, uppgifter och arbetsformer. Utredningen understryker att 

frågan om ökad lekmannamedverkan i kriminalvården inte får fördröja ge

nomförandet av utredningens övriga förslag. 

5.1 Remissyttrandena 

Förslaget om ökad lekmannamedverkan i kriminalvården fär ett blandat 

mottagande. 

Elt fätal remissinstanser anser att förslaget bör genomföras i detta sam

manhang. Öl'en·akamas riksförbund anser sl'tlunda att det är av största 

vikt att lekmannainflytandet utökas ol:h ger därför utredningens förslag om 

inrättande av lekmannastyrelser i de tänkta skyddskonsulentdistrikten sitt 

fulla stöd. 
Några övervakningsnämnder avstyrker förslaget. Således anser ö1•er-

1•ak11i11gs11iim11de11 i Stockho/111. fjärde al'llcl11i11ge11, att man numera synes 

ha en benägenhet atf hysa överdrivna föreställningar om effekten av lek

mannamedverkan. Av hänsyn till klienterna bör en sådan medverkan en

ligt nämnden avböjas. Enligt nämnden förhåller det sig så att klienterna i 

allmänhet accepterar tjänstemäns inblandning i deras livsföring, men att 

för dem utomstående personer skall fä. insyn i deras privatliv uppfattas nog 

i allmänhet som högst besvärande. Öl'ervak11i11gsnii11111de11 i Göteborg. 

tredje m•delninJ.:ell, avstyrker bestämt förslaget, som enligt nämnden ej sy

nes vara realistiskt och ej heller utvisar några förhållanden som talar för att 

ett sådant inflytande skulle medföra en förbättrad handläggning av ärende

na. 

Det stora flertalet rcmissinstanser anser att frågan om ökat lekmannain

flytande inte kan lösas utan ytterligare utredning. Eftersom frågan om lek

mannainflytande inom kriminalvården är föremål för överväganden inom 

andra utredningar föreslår således kri111i11a/.,årdsstyre/sen att ställningsta

gande i frågan tills vidare uppskjuts för att senare behandlas i särskild ord

ning. LO finner det omöjligt att ta ställning till frågan innan utredningen 

angäende personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter slut

fört sitt uppdrag. Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig positiv till ökad 

lekmannamedverkan, men anser att utbyggnaden av samarbetet frivård

soeialvård bör avvaktas innan förändring sker. Ytterligare utredning av 

frågan förordas av flertalet av de övervakningsnämnder som tagit upp äm

net till behandling. 
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6 Fråge.1·erFice 

6. I Utreliningcns förslag 

Utredningen föreslår alt gemensamma, automatiska tdefonväxlar instal

leras för alla kriminalvärdsrnyndighcter inom 08-, 031- och 040-omrädena. 

Växlarna bör kunna anviindas för direktval och gruppanrop. För att den 

föreslagna organisationen skall kunna fungera tillfredsställande, bör upp

lysningsccntraler förläggas i anslutning till telefonväxlarna som. om sekre

tessproblemen kan lösas på ett betryggande sätt. iiven bör fä tillgång till de 

planerade regionala bildskärmsterminalcrna. De kombinerade telefonväx

larna och upplysningscentralerna bör enligt utredningen betjänas i Stock

holm av fyra samt i vardera Göteborg och Malmö två telefonister. 

6.2 Remissyttrandena 

Majoriteten av remissinstansema har ej berört denna fråga. Utredning

ens förslag tillstyrkes av krimi11a/vårdsstyrelse11 och öven·ak11ingsnäm11-

de11 i Borås. Ö1•ervakningsniim11de11 i Göteborg. tredje avdelningen, anser 

att förslaget medför risk för fördröjda och opersonliga kommunikationer. 

Nämnden, som anser att behov av frågeservice ej är styrke. avstyrker för
slaget. Övervakarnas riksförbund ifrl'lgasätter starkt utredningens förslag i 

denna del. Enligt förbundet motverkar förslaget den strävan till goda di

rekta kontakter som finns i utredningens övriga förslag. KRUM anser att 
ett system som garanterar individens trygghet mot obehörig insyn bör ha 

tänkts ut innan man bygger ut den maskinella sökningen. Förbundet före

slår att man använder ärendenummer, som endast de närmast inblandade 

kan känna till och/eller obligatorisk motringning av ingå.ende samtal. 

7 Personal och kostnader 

7. I Utredningens förslag 

Enligt utredningen behövs för den nya distriktsindclningcn en personal

ökning med 69 tjänster för handläggande tjänstemän samt 50.5 tjänster för 

kontorspersonal. Kostnadsökningen pä driftbuligeten för ny distriktsindel
ning beräknas till ca 3,7 milj. kr. 

Pör behandlingscentralen och fritidsverksamheten i Göteborg har utred
ningen beräknat medel för sammanlagt 26 tjänster. Kostnadsökningen på 

driftbudgeten beräknas till ca 1,3 milj. kr. 

För frågeservice har utredningen beräknat sex tjänster för telefonister. 

Totalkostnaden för dessa beräknas till 520000 kr. Kostnaderna för gemen

samma telefonväxlar är beroende av var frivärdsexpeditionema placeras 
och har däiför inte kunnat beräknas av utredningen. Installation av regio

nala bildskärmslerminalcr vid regionerna ingår i planeringen för utveck

lingen av rättsväsendets informationssystem rörande klientelrutiner inom 
kriminalvården och har därför inte kostnadsberäknats av utredningen. 
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Utredningens förslllg om att pflskynda uppförandet av lokalanstalter i 

Stockholm och Malmö medför tidigareläggning av utgifter pl\. kapitalbud

geten med ca 47 milj. kr. 

Föredraganden 

På kriminalv1\rdcns område fattade 1973 års riksdag (JuU 1973: 15, rskr 

1973: 152) principbeslut om genomgripande förändringar beträffande både 

anstaltsvården och frivården. 

Genom en ökad satsning på kriminalvårdens frivårdsorganisation skall 

det enligt reformen göra!'> möjligt att kriminalvärd i frihet blir den normala 

straffrättsliga päföljdsformen. I de fall anstaltsvärd tillämpas skall. denna 
ske i nära samverkan med frivården och i övervägande antalet fall i närhe

ten av den intagnes hemort så all denne i största utsträckning kan utnyttja 

samhällets sociala service och under anstaltsvistelsen uppehålla kontakt 

med anhöriga och övervakare m. fl. 
Vägledande för reformarbetet har varit uppfattningen att frihetsberövan

det som sådant i regel inte förbättrar den enskildes möjligheter til1 anpass

ning till ett liv i frihet. frivård är ocksä en humanare och billigare värd form 

än anstaltsvård. 

En annan viktig grundtanke i reformen är att dömda skall ha samma rätt 

till samhällets stöd1\tgärder och värdinsatscr som andra människor i sam

hället. Det förh!\llandet att kriminalvårdens klienter begått brott och har 
särskilda problem när det gäller anpassning i samhället får inte medföra att 

andra samhälleliga stöd- och vårdorgan frånkänner sig ansvaret för dem. 

Konsekvensen av detta blir att samhällets normala service skall utnyttjas i 

största möjliga utsträckning även för kriminalvårdens klientel. 

Kriminalvärdsrcformen har medfört en kraftig satsning pä frivärden. 

Under budgetåren 1973/74-76/77 har frivården tillförts ca 300 tjänster. I 

samband med personalförstärkningen har frivården också ålagts nya och 

utvidgade arbetsuppgifter. 

Skyddskonsulentdistrikten har genom resursförstärkningarna och de 

ändrade arbetsuppgifterna efter hand förändrats för att kunna uppfylla de 

krav som enligt reformen ställs på frivärdsorganisationen. Endast en väl 

fungerande frivärd kan enligt min mening inge allmänhet, rättsvärdande 

myndigheter och klient ett sädant förtroende att den godtas som ett fullgott 

alternativ till anstaltsvården. I Stockholm, Göteborg och Malmö har emel
lertid förhållandena inom frivårdsorganisationen varit sä komplicerade att 

en särskild utredning fått till uppgift att lägga fram förslag till en ändrad or

ganisation. Mot bakgrunden av grundtankarna i kriminalvärdsreformen 

har frivärdens storstadsutrcdning nu bl. a. lagt fram ett förslag till en ge

nomgripande förändring av indelningen av skyddskonsulcntdistrikten i de 

tre största städerna. Utredningens förslag i denna del har mottagits mycket 

positivt vid remissbehandlingen. 
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I likhet med utredningen anser jag det synnerligen angeläget att frivärds

organisationen i storsläderna anpassas bättre till den kommunala vårdor
ganisationen än som nu är fallet. Därigenom kan man åstadkomma en nöd

vändig samordning av insatserna samt utnytlja ekonomiska och personella 
resurser mer rationellt. 

Jag delar också utredningens uppfattning beträffande behovet av mindre 

enheter inom frivården. De erfarenheter som hittills har gjorts pekar på att 
stora enheter medfört ökad administration. Härigenom har personalens tid 
för klientarbete minskat. Samtidigt har det uppstått tidigare okända infor
mations- och kommunikationsprohlem. Med mindre enheter reduceras 

också riskerna för en anhopning av klienter på expeditionerna vilket är av 

betydelse för att undvika irritation och övergrepp mot personalen eller kli

enterna emellan. En spridning av lokalerna kan också underlätta persona
lens medverkan i fältarbete inom distriktet. 

Utredningen föreslår att den övervakningsvcrksamhet som bedrivs av 
Skydds värnet i Stockholm skall, på samma sätt som tidigare har skett i Gö
teborg, övertas av staten och föras in under frivärdsorganisationen. Jag bi
träder förslaget och förordar att de Ljänster vid skyddsvärnet som utnyttjas 
för övervakningsvcrksamhet överförs till skyddskonsulentorganisationen. 

Utredningen föreslår att antalet frivårdsdistrikt i storstäderna fortsätt
ningsvis skall vara 25, varav i Stockholmsområdet 14, i Göteborgsområdet 
åtta samt i Malmöområdet tre. Kriminalvårdsstyrelsen har i sitt remissytt
rande föreslagit ytterligare ett distrikt i vart och ett av de tre områdena. 
Med hänvisning till vad som tidigare sagts beträffande värdet av mindre di

strikt förordar jag att den nya organisationen skall omfatta sammanlagt 28 

distrikt. Det får ankomma på regeringen att på grundval av utredningsför
slaget bestämma den geografiska fördelningen av de nya distrikten. Som 
utredningen har anfört bör de nya distrikten vara integrerade. 

För den nya frivårdsorganisationen i de tre storstäderna har jag, utöver 
de tjänster som nu finns vid de nuvarande skyddskonsulentdistriktcn i 
Stockholm, Göteborg och Malmö beräknat ett behov av 57 tjänster som 

handläggare och 22 tjänster som biträde. Av dessa tjänster kan en tjänst 
som inspektör, tolv tjänster som assistent och fyra ~jänster som biträde 
överföras frfin Skyddsvärnet i Stockholm. Av övriga tjänster kan. i sam

band med vissa tjänsteförändringar, alla handläggartjänster och nio tjäns

ter som biträde tas av de tjänster som inom ramen för 1973 års kriminal
vårdsreform anvisas under innevarande och nästkommande budgetår. 
Härefter återstår en brist av nio tjänster som biträde. Jag har beräknat 
medel för dessa tjänster under anslaget F 3. Frivården. 

Det ökade antalet distrikt kan komma att skapa problem för både myn
digheter och enskilda när det gäller att orientera sig i frivårdsorganisatio
nen. Jag delar därför utredningens uppfattning rörande behovet av en sär
skild frågeservice. Då frågan är tekniskt komplicerad och kan inneh1\lla 
sekretessproblem är jag emellertid inte beredd att nu ta ställning till utred-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 5 .Justitiedepartementet 75 

ningens förslag i denna del. Den verksamhet som f. n. bedrivs av det sär
skilda kansliet för personundersökningsverksamhet m. m. i Stockholm kan 
enligt kriminalvärdsstyrclsens uppfattning inte helt avvecklas utan men för 

verksamheten. Jag delar denna uppfattning och föreslår att två handläg
gartjänster även i fortsättningen avdelas för samordning av personunder

söknings- och häktesarbete. Tjänsterna bör placeras på Stockholmsregio
nens kansli. 

Utredningen föreslår vidare att staten övertar all den verksamhet som 
Skyddsvärnet i Göteborg bedriver med undantag av fritidsverksamheten. 

Genom övertagandet i förening med viss resursförstärkning skulle visserli
gen en behandlingscentral kunna tillskapas i Göteborg som till övervägan
de del motsvarar frivårdens behandlingsccntral i Stockholm. Med hänsyn 
bl. a. till svårigheten att rekrytera läkarpersonal är jag emellertid inte nu 
beredd att ta ställning till förslaget i denna del. Frågan om förstatligande av 
verksamheten vid skyddsvärnets inackordcringshem bör anstå till dess re
sultatet föreligger av den utredning rörande frivflrdsklienternas bostadsför
hällanden som f. n. utförs inom kriminalvärdsstyrelsen. Likaså bör frågan 
om ett statligt övertagande av den av skyddsvärnet bedrivna fritidsverk
samheten anstå. 

I samband med att frivärdens behandlingscentral i Stockholm lillskapa
des uttalade riksdagen (Ju U 1971: 5 sid. 28-29; rskr 1971: 101) att det med 
hänsyn till verksamheten kunde ifrågasättas vilket organ som var lämpli
gast som huvudman för centralen. Det förutsattes därför att huvudmanna
skapsfrågorna skulle övervägas närmare. Huvudmannaskapet har hittills 
ävilat kriminalvårdsstyrelsen. I likhet med utredningen anser jag att någon 

ändring av huvudmannaskapet inte är aktuell under budgetåret 1977/78. 
Jag äterkommer under anslaget Kb LI 3. Vissa byggnadsarbeten för kri

minalvården till frågan om behovet av lokalanstalter i storstäderna. 
Utredningen har även tagit upp frågan om eu ökat lekmannainflytande 

inom kriminalvården och därvid föreslagit att lokala lekmannastyrelser in
rättas för de skyddskonsulentdistrikt som utredningen förordat liksom för 

frivårdens behandlingscentral i Stockholm och den föreslagna behand
lingscentralcn i Göteborg. Jag är ense med utredningen om all det är av 
värde med lekmannamedverkan även inom kriminalvården. Liksom flerta

let remissinstanser anser jag emellertid att denna fråga inte kan lösas i före
varande sammanhang. Det finns i stället anledning au återkomma till frå

gan när slutlig ställning tas till övervakningsnämndutredningens betänkan

de (SOU 1975: 16) Kriminalvårdens nämnder och när utredningen (Ju 
1973: 20} om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter 

inom kort slutfört sitt uppdrag och dess förslag remissbehandlats. 
Jag hemställer att regeringen 

ger riksdagen till känna vad jag har anfört i dt:t föregående om en 
ändrad organisation av skyddskonsulentdistrikten i Stockholm, 
Göteborg och Malmö m. m. 
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F 1. Kriminalvårds.styrelsen 

l 975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

40 190 257 

40 160000 
43800000 

Kriminalvårdsslyrelsen är central förvallningsmyndighet för ärenden 

om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regioncheferna, krimi
nalvårdsanstaltema, de allmänna häktena och skyddskonsulcntorgani
sationen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service för den 

verksamhet som bedrivs av kriminalvärdsnämndcn, ungdomsfängelse
nämnden och intcmeringsnämndcn. Dessa nämnder är centrala organ som 
handlägger vissa ärenden rörande dem som har dömts till fängelse, ung
domsfångelse eller internering. 

Kriminalvärdsstyrelsen leds av en styrelse. Inom kriminalvårdsstyrel
sen finns två avdelningar, en för värd och tillsyn och en för arbete och ut

bildning. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 116 
Övrig personal 139 

255 

Anslag 

Lönekostnader 28420000 
Sjukvå.rd 83000 
Reseersättningar I 128000 

därav utrikes resor (22000) 
Lokalkostnader 4065000 
Expenser 2&30000 
Förhyrd datamaskintid 

m.m. 3634000 

40160000 

Kriminall'årdsstyre/se11 

Beräknad ändring 1977/78 

Kriminalvårds- Förcdra-
styrclsen ganden 

+31 
+35 

+66 

+ 6365000 
+ 64000 
+ 260000 
(+ 8000) 
+ 1405000 
+ 539000 

+ 1733000 

+10366000 

+I 
+I 

+2 

+1641000 
+ 25000 
+ 94000 

+ 688000 
+ 158000 

+ 1034000 

+3640000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 962000 kr. 
2. Revisionskontoret bör för intern revision av kriminalvärdsvcrkct, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och invandrar

verket förstärkas med en tjänst som handläggare. Pä personalbyrän be

hövs för ökade personalvärds- och personaladministrativa uppgifter en 
tjänst som handläggare och tvä som biträde. I stället för arvodesmedel hör 
inrättas tjänster pfi dels ekonomibyrån för tre handläggare, en förrädsför
man. tre assistenter och tio biträden, dels byggnadscnhetcn för sex hand-
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läggare och två biträden, dels registersektionen för fyra handläggare, fyra 
assistenter och tre biträden varav en på halvtid. För ökade arbetsuppgifter 

på personalutbildningsenheten begärs arvodesmedel motsvarande två 

handläggare och två biträden. Medel beräknas ~iven för konsullation av 

psykolog i personalvårdsärcndcn. ( +2189 000 kr.). 
3. För att möta ett ökat behov av utrcdningsinsatser bör organisations

enheten tillföras två tjänster som handläggare samt arvodesmedel motsva· 

rande tre handläggare och en assistent. På systemenheten bör inrättas 13 
tjänster som handläggare och en som biträde i utbyte mot arvodesmedcl. 
Dessutom begärs arvodcsmcdel för en handläggare. För utveckling och 
drift av rutiner m. m. yrkas medel för arvodering av konsulter. Ytterligare 
medel beräknas för förhyrd datamaskintid. ( + 2 661 000 kr.). 

4. En tjänst som ingenjör för arbetsskyddsfrågor bör överföras till sty

relsen från kriminalvårdsanstaltemas stat. Arvodesmedel beräknas till en 
handläggare för ledning av fritidsverksamheten pä anstalterna samt till en 
konsulent för förplägnadsfrågor. Styrelsens interna servicefunktion bör 
förstärkas med en assistent, en förradsförman, en biträdande expeditions
förman, två expeditionsvakter och fem biträden, varav en på halvtid. 

Dessutom begärs vissa arvodcsmedel och medel för förhyrd datamaskin
tid. (+ 1529000 kr.). 

5. Styrelsen beräknar medel för mindre utvecklings- och utvärderings
projekt som aktualiseras i det löpande arbetet inom styrelsen, för genom

förande av arbetsrättsreformen inom kriminalvärdsverket samt för en un
dersökning av arbetsmiljöerna inom verket(+ I 025 000 kr.). 

Föredraganden 

För förstärkning av styrelsens revisionskontor har jag beräknat medel 
för en handläggare (2). Jag har också beräknat medel för ett biträde vid sty

relsens redovisningscentral (2). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 43,8 
milj. kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för· 
slagsanslag av 43 800000 kr. 

F 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Pörslag 

459468331 

519225000 
548480000 

Den 1 juli 1976 fanns inom kriminalvården 22 riksanstalter med 1674 
slutna och 718 öppna platser, 50 lokalanstalter med 828 slutna och 1263 
öppna platser samt 21 häkten med l 146 platser. Riksanstalterna är direkt 
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underställda kriminalvärdsstyrclsen, medan häktena. lokalanstalterna och 

skyddskon~ulentdistriktcn är organiserade i nio regioner. I ledningen för 

varje region finns en kriminalvårclsdirektör. 

Personal 

Styresmän m. 11. 
Läkare, psykologer 
Tillsynspersonal 
Personal i arbetsdrift 
Kontorspcrsonal 
Maskinpersonal 
fiirräds- och ekonomipersonal 
Reducering under 1977/78 till 
följd av minskat antal anstalts
platscr 

Anslai: 

Lönekostnader 
Sjukvård m. m. för personal 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Inköp och underhåll av bilar 
Utspisning 
Beklädnad och sängkläder 
Hälso- och sjukvård 
Idrotts- och bildnings-

verksamhct 
Ribliotcksverksamhet 
Omkostnader för permit-

terade, frigivna m. tl. 
Transpo1t av intagna m. tl. 
Tjänstedräkt 
Bidrag rill intagnas familjer 
Underhåll av tekniska hjälp-

medel för bevakning 
Ersättning för vård på 

anstalter som ej tillhör 
kriminalvården 

Frivillig kontaktverksamhet 
Gemensamma funktioner 

i kvarteret Kronoberg 
Diverse utgifter 

Kriminalvårdsstyrelsen 

1976/77 

266 
32.5 

2724,5 
583 
276,5 

59 
230 

4171,5 

385488000 
785000 

3 089000 
63 603000 
4 534000 
1724000 

25073000 
5274000 
7271000 

1501000 
550000 

6247000 
8571000 

627000 
307000 

321000 

685000 
107000 

2480000 
988000 

519225000 

Beräknad ändring 1977/78 

Kriminalvards- Föredra-
styrelsen ganden 

+ 27 
+ 2 
+140 
.,.. 4 
+ 12 

+ 76 

+261 

+36716000 
I 359000 
+ 394000 
+37247000 
+ 908000 
+ l 860000 
+ 3009000 
+ 316000 
+ 2109000 

I· I 660000 
+ 483000 

+ r 981000 
+ 514000 
+ 338000 
+ 34000 

T 35000 

+ 31000 
+ 142000 

255000 
+ 409000 
+88296000 

+15 

I 53 
+ 1 
+12 

. ., .,.. -

-46 

~37 

-I 18390000 
+ 239000 
+ 288000 
+ 6110000 
+ 233 000 
+ 256000 

+ 316000 
+ 2 !09000 

+ 120000 
+ 64000 

+ 687000 
+ 514000 
+ 117000 

35000 

+ 31000 
+ 12000 

375000 
+ 109000 
+29255000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 61750000 kr. 

2. För genomförande av den nya regionala indelningen yrkas tjänster 

för l vå kriminalvårdsdirektörer, tvä kriminalvårdsinspcktörer, en byråin

tendent, fyra assistenter och två. biträden. Två ~jänster som psykolog be-
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gärs för den regionala psykologverksamhcten. Vissa slörre anstalter bör 
förstärkas med sammanlagt fem tjänster som assistent. Nio tjänster som 
biträde yrkas för skrivhjiilp vid anstalter och häkten. Yrkandena avser 
halvt bud ge tär ( + I 463 000 kr.). 

3. För ett nytt häkte i Luleå beräknas 28 tjänster (+2586000 kr.). 
4. Fyra tjänster som assistent begärs för försök med marknadsanpassad 

arbetsersättning vid ytterligare fyra anstalter. För omstrukturering av ar
hetsdriftcn yrkas en studieledare, sju förste verkmästare och åtta arbetsin

struktörer i utbyte mol sju tjänster som utbildningsassistent och nio som 
arbetsledare. Fyra tjänster som verkstadsförman bör inrättas vid vissa an
staller med s. k. enmansverkstäder. I enlighet med yrkande under krimi
nalvårdsstyrelsens anslag bör en ingenjörstjänst under kriminalvårdsan
staltemas stat överföras till styrelsen. Ytterligare medel begärs för studie
handledare, konsulter. anlagsprövning, NAFF-ledamöter, arbetsskydds
information och fackliga konferenser.(+ 1157000 kr.). 

5. För att möjliggöra gemenskap mellan intagna i häkten yrkas 22 tjäns
ter som vårdare för bevakning av gemensamhetsutrymmen. Under posten 
Diverse utgifter beräknas ytterligare medel för bidrag till häktade. 
(+2117000 kr.). 

6. Vid allmänna häktet i Stockholm bör inrättas ytterligare tjänster för 
en inspektör, en övertillsynsman, nio tillsynsmän, 17 vårdare, två förråds
förmän och tre ekonomibitriiden. Dessutom begärs arvodesmcdel för bi
träden. (+3296000 kr.). 

7. Tillsynspersonalen vid anstalter och häkten behöver förstärkas med 
13 tjänster som tillsynsman och 41 tjänster som vårdare. Därvid kan arvo
dcsmedel motsvarande ca 40 tjänster drns in. rör att öppna en ombyggd 
avdelning för rymningsbenäget klientel vid Norrköpingsanstalten krävs 
tjänster för en övertillsynsman, två tillsynsmän och fem vårdare. Visita
tionsgrupper för bekämpning av narkotika m. m. bör inrättas vid Hall- och 
Malmöanstalterna. För ändamålet yrkas sex tjänster som vårdare. 

(+3486000 kr.). 
8. För fritidsverksamhet begärs sju tjänster som fritidsassistent samt ar

vodesmedcl. Ytterligare medel beräknas under posterna Idrotts- och bild
ningsverksamhet samt Frivillig kontaktverksamhet. ( + 2 689 000 kr.). 

9. För förplägnad vid anstalter yrkas tjänster för 28 kokerskor och 41 
ekonomibiträden samt arvodesmedel för deltidsanställda ekonomibiträden 
(+6220000 kr.). 

10. För stöd åt utländska medborgare inom kriminalvården beräknas yt

terligare 130 000 kr. Dessutom beräknas utöver prisomräkning ytterligare 
325 000 kr. för bibliotcksverksamhet, 1,3 milj. kr. under posten Omkostna
der l'ör pennitterade och frigivna m. n.' 1,3 milj. kr. för upprustning av for
donsbeståndel inom kriminalvärden samt ytterligare sammanlagt 477 000 

kr. under övriga omkostnadsposter. 
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Föredraga11cfr11 

För ett fortsatt successivt genomförande av det av statsmakterna beslu
tade nya regionala systemet inom kriminalvården har jag beräknat medel 
under ett halvt hudgctär för två tjänster som kriminalvårdsdirektör, två 

tjänster som kriminalvårdsinspcktör och två tjänster som biträde (2). Re-
. geringen hör begära riksdagens bemyndigande att inrätta två tjänster som 

kriminalvi\.rdsdirektör. 
Jag har beräknat medel för halvt budgeti\.r för fem tjänster som handläg

gare avsedda all utnyttjas för planering av klienternas behandling samt för 
administrativa och ekonomiska uppgifter vid vissa regionkanslier (2). 
Medel har också beräknats för halvt budgetår för fem tjänster som hand

läggare vid vissa riksanstalter samt för nio tjänster som biträde åt handläg
gande tjänstemän vid vissa kriminalvårdsanstalter och häkten (2). 

Huvudmannaskapct för den yrkesinriktade utbildningen vi.d kriminal
värdsanstalterna har från den I juli 1976 förts över till arbetsmarknadssty
relsen och skolöverstyrelsen. Härigenom förbättras möjligheterna för de 
intagna att få arbetsmarknadsanpassad yrkesutbildning. För att utbildning

en skall kunna bedrivas enligt skolöverstyrelsens riktlinjer har jag beräk
nat medel för åtta tjänster som arbetsinstruktör. Därvid kan åtta tjänster 
som arbetsledare dras in (4). Det ändrade huvudmannaskapet för yrkcsut
bildningcn medför att den yrkesutbildning som tidigare bedrivits vid vissa 
lokalanstalter läggs ned och ersiitts med produktions\nriklad verksamhet. 
Med hänsyn härtill har jag beräknat medel för sju tjänster som arbetsleda

re. Därvid kan sju tjänsler som utbildningsassistent dras in (4). 
Den sjunkande beläggningen pil. kriminalvårdsanstaltema gör det nöd

vändigt med en fortsatt reducering av anstaltsbeståndet. Liksom detta 
budgetår bör den fortsatta reduceringen i huvudsak beröra vissa riksan
stalter. Regeringen har dä1för den 22 december 1976 beslutat att kriminal
vårdsanstalterna I ,justadalen och Sjöboda samt al\männa häktet i Öster
sund och 24 platser på kriminalvårdsanstalten Skenäs skall vara nedlagda 
så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 1978. Nämnda anstalter och 

häkte har sedan en längre tid en låg beläggning. Regeringen beslutade sam
tidigt att kriminalvårdsanstaltcrna Ulriksfors och Lärbro, som från krimi
nalvårdssynpunkt är olämpligt belägna, skall läggas ned. Dessa anstalter 
samt kriminalvårdsanstallen Sjöboda är byggnadsmässigt i särskilt dåligt 
skick. Såväl arbetsmiljön för personalen som förhållandena för de intagna 

är otillfredsställande. I fråga om kriminalvårdsanstalterna Ulriksfors och 
Lärbro kan dock situationen på arbetsmarknaden ställa speciella krav. 
Nedläggningarna av dessa anstalter skall därför ske i samråd med arbets
marknadsstyrelsen och genomföras sä snart som möjligt, dock senast den 
30 juni l 979. 

för ett nytt allmänt. häkte i Luleå har jag beräknat medel för 28 tjänster 

(3). 
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För att möjliggöra ökad gemensamhet mellan de intagna på de allmänna 

häktena har jag beräknat medel för 22 tjänster för vårdare (5). Jag har ock

så beräknat medel för en övertillsynsman, två tillsynsmän och fem vårdare 
vid kriminalvårdsanstalten Norrköping (7). 

Jag har under anslaget beräknat 30 000 kr. för arvoden till tolkar och 

översättare samt 20000 kr. för inköp för utländska intagna av höcker och 

tidskrifter på de i Sverige mindre vanligt förekommande utländska språken 

(10). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
.548480000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta två tjänster som kriminalvårds
dircktör i re 23/24, 

2. till Kriminafrårdscmstalterna för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
förslagsanslag av 548 480 000 kr. 

F 3. f<'rivården 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

83 839934 

97 800000 

118 850000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för frivårdsorganisationens och 
övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivärdsorganisationen bestar av 46 distrikt med lika mänga skyddskon
sulentcr. Till föreningen Skyddsvärnct i Stockholm utgär ersättning till lö
ner m. m. för 20 tjänstemän. 

Antalet övervakningsnämnder är 48. De är lokala organ för kriminalvår
den i frihet. 

Personal 

Konsulent- och assistent-
personal 

Läkare. psykologer 
Sjukvårdspersonal 
Kontorspersonal 
PersonaI på akutvårdsavdelning 
Personal på hotell 
Personal pä inackorderingshcm 

1976/77 

465 
4 

15 
215 

6 
19 
13 

737 

Beräknad ändring 1977/78 

Kriminalvårds
styrelsen 

+51 

+ 6.5 
+Il 

- 4 
+12 

+76,S 

Föredra
gam:len 

+55 

+ 6,5 
+24 

+85,51 

' Av tjänsterna är 17 överförda från Skyddsvärnet i Stockholm 

6 Riksdagon 1976/77. I som!. 100. Bilaga 5 
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l976/77 Bcräkna<.l ändring 1977/78 

Anslag 

Lönekostnader 64700000 
Sjukvård 157000 
Resccrsättningar 2042000 

d~irav nordiska resor (3000) 
Lokalkostnader 6447000 
Expenser 2519000 
Driftkostna<lcr för fri-

värdsanfäggningar m. m. 597000 
Ersättningar till övervakare 12557000 
Behandlings- och sLiidåcgärder 6001000 
Bildnings- och 

kontaktvcrksamhe\ 107000 
Bidrag till enskild 

frivärd~verksHmhet 2673000 

97800000 

K rim in a ll'<i rdsstyre/sc11 

Kriminalvårds
styrclscn 

!· 8440000 
+ 81000 
+ 376000 

(-) 
+ 734000 
+ 518000 

196000 
+ 60000 
+ 4365000 

+ 12000 

+ 163 000 

+14945000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 6 365 000 kr. 

Föredra
ganden 

8783000 
+ 90000 
-'- 379000 

(-) 
+ 642000 
+ 375000 

+ 10260000 
+ 420000 

+ 12000 

+ 89000 

+21050000 

2. Sex tjänster som skyddskonsulent yrkas för delning av sex frivårds

distrikt. För övcrvakningsvcrksamhet och arhete på häkten och lokalan

stalter begärs 45 tjänster som assistent och elva som biträde. För social

medicinsk verksamhet yrkas sex heltidstjänster och en halvtidstjänst som 

översköterska. Ytterligare medel beräknas för arvoden till psykiater- och 

psykologkonsu\tt:r. Yrkandena avser halvt budgetår (+3 798000 kr.). 

3. Styrelsen vill inrätta bostadskollektiv av familjekaraktär för 3--5 kli

enter. För två kollektiv yrkas sammanlagt två tjänster som föreståndare 

och två som husmor samt medel för driftkostnader. Fyrn frivårdshotell bör 

ändras till inackorderingshem. För ändamålet yrkas fyra tjänster som eko

nomibiträde samt vissa tjänsteförändringar. Medel begärs för ett bostads

hotcll i Göteborg. (+992000 kr.). 

4. Under posten Behandlings- och stödåtgärder beräknas utöver prisom

räkning 3 285 000 kr. för ersättning-till personer som tar emot frivärdsklien

tcr i sina hem och 300000 kr. avseende bidrag till hyreskostnader för klien

ter. 

5. Ytterligare medel hcräknas för arvoden till tolkar och översättare 

samt l"ör expenser (+205000 kr.). 

Föredraganden 

Sedan 1975 års riksdag (JuU 1975: 11 s. 12-14: rskr 1975: 89) uttalat att 

en översyn av bestämmelserna om ersättning till övervakare inom krimi

nalvården borde göras, har inom justitiedepartementet upprättats en pro

memoria (Ds Ju 1976: 3) angående ersättning till de enskilda övervakarna 

inom kriminalvärden. I promemorian föreslås att den nuvarande ersätt-
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ningen till övervakarna. som utgör 50 kr. per månad och klient, fr. o. m. 

den I juli 1977 höjs till lOO kr. per manad och klient. Av beloppet skall hälf

ten utgöra arvode och återstoden ersättning för kostnader. Vidare föreslås 

att övervakare utöver den ordinarie ersättningen skall kunna erhålla arvo

de för siirskilda stödåtgärder. som har vidtagits efrer samråd med vederbö

rande skyddskonsulent. I promemorian har föreslagits att för ändamålet 

bör avsättas 500 000 kr. 

Promemorian har remissbehandlats och förslaget har i huvudsak till

styrkts eller lämnats utan erinran. 

I likhet med vad som föreslås i departementspromemorian anser jag att 

ersättningen till de frivilliga övervakarna bör höjas. Jag avser att senare 

föreslå regeringen att ersättningen höjs till 100 kr. per månad och klient. 

Anslaget bör på grund härav räknas upp med 10,2 milj. kr. Jag anser 01:ksä 

att det är värdefullt att i vissa speciella fall kunna utöver den ordinarie er

sättningen ge en övervakare visst ytterligare arvode. Denna möjlighet bör 

dock kunna beredas inom ramen för de medel som disponeras under an

slagsposlen Behandlings- och stödåtgärder. Det ankommer på regeringen 

att utfärda närmare föreskrifter härom. 

Jag har beräknat medel för tre tjänster som biträde samt medel under ett 

halvt budgetår för 42 tjänster som handläggare, 17 tjänster som biträde och 
sex heltidstjänster och en halvtidstjänst som översköterska (2). 

För arvoden till psykiatrisk och psykologisk kons:iltation vid frivårds

distrikt, allmänna häkten och lokalanstalter har jag beräknat ytterligare 

317 000 kr. (2). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

118850000 kr. och hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Frfrårde11 för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 

118 850 000 kr. 

F 4. Maskin· och vcrktygsutmstning m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

Krimi1wlvårdsstyrelse11 

1945671 

I 650000 
I 650 000 

Reservation 3347 578 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kostnadsra

mcn från 7184000 kr. till 9873000 kr. 

Det sammanlagda medclsbehovet under anslaget för budgetåren 1976/77 

och 1977/78 beräknas av styrelsen till (4057 000+ 3 524000) 7 581 000 kr. 
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Fiircdrag,111de11 

Jag beräknar behovet av ytterligare medd under anslaget för budgetåret 

1977 /78 till 1 650 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Maskin- nrh verktygs11trusmi11g m. m. för budgetåret 1977/78 

anvisa ett rcservationsanslag av I 650 000 kr. 

F 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

Kri minalvå rdsstyrelse11 

3 736 772 

4250000 

5 000000 

Reservation 442.5801 

Kriminalvån.lsstyrclsen föreslår en uppräkning av den totala kostnadsra

men från 13 643 000 kr. till 24 165 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1976/77 

och 1977/78 beräknas av styrelsen till (7609000+8557000) 16 166000 kr. 

Föredraga ml en 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budgetåret 

1977 /78 till 5 milj. kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till t:11gå11gsa11skafji1i11g t~v inventarier m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett rcscrvationsanslag av 5000000 kr. 

F 6. Utbildning av personal m. fl. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

3 657347 

3 510000 

4000000 

Reservation 189476 

Från anslaget bestrids vissa~.1tgifter för utbildning av kriminalvårdsver

kcls personal. personundersökare och övervakare samt utgifter för prak
tikcentra för studerande vid socialhögskola. 

Kri111i11afvårdsstyrc/se11 begär en höjning av anslaget med 2 921 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budgetåret 

1977/78 till 4 milj. kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

au till Utbild11i11g av personal m.fl. för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett reservationsanslag av 4000000 kr. 
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F 7. Kriminalvårdsenheter med särskild budget 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

44 746001 

I 000 

I 000 

85 

Försök med programbudgetering pågår vid kriminalvårdsanstaltema 
Båtshagen. Hinsebcrg och Kumla samt vid Stockholms södra skyddskon
sulentdistrikt för unga och Örebro skyddskonsulcntdistrikt. Verksamheten 

vid nämnda kriminalvårdsenhctcr regleras för inncvarade hudgetår genom 
särskilda budgetar inom en av regeringen totalt reglerad ram. F. n. redovi
sas verksamheten på delprogrammen tillsyn. särskild vård verksamhet, in
dustriell verksamhet, arbetsterapeutiskt inriktad verksamhet och utbild
ning. 

Föredraganden 

Anslaget bör liksom för innevarande budgetår tas upp med ett formellt 
belopp av I 000 kr. De utbetalningar som skall belasta anslaget skall leda 

till motsvarande besparingar på andra anslag för kriminalvården. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kriminalvårdsenhetcr med särskild budget för budgetåret 
1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

7 Riksdagen 1976/77. I sam!. 100. Bila8'1 S 
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G. DIVERSE 

G 1. Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

84601 

85000 

!05000 

86 

Från anslaget bestrids arvoden för tryckfrihetsombuden, som har till 
uppgift att vaka över tryckfrihetsförordningens efterlevnad. F. n. finns 105 

sådana ombud. 
Enligt Jagen ( 1976: 955) om ändring i tryckfrihetsförordningen kommer 

organisationen med tryckfrihetsombud au upphöra med utgången av är 

1977. 
Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 20000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter för budgetåret 1977 /78 
anvisa ett. förslagsanslag av 105 000 kr. 

G 2. Ersättning för personskador på grund av brott 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

709664 
I 000000 
I 000000 

Frän anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt kungörelsen 
(1971: 505) om ersättning av allmänna medel för personskada på grund av 

brotl. 
Kungl. Maj:t har den 28 juni 1974 bemyndigat chefen för justitiedeparte

mentet att tillkalla sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om vidgad 

ersättning till brottsoffer m. m. (brottsskadeutredningcn Ju 1974: 18). Ge
nom regeringens beslut den 6 februari 1975 har utredningens uppdrag ut
vidgats till att avse även frågan om statlig ersättning för skada till följd av 

förmyndares eller god mans förskingring e. d. I avvaktan pä ställningsta
gandet till utredningens förslag bör anslaget för nästa budgetår föras upp 

med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersät1ning för persomkador på grund av brott för budgetåret 
1977/78 anvisa cll förslagsanslag av I 000000 kr. 
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G 3. Bidrag till utgivandc av författningskommcntarer m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

62463 

75000 

80000 

Reservation 

87 

109838 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvaltnings

rättsliga publikationer. Nämnden skall främja tillkomsten av vägledande 

litteratur på förvaltningsrättens område enligt instruktionen (1946: 412) för 

nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Stats verkets 

inkomster av verk, som har utarbetats eller utgetts med bidrag frän detta 
anslag, avräknas frän anslaget. 

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer beräknar 

medelsbehovet till 80 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder nämndens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 80000 kr. 

G 4. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

224474 

230000 

265000 

Frän anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för intellektuella 

äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av privaträt

ten och till permanenta byrån för Haagkonferenscn för internationell pri

vaträtt. Frän anslaget betalas även Sveriges kostnader med anledning av 

FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

De för Sveriges del fastställda bidragen torde komma att höjas. Anslaget 

för nästa budgetår bör med hänsyn härtill räknas upp med 35 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa i11ternatio11el/a sammanslutningar m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 265000 kr. 

G 5. Stöd till politiska partier 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

56946890 

53100000 

53100000 
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Medelstilldelningen sker enligt lagen ( 1972: 625) om statligt stöd till poli

tiska partier. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd tilf politiska partia för budgetåret 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 53 100000 kr. 

G 6. Vissa kostnader i anledning av allmänna val 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

20611460 
42500000 

400000 

Från anslaget bestrids statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, val
kuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myndighe
ter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskatteverket, som är central valrnyndighct. föreslår att anslaget för 
budgetåret 1977/78 tas upp med 400000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder riksskatteverkets förslag och hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Vissa kostnader i anledning av allmänna l'al för budgetåret 
1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 400 000 kr. 

G 7. Bokföringsnämndcn 

1975/76 utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

500000 
730000 

Bokföringsnämnden. som inrättades den I juli 1976, har till uppgift att 

främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och of

fentliga redovisning. 
Nämnden består av ordförande och nio andra ledamöter. För varje an

nan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Hos nämnden finns ett kan

sli med en chef som tillsätts av regeringen. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Nämnden 

Personal 

Handläggande personal +1 
Övrig personal 

2 +1 

Anslag 

Lönekostnader 362000 +473000 
Sjukvård 1200 
Reseersältningar 1800 + 8000 
Lokalkostnader 25000 
Expenser 110000 + 15000 

500000 +496000 

Hokföri11gs11iimnde11 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 171400 kr. 

Föredra
ganden 

+223800 

+ 3200 

+ 3000 

+230000 

2. I 0-alternativet förordar nämnden en nedskärning av informations

kostnader och kostnader för hjälp av sakkunniga i nämndens ulredningsar

bctc. 

3. Nämnden har hittills främst ägnat sig ät de problem som uppstår för 

småföretagare och nytiilkommande bokföringsskyldiga. Efter detta intro

duktionsarbete kommer nämnden i större utsträckning att få ägna sig ät de 
större företagens problem. Detta kommer att medföra att chefen för kansli

et i mindre omfattning kan ägna sig åt bl. a. fortlöpande information till 

bokföringsskyldiga. För att ta hand om denna verksamhet men också för 

att bereda ärenden i nämnden behövs ytterligare en handläggare med redo

visningsmässig kompetens pä nämndens kansli. Vidare behöver nämnden 

anlita extern konsulthjälp. 

Föredraganden 

Bokföringsnämnden inrättades den I juli 1976. Med hänsyn till den korta 

tid nämnden arbetat och den begränsade erfarenhet av verksamheten som 

finns är jag inte beredd att föreslå någon ökning av personalen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 730 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bokföri11gs11iim11de11 för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 730000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

l Statens affärsverksfonder 

G Domänverket 

1. Förvärv av jordbruksfastighetcr för kriminalvården 

I 975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

I 000 
1000 

Reservation 

90 

27024 

Från anslaget bestrids utgifter för köp av jordbruksfastighcter, lämpliga 
att utnyttjas som anstalter för kriminalvårdsklicntelet. 

Kri111i11ah•årdsstyre/se11 föreslår att anslaget förs upp med l 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder kriminalvårdsstyrelsens förslag och hemställer att regering
en föreslår riksdagen 

au till Förllärv m• jordbruh:fastigheterför kriminalvården för bud
getåret 1977/78 anvisa ett invcsteringsanslag av I 000 kr. 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

1. Polishus m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 förslag 

75317919 

52000000 
61000000 

Reservation 60811735 

Anslaget är avsett för inlösen av polishus och för nybyggnad i statlig 

regi. 

Byggnad.utyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den I januari 1965, då staten i princip 
åtog sig att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal polishus 
uppförts efter kommunala och enskilda åtaganden. Denna del av polishus

byggandel, som skett i samarbete med byggnadsstyrclsen, har avvecklats. 
Staten har löst in ett antal av dessa hus. Enligt beslut av regeringen får sty
relsen träffa köpeavtal avseende förvärv av färdigställda polishus enligt 
vilka betalningen av köpeskillingen delas upp på flera budgetår. Avtal som 
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träffats under budgetåret 1976/77 samt under tidigare budgt:tår träffade av

tal, får medföra kostnader om tillsammans högst 15 milj. kr. per budgetår. 

Avtalen skall godkännas av regeringen. Styrelsen föreslår att 27650000 

kr. fär disponeras för budgetåret 1977/78 för förvärv av färdigställda en

skilt och kommunalt byggda polishus. 
Kostnadsramama för vissa statliga polishusbyggen har höjts beroende 

på den allmänna byggnadskostnadsslcgringen. Å andra sidan har kost

nadsramama för fyra projekt kunnat hållas oförändrade. 

Styrelsen föreslår att kostna<lsramarna för följande objekt förs upp i in

vesteringsplanen för nästa budgetår, nämligen polishus i Karlskoga, Sand
viken och Hagfors. 

För nybyggnad i kvarteret Pe1111fäktare11 i Stockholm har redogörelse 

lämnats i prop. 1975: I (hil. 4 s. 87 och 88), 1975:76: 100 (bil. 4 s. 86 och 87) 

samt prop. 1975/76: IOI (bil. Is. 3). Styrelsen har hemsliillt om regeringens 
prövning av ett byggnadsprogram avseende anordnande av personalserve
ring med motlagningskök i nybyggnaden och föreslagit att i samband här
med kostnadsramen höjs från 33 milj. kr. till 34.5 milj. kr i prisläge den I 

april 1975. Den senare summan motsvaras av 38,5 milj. kr. i prisläge den I 

april 1976, vilken styrelsen föreslår uppförd som kostnadsram i investe

ringsplanen. 

Föredraganden 

Under budgetåren 1965/66-1976/77 har sammanlagt 562,2 milj. kr anvi

sats under detta anslag. 
För nästa budgetår beräknar jag 15 milj. kr för inlösen av polishus som 

har uppförts efter kommunala eller enskilda åtaganden. 
Jag har inget att e1inra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna ändring

arna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt och den begärda 

höjningen av kostnadsramen för nybyggnaden i kvarteret Pennfäktaren i 
Stockholm. 

Jag föreslår att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe-

ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt m. m. Kostnads ram Meddsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 
76.06-30 1976/77 1977/78 

Ej slutrcdovisade projekt 
färdigställda före 75-07-01 205265 205 330 194959 9359 I 012 
Polishus i Uppsala 22500 22600 22 lll 400 89 
Polishus i Sollefteå 9800 9900 9565 300 35 
Polishus i Arvika Il 000 11050 l0565 400 85 
Polishus i Hudiksvall 12200 12200 I I 330 800 70 
Polishus i Kristianstad 19650 19650 l5800 3000 850 
Polishus i Trollhättan 14350 14350 13748 500 102 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år/mån år/mån 

73-03 75-03 
73-10 75-07 
73-09 75-04 
73-11 75-mi 
74-l2 76-0I! 
73-12 75-08 
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Investeringsplan (1000-tal kronor.) 

Byggnadsobjckt Kostnadsram Me<lclsförbrnkning 

1975- 1976- Faktisk Beräknad för 
04-01 04-0l t.o. m. 

1976-06- 1976/77 1977/78 
30 

Polishus i Luleå 48000 53400 12414 18000 17000 
Kv. Pennliiktaren i Sthlm 33000 38500 5107 15000 15000 
Kv. Kronoberg i Sthlm. Omb. 18200 20 IOO 8432 8500 3000 
Polisskolan i Solna. Omb. av rest. 540 540 0 540 0 
Polishus i Sollentuna 32300 36200 0 5000 16000 
Polishus i Värnamo 
Polishus i Alingsås 

Inköp av polishus 
Projektcringskostnader 
Erfarenhetsmässig reduktion 

av medelsbehovet 

SUMMA 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976/77 
Anslag för 1977/78 

60812 
52000 
61000 

173812 

15800 
!0900 

453505 

17650 1129 8000 7000 
12200 0 6000 5000 

16773 15000 15000 
112 7000 7000 

-8337 - 2893 

473670 322045 89462 84350 

Beräknad medclsförbrukning 

1976/77 
1977/78 

89462 
84350 

173 812 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Polishus m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa ett investcrings

anslag av 61000000 kr. 

2. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

11234214 
14 500000 

17000000 

Behållning 8631491 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för dom
stols väsendet. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redogöra 
för sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 
byggnadsstyrelscn har föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar 
e!lcr ramhöjningar som föranleds av enba11 den allmänna byggnadskost
nadsstegringen. För tiden den l april 1975-den I april 1976 beräknar sty
relsen denna kostnadsstegring till 12 %. 

Bygg- Färdig-
start ställande 
är-män år-män 

75-1 I 77-IO 
76-01 78-04 
75-04 77-03 
75-07 76-01 
77-{)4 79-01 
76-05 77--12 
76-08 78-01 
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Byggnadsstyrdsen föreslår all 500 000 kr. beräknas för projektering un

der budgetåret 1977/78. 

Föredraganden 

I investcringsplanen för innevarande budgetar har förts upp en prelimi

närt beräknad kostnadsram av 11,5 milj. kr. i prislägel den I april 1975 för 

nybyggnad av ytterligare lokaler för hovrätten över Skåne och Blekinge 

m. m. (prop. 1975/76: !00 bil. 4. JuU 1975/76: 30. rskr 1975/76: 235). Rege

ringen har genom beslut den 30 september 1976 uppdragit åt byggnadssty
rclsen att inom en koslnadsram av 12.9 milj. kr. i prisläget den I april 1976 

utföra nybyggnaden. Höjningen av kostnadsramen föranleds enbart av den 
allmänna byggnadskostnadsstegringen. 

Vidare har regeringen genom beslut den 22 juli och 9 december 1976 

nppdragit ät byggnadsstyrelsen att utföra ombyggnad av Schering Rosen

hanes palats för Svea hovrätt. Kostnaderna för omhyggnaden har ökat 
med 525 000 kr. dels pä grund av att antalet sessionssalar utökas, dels på 
grund av vissa av antikvariska skäl genomförda ändringar. I övrigt föran

leds höjningen av kostnadsramen endast av den allmänna byggnadskost
nadsstegringen. 

I investcringsplanen bör föras upp en reviderad kostnadsram av 

4 735 000 kr. för ombyggnaden av Schering Rosenhanes palats. 

Genom beslut denna dag har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen 

att för högsta domstolens kansli utföra ombyggnad av Ryningska palatsets 
flyglar. Flyglarnas byggnadstekniska kondition är avsevärt sämre än vad 

som tidigare förutsågs. Kostnaderna för ombyggnaden har därför ökat till 8 
milj. kr. i prisläget den I april 1976. 

I investeringsplanen bör föras upp en reviderad kostnadsram av 8 milj. 
kr. för ombyggnaden för högsta domstolens kansli. 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna ändring

arna av kostnadsramama för pågående byggnadsobjekt. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe-

ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvcstcringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnads- Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
objekt si art ställande 

Faktisk Beräknad för år-män. är-mån. 
1975- 1976- t.o.m. 
04-01 04-01 76-06-30 1976/77 1977/78 

Ej slutredo-
visade projekt 
färdigställda 
före 1975-07-01 13010 13010 11892 1118 
Norrköpings 

tingsrätt. 
Om- och 
tillbyggnad 7450 7450 6403 1000 47 74-05 75-11 
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Byggnads- Kostnadsram Mcddsförbnikning Bygg- färdig-
objekt start ställande 

1975- !976- Faktisk Beräknad för är-mä.n. är-män. 
04-01 04-01 l. o. m. 

76-06-30 1976/77 1977178 

Lunds tingsrätt. 
Om- och 
tillhyggnad 4425 4800 2948 1400 400 75-04 76-06 

Karlstads tings-
rätt. Om- och 
tillbyggnad 7800 7600 7033 500 50 74-04 75-07 

Halmstads 
tingsrätt. 
Nybyggnad 9900 13 600' 6500 5000 76-08 77-11 

Sandvikens 
tingsrätt. 
Nybyggnad 8100 9000 1997 5000 2000 75-12 77-02 

Hovrätten över 
Skåne och 
Blekinge. 
Nybyggnad 11500 12900 5000 6000 76-10 77-12 

Svea hovrätt. 
Ombyggnad 3700 4735 1200 3200 77-02 77-12 

Högsta dom-
stolens kansli. 
Ombyggnad 4500 8000 3300 77-08 79-02 

Projekterings-
kostnader 500 500 

Erfarenhets-
mässig rcduk-
tion av me-
delsbehovet - 218 -2366 

70385 81095 30273 22000 18131 

1 Prop. 1976/77: 25 bil. I, JuU 1976/77: 12, rskr 1976/77: 41. 

Anslagsberäkning ( I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medclsförbrukning 

Behållning 1976-07-01 863! 1976/77 22000 
Anslag för 1976/77 14500 1977/78 HI 131 
Anslag för 1977/78 (förslag) 17000 

40131 40131 

Jag hemställer atl regeringen föreslår riksdagen alt 
I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för dom

stols väsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i del 
föregående, 

2. till Byggnadsarbeten för domsto/sväsendet för budgetåret 
1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 17000000 kr. 

3. Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4211459 
1000 

5200000 

Reservation 13819257 
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Från anslaget bestrids utgifter för större hyggnadsföretag inom krimi

nalvarden. 

Kriminafvårdsstyrelsen beräknar det sammanlagda medelsbehovet för 

hudgetåren 1976/77 och 1977/78 till 32810000 kr. och begär en höjning av 

anslaget med 19 milj. kr. 

Föredraganden 

Riksdagen har under tidigare budgetår anvisat medel för uppförande av 

nya lokalanstalter i Helsingborg, Stockholm och Borås. För anstalten i 

Helsingborg har tomtmark blivit anskaffad och byggnadsstyrelsen har den 

11 december 1975 fått regeringens uppdrag att på grundval av ett av krirni

nalvårdsstyrclsen och byggnadsstyrelsen gemensamt utarbetat byggnads

program utföra projekte1ing t. o. m. systcmhandlingar av en lokalanstalt 

för 40 intagna. I Stockholm och Borås är tomtfrågan ännu icke löst. Jag vill 

i detta sammanhang också påpeka att kriminalvårdsstyrclsen med medel 

från Statens allmänna fastighetsfond: Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
kunnat utföra vissa ombyggnadsarbeten på befintliga anstalter för att där

med göra dessa mera lämpade till lokalanstalter. För nästkommande bud

getår föreslår chefen för budgetdepartementet att 4 milj. kr. anslås för det

ta ändamål. 
Under anslagen till kriminalvärden har redovisats de uttalanden som 

gjorts av frivårdens storstadsutredning om behovet av lokalanstalter i 
Stockholm och Malmö. De remissinstanser som har yttrat sig i frågan har 

kraftigt understrukit behovet av alt frågan om lokalanstalter i slorstadsom

rådena snarast löses. Det är min förhoppning att frågan om markförvärv 

till den redan beslutade lokalanstalten i Stockholm snarast löses. I avvak

tan på att denna tomtfråga löses är jag inte beredd att föra upp någon ny lo

kalanstalt i investeringsplanen. Det är min avsikt att föreslå regeringen att 

uppdra åt kriminalvårdsstyrelsen att skyndsamt utarbeta en plan för an

staltsbeständet i stockholmsområdet. I denna bör hänsyn tas till redan be

fintliga anstalter samt till det förhållandet att de markområden som väljs 

skall vara lämpliga för ändamälet inom ramen för den regionala planering

en. 
Vid kriminalvårdsanstaltcn Tygelsjö bör uppföras ytterligare en förlägg

ningsbyggnad. Kostnadsramcn, som f. n. av.ser en förläggningsbyggnad 

och ett växthus, bör föras upp med 3 175 000 kr. 

Chefen för finansdepartementet redovisade i 1975 års budgetproposition 

(prop. 1975: I bil. 9 s. 143) ett förslag till förenklad handläggningsordning 

för ny- och ombyggnadsobjckt för vilka kostnaderna i varje särskilt fall in

te överstiger 2 milj. kr. Förslaget som godtogs av riksdagen (FiU 

1975/76: 12, s. 10, rskr 1975176: 64) innebar då att formerna för regeringens 

redovisning för riksdagen av investeringsobjekt under denna värdegräns 

kom att ändras. En samlad kostnadsram föreslogs för dessa objekt utan att 

objekten särredovisas. Jag förordar att denna ordning i fortsättningen till-



Prop. 1976/77:100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 96 

lämpas i fråga om den i milt förslag till inveslcringsplan uppförda kosl

nadsramen Diverse objekt. Kostnadsramen bör kunna användas även för 

andra planerade byggnadsobjckt då det av särskilda skäl är j:>nskvärt att 
objektet snabbt kan sättas ig~ng. I dessa senare fall avses förslag till sär

skild kostnadsram för objektet i efterhand komma all redovisas för riksda

gen. 
De äldre oQjekt med lägre kostnadsram än 2 milj. kr. som tidigare redo

visats särskilt bör tas upp under kostnadsramen till diverse objekt med 

sammanlagt 11,3 milj. kr. 
Kriminalvårdsstyrelsen framhöll i skrivelse den 28 maj 1976 att kriminal

värdsanstalten Kumla inte fungerar administrativt och bchandlingsmässigt 

tillfredsställande. Styrelsen hemställde att fä genomföra en omstrukture

ring av anstalten, varigenom plalsantalet reduceras och anstalten efter vis

sa ombyggnadsarbeten delas i fem självständiga enheter. Regeringen 
medgav den 8 juli 1976 att styrelsen får utföra nämnda ombyggnadsarbeten 

inom en kostnadsram av 1,9 milj. kr. samt att kostnaderna förskottsvis fär 

belasta förevarande anslag. Jag förordar att 1,9 milj. kr. beräknas för ända

målet under kostnadsramen Diverse objekt. 

För att utveckla kriminalvårdsanstalten Österåker till en anstalt för spe
ciellt åtgärdskrävande intagna med lä.ng strafftid och kvalificerad krimina

litet bör ombyggnadsarbeten utföras vid anstalten för sammanlagt 1,5 

milj. kr. Vid kriminalvårdsanstalten Norrköping bör TV-övervakning av 

anstaltens ytterområde anordnas för en kostnad av 750000 kr. För projek
teringskostnader beräknas 200000 kr. Jag förordar att nämnda belopp be

räknas under kostnadsramen Diverse objekt. 

Med hänsyn till vad jag förordat i det föregående bör kostnadsramcn Di-
verse objekt föras upp med 15,8 milj. kr. 

Investeringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning 

1975- 1976- Faktisk Beräknad för 
04-01 04-01 t.o.m. 

1976-06- 1976/77 1977 /78 
30 

Boräs (lokalanstalt) 7800 8750 
F astighetsförvärv 9065 9065 3307 1000 1516_ 
Hall (samlingssal, garage, panncentrnl) 5490 5490 5277 213 
Helsingborg (lokalanstalt) 7800 8750 3800 
Kumla (fV- och radarutrustning) 2312 2458 2194 264 
Malmö (ombyggnad av verkstad, 

häktcsavd. för kvinnor m. m.) 3966 4835 3 983 720 132 
Slutförande av vissa äldre objekt 11830 Il 830 11410 420 
Stockholm (lokalanstalt) 7800 8750 5 
Svartsjö (reningsverk m. m.} 2800 2800 2017 750 33 
Tygelsjö (förläggningsbyggnader, 

växthus) 1045 3 175 1045 1270 
Viskan 6965 390 6940 25 
Diverse objekt 11279 15800 7218 3 861 3971 

78152 82093 42351 8298 10722 

Bygg- Färdig-
start ställande 
fl.r-män å.r-män 

78-02 79-03 

73-06 74-10 
77-10 78-12 

74-·0I 77-06 

78-04 79-05 
74-01 74-12 

76-11 77-12 
69-10 74-02 
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Anslagsberäkning (1000-tal kr.) 

Mcdclstillgång Beräknad mcdclsförbrukning 

Dehällning 1976-07-01 
Anslag för 1976/77 
Anslag för 1977/78 (förslag) 

13819 
I 

5200 

19020 

1976/77 
1977/78 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

8 298 
10722 

19020 

I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbetcn för 
kriminalvården inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 
föregående, 

2. till Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården för budgetåret 

1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 5200000 kr. 

4. Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

26452431 
7800000 

2400000 

Reservation 14258432 

En redogörelse för byggnadsobjektet har lämnats senast i prop. 1974: I 
(bil. 4 s. 124). 

Genom beslut den 27 september 1974 har Kungl. Maj:t efter förslag av 

byggnadsstyrelsen meddelat beslut om fördelning av lokalerna i kvarteret 

Kronoberg på olika myndigheter samt uppdragit åt byggnadsstyrelscn all 

utföra ombyggnad av ett hus i kvarteret Kronoberg inom en kostnadsram 
av 1,2 milj. kr. 

Byggnadsstyrelse11 beräknar medelsbehovet under anslaget för budget

året 1977/78 till avrundat 2,4 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att medel för budgetåret 1977/78 anvisas enligt följande in

vesteringsplan och anslagsberäkning. 

Investering.~plan (I 000-tal kr.) 

Kostnadsram Mcdelsförbrukning Bygg· Byggnads
objckt --------------------start 

Nybyggnad 
i kvane
rct Kro-

7 5-04·0 I 76-04-0 I Faktisk Reräknad för är-
t. o. m. 1976/77 1977/78 män. 
76-06-30 

Färdig· 
stäl
lande 
år-män. 

noberg 278 000 278 000 253 545 22000 2455 170-10 75-06 

278000 278 000 253 545 22000 2455 

1 Rivnings· och schaktningsarbeten. 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Mcdclstillgång Beräknad mcdelsförbrukning 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976/77 
Anslag för 1977/78 (förslag) 

14258 
7800 
2397 

24455 

1976/77 
1977/78 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

22000 
2455 

24455 

att till Nyby!fgnad i harteret Kro11oherg i Stockholm för budgetåret 
1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 2400000 kr. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

Register 

Sid. 
1 Översikt 

DRlFTRUDGETEN 

A. Justitiedepartementet m. m. 
8 Statsrådsberedningen 
9 Justitiedepartementet 
9 Kommittccr m. m. 

JO Extra utgifter 
11 Information om lagstiftning m. m. 
11 Svensk författningssamling 
11 Justitiekanslern 
13 Fidcikommissnämnden 
13 Datainspektionen 
15 Rrottsförcbyggande rådet: Förvaltningskostna<ler 
16 Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

B. Polisväsendet 
18 Rikspolisstyrelsen 
22 Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. 
24 Polisverket: Underhä.11 och drift av motorfordon m. m. 
25 Polisverket: Särskild polisvcrksamhet för hindrande och upp-

dagande av brott mot rikets säkerhet m. m. 
26 Polisverket: Diverse utgifter 
26 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
33 Lokala polisorganisationen: Utrustning 
35 Statens kriminaltekniska laboratorium 
36 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 

C. Åklagarväsendct 
39 Riksäklagarcn 
40 Läns- och distriktsäklagarmyndighetema 

D. Domstolsväsendet m. m. 
43 Domstols verket 
45 Allmänna domstolarna 
47 Allmänna förvaltningsdomstolarna 
50 Bostadsdomstnlen och hyresnämndcma m. m. 
52 Utmstning till domstolar m. m. 
52 Centralnämnden för fastighctsdata 

E. Rättshjälp m. m. 
56 Rättshjälpskostnader 
57 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsvcrksarnhet 
59 Bidrag till allmänna advokatbyråer 
59 Ersättning åt vittnen m. m. 

99 

Anslag kr. 

6980000 
20840000 
15750000 
1200000 

!!20000 
3500000 
1455000 

312000 
4169000 
2 920000 
3 240000 

61186000 

149170000 
34869000 
95807000 

70350000 
3 630000 

2242 782000 
9817000 
9103 000 

I 000 

2 615 529000 

5214000 
130805000 
136019000 

25650000 
492000000 
64700000 
19000000 
5550000 

18600000 

625500000 

120000000 
1000 

500000 
23000000 

143501000 
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F. Kriminalvården 
76 Kriminalvl'trdsstyrelscn 
77 Kriminalvän.lsanslal1erna 
81 Frivården 
83 Maskin- och vcrktygsutrusining m. m. 
84 Engångsanskaffning av inventarier m. m. 
84 Utbildning av personal m.tl. 
85 Kriminalvårdscnheter med särskild budget 

G. Diverse 
86 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 
86 Ersättning för personskador på grund av brott 
87 Bidrag till utgivande av fiirfattningskommentarer m. m. 
87 Ridrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
87 Stöd till politiska partier 
88 Vissa kostnader i anledning av allmänna val 
88 Bokföringsnämnden 

100 

43 800000 
.5~8480000 
118 850000 

1650000 
5000000 
4000000 

I 000 

721781000 

105000 . 
I 000000 

80000 
265000 

53 100000 
400000 
730000 

55680000 

Summa för driftbudgeten 4359196000 

KAPIT ALBUDGt:TEN 
I. Statens affärsverksfonder: G. Domänverket 

90 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården 

Il. Statens alhnänna fastighetsfond 
9() Polishus m. m. 
92 Byggnadsarbetcn för domstolsväsendct 
94 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
97 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

I 000 

l 000 

61000000 
17000000 
5200000 
2400000 

85600000 

Summa för kapitalbudgeten 85601000 

Totalt för justitiedepartementet 4444 797 000 

Norstodts Tryckeri, Stockholm 1976 



Bilaga 6 till budgetpropositionen 1977 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 6 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 
förhållandet till och överenskommelser med andra stater, Sveriges del
tagande i internationella organisationer, internationellt utvecklingssam
arbete, skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder, in
formation om Sverige i utlandet m. m. Dessa ärenden spänner över 
ämnesområden av allmänpolitisk, handelspolitisk, biståndspolitisk, rätts
lig, social, kommersiell, ekonomisk, humanitär och kulturell natur. 

Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 107 lönade 
utlandsmyndigheter och omkring 500 olönade konsulat samt styrelsen 
för internationell utveckling (SIDA). Svenska institutet samt vissa stats
understödda organ såsom Stockholms internationella fredsforsknings
institut (SJPRI) och Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje 
huvudtiteln. 

Utrikesförvaltningen 

Riksdagen antog i maj 1976 en proposition om viss ändrad organisa
tion för utrikesdepartementet m. m. (prop. 1975/76: 96). Som en följd 
härav har departementet genomgått viss omorganisation och personal
resurserna förstärkts. Nya riktlinjer tillämpas för personalpolitiken. 
Ökade resurser har avsatts för intern utbildning. 

För 1977178 beräknas medel för viss ytterligare resursförstärkning 
både vid departementet och inom utrikesrepresentationen. 

Under innevarande budgetår har en ambassad öppnats i Angolas 
huvudstad Luanda. Generalkonsulatet i Sao Paulo och konsulatet i Los 
Angeles har omvandlats till lönade myndigheter. Fr. o. m. 1977/78 in
rättas ett lönat generalkonsulat i Frankfurt. Beskickningen i Dacca blir 
självständig ambassad. 

lnternatfonellt utvecklingssamarbcte 

De samlade anslagen för internationellt utveeklingssamarbcte föreslås 
budgetåret 1977/78 uppgå till 3 550 milj. kr. Detta innebär en ökning 
med 428 milj. kr. eller med 13,5 % i förhållande till innevarande bud
getår. De totala biståndsanslagen har beräknats så att de skall överstiga 
1 % av 1977 års bruttonationalprodukt till marknadspris. 

I Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100 Bilaga 6 
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De multilaterala bidragen redovisas under anslaget Cl. Bidrag till 

internationella biståndsprogram. De direkta svenska biståndsinsatserna 

är sammanförda under anslaget C2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

Utgifterna för informationsvcrksarnhetcn redovisas under anslaget C3. 
Information. Under anslaget C4. Styrelsen för internationell utveckling 

(SIDA) redovisas utgifterna för SIDA:s administration medan utgifter 

för bistånds- och katastrofutbildning redovisas under anslaget C5. Ili-
ståndsutbildningsnämnden (BON). 

Anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås för bud-

getåret 1977/78 uppgå till 1190 milj. kr. och anslaget Bilateralt ut-

veck.lingssamarbete till 2 268 milj. kr. 

Milj. kr. Anvisat Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 
1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 

1. Bidrag till internationella 
biståndsprogram 550,0 750,0 1 050,0 1 050,0 1 190,0 

2. Bilateralt ut veck lingssam-
arbete 960,0 1 297,8 l 736,3 l 987,0 2268,1 

3. Information 8,0 10,7 12,8 14,3 15,7 
4. Styrelsen för internationell 

utveckling (SIDA). 38,8 35,3 47,9 54,0 57,1 
varav rekrytering och 
utbildning av fällpersonal (10,7) (6,5) (15,1) (12,l) (13,0) 

5. Biståndsul bildnings-
nämnden (BUN)1 5,9 7,7 8,8 

6. Biståndsförvaltningcns 
lånefond 0,3 

7. Utrikesdepartementets av-
delning för internationellt 
utveckling.~samarbete m. m. 5,7" 6 .,. ·- 7,P 8,7° 10,3• 

Summa 1562,5 2100,0 2 860,0 3122,0 3 550,0 

1 Utgifterna för denna verksamhet har budgetåren 1973/74 och 1974/75 
bestridits från anslag under fjärde huvudtiteln. · 

• Beräknat belopp. Medclsanvisningen sker på anslaget A 1. Utrikesförvalt
ningen. 

Information om Sverige i utlandet m. m. 

För information i utlandet m. m. anvisas över tredje huvudtiteln 

medel för informationsvcrksamhet bedriv.en av utrikesförvaltningen, 

Svenska institutet, Sveriges Radios utlandsprogram, Svensk-internatio

nella pressbyrån samt Ingenjörsvctenskapsakademien. 

Föreslagna anslag uppgår till 43,3 milj. kr. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsomradc i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1976177 framgår av följande 

sammanställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

J) RIFTB U DGETEN 
A. Utrikesdepartementet m. m. 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 
C. Internationellt utvecklingssamarbcte 
D. Information om Sverige i utlandet m. m. 
E. Diverse 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 
Statens allmänna faslighetsfond 
Utrikesförvaltningens lånefond 
Biståndsförvaltningens lånefond 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för utrikesdepartementet 

Anvisat 
1976/77 

278,5 

·.' · 44,S 
3 113,0 

37,7 
11,4 

3 485,l 

1,0 : 
0,4 

.0,3 

l,7 

3 486,8 

Förslag 
1977/78 

313,0 

49,2 
19,7 
13,3 
13,3 

J. J58,5:· . 

·12,0 .. _ 
0,3 
0,0 

12,3 

3 970,8 

3 

.För
ändring 

-7 34,5 

+ 4,7 
+426,7 
+ 5,6 
+ 'l,9 

+473,4 

·+ Ii;i> 
0,1 
0,3 

-i- 10;6 

+484,0 

,. 

." ;,"I 

: ., 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssarnmanträde 
1976-12-30 

Föredragande: Statsrådet Söder såvitt gäller littera A, B, D och E på 
driftbudgeten och kapitalbudgeten utom anslaget Biståndsförvaltningens 
Jånefond och statsrådet Ullsten såvitt gäller littera C på driftbudgeten 
och anslaget Biståndsförvaltningens lånefond på kapitalbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser utrikes
departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

Personal 

230 212 924 
249 141 000 
280 050 000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Representationsbidrag till utrikesministern 

. Representations- och hyresbidrag till vissa 
tjänstemän i utrikesdepartementet 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter, avgångsvederlag m. m. för av veder-
bärande utlandsmyndighet anställd personal 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 

1976/77 

610 
567 

1177 

121017000 
30 000 

87 000 
16 440 000 

I 872 000 
l 470 000 

12 500 000 
3 265 000 

71 481 000 
490 000 

19 939 000 
550 000 

249141 000 

Beräknad änd
ring 1977(78 

Föredraganden 

4 
+ 5 

+ 9 

' 7 046 000 T 

' 2 534 000 

...:... 278 000 
+ 200 000 
+ 3 125 000 
+ 539 000 
+13 857 000 
+ 115 000 
+ 2165 000 
+ l 050 000 

+30 909 000 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade konsulat med utsänd tjänste
man redovisas i en förteckning som fogas som bilaga till protokollet i detta 
ärende. 
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Riksdagen har hemställt att regeringen i 1977 års budgetproposition 
redogör för de förändringar på det personalpolitiska området som blivit 
följden av riksdagens beslut med anledning av prop. 1975176: 96 om 
viss ändrad organisation för utrikesdepartementet m. m. (UU 1975176: 
12, rskr 1975/76: 242). 

Dåvarande departementschefen framhöll vid sin anmälan av frågan 
(prop. 1975/76: 96 s. 93) att vissa av den personalpolitiska utredningens 
förslag var avsedda att genomföras under en tidsperiod som sträcker sig 
utöver ett budgetår. Utrikesutskottet har för sin del anfört (UU 1975/ 
76: 12 s. 38) att flertalet förslag från utredningen bör ses som en helhet 
där delelementen i hög grad betingar varandra. Jag ansluter mig till 
båda dessa uppfattningar. 

Personalimegratione11 

I prop. 1975176: 96 aviserades en integration av utrikesförvaltningens 
olika personalkategorier i avsikt att uppnå en mera enhetlig utrikestjänst 
med en gemensam karriär uppdelad på biträdande och handläggande 
personal. Vissa steg har tagits i riktning mot den beslutade integratio
nen trots att de nödvändiga formella förutsättningarna ännu saknas. 
Förhandlingar rörande lönesystem m. m. pågär mellan statens avtals
verk och personalens organisationer. Detta oaktat har departementet 
genom ett antal utnämningsbeslut under det gångna året sökt verka för 
integrationen där så har varit möjligt inom ramen för hittillsvarande 
organisation. Sålunda har ett antal konsulära tjänstemän förordnats 
tjänstgöra på poster som tidigare besatts med personal ur den diplo
matiska karriären. I vissa fall har på tjänster som tidigare innehafts av 
konsulär personal förordnats tjänstemän ur den diplomatiska karriären 
eller assistenter. Frågan om vilka organisatoriska eller andra åtgärder 
ute pa fältet som är påkallade för att underlätta ett genomförande av 
integrationen studeras f. n. inom departementet. 

Personalplanering 

Ett mera flexibelt synsätt har kommit att prägla departementets per
sonalplanering. 

Uttryck härför är bl. a. de utnämningsbeslut som jag berört i det 
föregående. Därutöver vill jag särskilt peka på det löpande samråd 
med representanter för personalorganisationerna rörande tjänstetillsätt
ningar som pågår inom ramen för försöksverksamheteri med förvalt-· 
ningsdemokrati. Detta samråds- och beslutsförfarande har fördjupats 
ytterligare och fått fastare former. 

Särskilda ansträngningar har gjorts för att. förstärka departementets 
kapacitet inom framförallt det administrativa området med utifrån 
rekryterad expertis. Viss intern rekrytering av biträdande personal till 
handläggartjänster har också ägt rum. I den senast antagna handläggar
gruppen finns sålunda tre personer från den biträdande personalen. 
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ökad uppmärksamhet ägna~ åt fråghn om medföljande makf'"· möj
ligheter att förvärvsarbeta i sanibai:td. med utlandsstationcijng. Önske
mål härom beaktas i n1öjligaste måi:i i pcrsonalpla~{edngen. • 

Departementets antagningsnänind kommer· i enlighet ri1cd riksdagens 
beslut att tilldelas en mera central roll än tidigare i frågor rörande per
sonalrekrytering. Regeringen ha~ beslutat o~ en ny instruktion föf,~ämri-

. - . .·, 

den. 
De tjänstemän som anställ.s vid. avdel~ingen för internati~melit :ut- . 

vecklingssamarbete rekryteras på ett sätt som' skiljer sig fråri . departe
mentet i övrigt och har unda.nta.gits från sJcyldigheten. att tjänstgÖrå vid. 
utlandsmyndighet (jfr 'prop. 1970:. 4 s: 7, su 1970: 85, rskr 1970: 192, 

prop. 1975176: 96 s. 97). Jag avser återkomma till regeringen med fÖr
slag om att även frågor om rekrytering av sådan personal skall under
ställas antagningsnämndens prövning. 

Tjiinst(.~öring uto1n/ands . _ _ · · . 

En rad av de för de ~n.skilda tjti1{stemänri.en och dcra~ famiijer vik/· 
tiga fragorna rörande tjämtgöringsfÖ~hållanden utomlands hör till det 
avtalsbara området. Regeringen har godkänt ett avtal, som t~äffats mel
lan statens avtalsverk och_ de. anställdas organisationer om årliga hem
resor från alla stationeringsorter för tjänstemännen 'n1ed familjer samt 
ett ökat antal barnreso1~ .. Andra . s. k. :fö~mån.sfrågor. såsom ·förbättrat 
försäkringsskydd i sambarid med flyttning, tar1dvårdscrsätt1iing m. m. 

; . : . 
väntas bli föremål för avtalsreglcring inom eri nära framtid. . 

Den personalpolitiska utredilingen uri:derströk i sitt betärik~nd~ Per
sonalpolitik i utrikcsfÖrvaltrilngen (ris:· UD 197s: 3 s. 101) vikten av 
ökade ansträngningar fö~ ~tt bereda tjänst~män n~cd !ångva~ig utJarid~- · 
stationering tillfälle till hcirimatjänstgU~i~g. Detta tilln1äts riimiera Ökad 
betydelse i departementets personalplanering~· Eri . försvårande omstän
dighet i sammanhanget är att förhållandet mellan .. ~i1talcit tillgänglig~ 
befattningar hemma och antalet poster utomlands ur denna synpunkt 
inte är gynnsamt. De resursförstärkningar som kommit till stånd i an
ledning av proposition 1975176: 9(; har emellertid 'gjo~t. det möjligt för 
departementet att i ökad utsträckning beakta denna aspekt av personal
IJlaneringen. Under 1~75 har 15 tj~t~~temän nicd vardera ril~r än," iitta 
utlandsår i följd bakom sig förordnats på tjänster i departementet. 

Frågan om samordning av,. fäitverksambctcn h'ar v~rit för~mål för 
'I , .. , . 

särskilda övcrväganden .. Diskussioner pågår mellan berörda deparfoment 
rörande de åtgärder som må vara päkallad~ för att. und~rlätta . denna 
samordning. Jag vill i sammanhanget anmäla att försök med systematisk · 
vcrksamhetsplanering pågår vid ett antål utlandsmyn<lighcter. Syftet här
med är att utreda vilka former för sådan planering som bä~t svara~ mot" 
utrikesförvaltningens behov. 

Vid ambassadkanslierna i Damaskus, M~i:t\!a, Seoul och Singapore 

•i 

• ~ . J 

. ; ~ 

..· .. 
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samt vid konsulatet i Bareclona tjänstgör f. n. endast en utsänd hand
läggare. Genom omdisponeringar u.v befintliga resurser kommer åt

minstone vissa av dessa s. k. enmansmymligheter alt kunna tillföras 
perwna!fiirstärkningar redan under innevarande budgetår. 

Lokalansriillda 

En arbetsgrupp har tillsaus inom regeringens- kansli med uppgift att 

se i:ivcr anställningsvillkoren för den lokalanställda personalen vid i.lt
landsm~·ndigheterna. 

Utbilclning 

I proposition 1975176: 96 (s. 102) anmälde dåvarande deparfoments
chcfen att han avsåg återkomma med förslag i resursfrågorna sedan 
den nya utbildningens former, innehåll och omfattning blivit föremål 
för ytterligare undersökning. Departementet har i samråd med repre
sentanter för personalorganisationerna utarbetat ett utbildningsprngram 
baserat på de förslag som framlagts av den personalpolitiska utred
ningen och i enlighet' med de riktlinjer soni angivits i propositionen: 
För att genomföra detta program beräknar jag för innevarande budgetår 
l 300 000 kr. För 1977/78 erfordras ytterligare 300 000 kr. Resurserna 
avses i första hand utnyttjas för grundutbildning av nyanställd såväl 
handläggande som biträdande personal samt för fort- och vidareutbild
ning. 

De planerade insatserna på sistnämnda område är av särskild bety

delse med hänsyn till den eftersträvade integrationen av personalkate
gorierna samt för att främja intern befordran. 

Ökade resurser har avdelats för en behovsorienterad och me~a indi- · 

vidanpassad språkutbildning. Medel har avsatts för fortsatta kurser i 
samarbetsträning och ledarskapsutveckling. Insatser planeras för att för
bättra utbildningen om Sverige och svenska förhållanden. 

Den nya utbildningsverksamheten har ännu inte fått sin slutgiltiga 
utformning. Efter uppföljning och utvärdering· av nu· genomförda och 
planerade insatser avser departementet söka utveckla ett mera långsiktigt 
program för den framtida utbildningen. 

J ämstiil Id lw tsf uigor 

Fiir att påskynda de insatser som föreskrivs i förordningen (SFS 

1976: 686) om jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig tjänst har 
inom tkpartementet tillsatts en särskild partssammansatt arbetsgrupp. 
So1n ett första led i gruppens arbete har en kartläggning påbörjats av 
jämställdhetsfrågornas aktuella läge vid samtliga arbetsplatser inom 
utrikesförvaltningen. 
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Personalbehov m. m. 

Utrikesdepartementet 

Sveriges deltagande i det internationella samarbetet på energiområdet 
ställer krav på ökade personalresurser. Jag beräknar medel för en tjänst 
som handläggare vid den med handelsdepartementct gemensamma 
andra ulrikeshandelsenheten. 

Jag beräknar vidare medel för två tjänster som handläggare vid de
partementets administrativa avdelning samt för fem tjänster för övrig 
personal. 

Jag bar i det föregående redovisat inriktningen av den nya utbild
ningsverksamheten. Medelsbehovet för de utbildningsinsatser som pla
neras för 1977/78 uppgår till 1600000 kr. 

V tlandsmyndigheterna 

Under innevarande budgetår har en ambassad öppnats i Angolas 
huvudstad Luanda. Generalkonsulatet i Sao Paulo och konsulatet i Los 
Angeles har omvandlats till lönade myndigheter. 

Sveriges olönade konsulära utlandsmyndigheter har varit föremål för 

översyn. I anledning härav avses bl. a. ett lönat generalkonsulat upprät
tas i Frankfurt. Jag beräknar medel för en tjänst som generalkonsul. 

Beskickningen i Dacca förestås i dag av ett ambassadråd i egenskap 
av t. f. charge d'affaircs. Jag anser det lämpligt att den i fortsättningen 
leds av ett sändebud. En ny tjänst härför bör inrättas. Samtidigt kan 
den befintliga tjänsten för ambassadråd dras in. 

Sveriges handelsutbyte med Sovjetunionen utvecklas gynnsamt. För att 
förstärka handclsavdelningen ·vid ambassaden i Moskva beräknar jag 
100 000 kr. i ökade medel under detta anslag. 

Fortsatta kostnadsstcgringar i åtskilliga länder nödvändiggör en upp
räkning av kostnaderna för lokalanställd personal vid utlandsmyndig
bcterna med 2 615 000 kr. Härutöver beräknar jag ett mindre belopp för 
nyanställningar. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag ovan anfört 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till utrikesförvaltningen för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 280 050 000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens representation 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

4 568 975 
5 150 000 
5 650 000 

Reservation 103 238 
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Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam
het, som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvalt
ningen och tjänstemän i utrikesdepartementet som, utan att omstatione
ras, tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningsbeloppen fast
ställs av departementschefen på förslag av utrikesförvaltningens löne

nämnd. 

Anslaget bör höjas med 500 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utla11dstjänstemän11e11s representation för budgetåret 1977/ 
78 anvisa ett reservationsanslag av 5 650 000 kr. 

A 3. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

6 809 213 

7 300 000 
8 220 000 

Reservation 622 078 

Under detta anslag anvisade medel används för ersättning, underhåll 
och nyanskaffning av kansli- och bostadsinvcntarier för utrikesrepresen
tationen samt viss bercdskapsutrustning. Anslaget bör för nästa budgetår 
höjas med 920 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inventarier för beskickningar, delegationer och ko11sulnt 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 
8 220 000 kr. 

A 4. Kursdifferenser 

1975176 Inkomst 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

442 540 
1000 

l 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 
kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 
bör föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kursdifferenser för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 1 000 kr. 

A 5. Ersättning åt olönade konsuler 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

2 292 492 

2 808 000 
3 058 000 
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Anslaget används för att betala s. k. kontorskostnadsbidrag till vissa 
olönade konsuler samt utrustning, som enligt författningar och praxis 
skall finnas på svenska olönade konsulat. 

Det finns f. n. omkring 500 svenska olönade konsulat. De olönade 
konsulerna gör en värdefull insats för Sverige antingen det gäller bistånd 
till sjöfolk och andra svenska medborgare, informationsverksamhet eller 
andra aktiviteter. De erhåller ingen ersättning för sitt arbete. Blott ett 
mindre antal erhåller kontorskostnadsbidrag. 

Med hänsyn till kostnadsökningar bör anslaget räknas upp . med 
250 000 kr. I 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersät111ing åt olönade konsuler för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 3 058 000 kr. 

A 6. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell 
organisation 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

12 966 584 
12 000 000 
t3 500 000 

Anslaget, som används för att bestrida kostnader för förhandlingar 
och överläggningar med andra stater samt svenskt deltagande i interna
tionella konferenser och möten, bör med hänsyn till belastningen höjas 
med 1500000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom i11tcma

tio11ell organisation för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags
anslag av 13 500 000 kr. 

A 7. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

248 125 

200 000 
250 000 

Anslaget bör höjas med 50 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 250 000 kr. 

A 8. Kommittcer m. m. 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

313 947 

200 000 
200 000 

Reservation 178 570 
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Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

11 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett rcser

vationsanslag av 200 000 kr. 

A 9. Extra utgifter 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

429122 
345 000 
380 000 

Anslaget bör böjas med 35 000 kr. 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår· riksdagen 

96144. 

att till Extra utgifter för. budgetåret 1977178 .am;isa ett i"eserva
tionsanslag av 380 000 kr~ 

A 10. Kostnader för officiella besök m. m. · · 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

2'587 826 
1 400 000 
i 7öo ooo · 

Detta anslag utnyttjas huvudsakligen ·för. att bestrida vissa kostnader 
av representationskaraktär, som uppstår. i samband med besök i Sverige 
av statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör visas 
uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget bör 
med hänsyn till belastningen höjas med 300 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Komiader för officiella besök m. m. för budgetåret 1977/ 

78 anvisa ett förslagsanslag av 1 700 000 kr. 

i': 
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA ORGAJ\l:SA TIO
NER 

B 1. Förenta Nationerna 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

27 046 916 

24 500 000 

26 500 000 

Sveriges ordinarie bidrag till FN:s reguljära budget för kalenderåret 
1976 uppgick till 18,3 milj. kr. 

Det ordinarie bidraget för kalenderåret 1977 har ännu inte fastställts 
men beräknas till omkring 18,3 milj. kr. Beräkningen grundar sig på 
den av generalförsamlingen antagna programbudgeten för två-årsperio
den 1976/77. 

Kostnaderna för de vaktstyrkor i Mellersta östern (UNEF och 
UNDOF), som på beslut av FN:s säkerhetsråd upprättades i oktober 
1973, har beräknats till drygt 100 milj. dollar per år. För Sveriges del 
beräknas kostnaderna uppgå till 6,2 milj. kr. 

Finansieringen av FN:s verksamhet på Cypern (UNFlCYP) är allt
jämt otillfredsställande och trots frivilliga bidrag från vissa länder, där
ibland Sverige, har FN fortfarande underskott för denna verksamhet. 

För Sveriges bidrag till kostnaderna för UNFICYP under detla an
slag beräknas ett oförändrat belopp, 2 milj. kr. 

Anslaget bör räknas upp med 2,0 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta Nationerna för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 26 500 000 kr. 

B 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

10 736 377 
9 065 000 

10 500 000 

1 OECD:s budget redovisas utgifter under två huvudavdelningar. Del I 
upptar kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika 
komrnitteer angående ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete, miljö
vård och biståndsfrågor m. m. samt del Il kostnader för verksamheten 
inom vissa till OECD anslutna organ såsom det internationella energi
organet (IEA), OECD:s utvecklingsinstitut (Development Cenlrc), alom
energiorganet (NEA) samt dess programbibliotek och centrum för sam-
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manställning av neutrondata; Europeiska bolaget för kemisk behandling 
av bestrålat atombränsle (Eurochemic), centrum för pedagogisk utveck
ling (CERI) och Europeiska transportministerkonfcrensen (ECMT) samt 
vissa program såsom vägforskningsprogrammet, undervisningsbyggnads
programmet och programmet för mätning av långväga luftföroreningar. 

Sveriges ordinarie bidrag till OECD för år 1977, vilket utbetalas under 
innevarande budgetår, kan uppskattas till omkring 7,5 milj. kr. Därtill 
kommer Sveriges bidrag till kostnaderna för Eurochemic-projektet, vilket 

för budgetåret 1977178 beräknas uppgå till omkring 3 milj. kr. 
Anslaget bör räknas upp med 1 435 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisationen för ekonomiskt samarbete or:li utveckling 

(OECD) för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 
10 500 000 kr. 

B 3. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFI' A) 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

3 775 018 
4 400 000 
5115 000 

EFT A:s budget för innevarande budgetår har bestämts till ca 8,5 milj. 
sfrcs. Enligt gällande bidragsskala skall_ Sverige betala 30 % av mcd
lemsbidragen vilket motsvarar ca 4 400 000 kr. 

Organisationens budget för 1977/78 har ännu inte fastställts. Med hän
syn till kostnadsökningar synes en uppräkning av anslaget med 715 000 
kr. rimlig. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiska frihandels~·ammanslutni11gen (EFT A) för bud

getåret 1977/78 anvisa _ett förslagsanslag av 5 115 000 kr. 

B 4. Europarådet 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

5 796 866 

6 500 000 
6 500 000 

Storleken av Sveriges ordinarie bidrag budgetåret 1977178 kan ·be
stämmas först då rådets budget för kalenderåret 1978 fastställts, vilket 
beräknas ske på senhösten 1977. 

Det svenska bidraget till den ordinarie budgeten kan dock beräknas 
till ca 5,6 milj. franska francs, ca 5,2 milj. kr. 

Förutom den ordinarie budgeten tillkommer utgifter för byggnadslån 
resp. obligatoriska bidrag. till europeiska ungdomsfonden samt det euro
peiska farmacope-samarbetet till vilket Sverige anslöt sig 1975. Dessa 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet •. ·14 

kostnader kan för 1977178 beräknas till oförändrat 1,4 milj. franska ·· 

franc~, ca 1,3 milj. kr. 
Anslaget kan föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

au till Europarådet för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags-
anslag av 6 500 000 kr. · · 

B 5. övriga internationella organisationer m. m. 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

439 373 

65 000 

590 000 

Under detta anslag beräknas hidrag till bl. a. Permanenta skiljedom
stolens internationella byrå i Haag, det internationella institutet för de 
mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Rcne Cassin) och Haag
akademien för internationell rätl. Vidare utgår ersättning fÖr vissa· kost
nader för det s. k. COST-samarbetct (europeiskt tekniskt-vetenskapligt 
samarbete). Fr. o. m. budgetåret 1977178 föreslås även kostnaderna 1för 
Sveriges bidrag till den internationella juristkommissionen i Gcneve 
bestridas från detta anslag. Bidraget uppgår till .25 000 kr. 

Av den för 1977178 föresfa.gna anslagsökningen avser 500000 kr. stöd 
till olika internationella folkrörelser samt forsknif!gs- och studiegrupper 
m. m. Jag syftar dels på den. typ . av icke-statliga organisationer som 
bedriver verksamhet i anslutnirig till olika FN~möten, dels på°· olika 
internationella forsknings- och studiegrupper som under· medverkan av 
forskare, politiker och inflytelserika företrädare för olika ämnesom
råden organiserar konferenser och symposier m. m. i aktuella frågor. 
Atskilliga av de icke-statliga org~nisationerna har begränsade ekono
miska resurser och är beroende av stöd utifrån för att kunna finarisiera 
sin medverkan i r-N-möten och andra internationella konferenser. ~ot 
bakgrund av den traditionella svenska inställningen till folkrörelser 
finns del anledning att lämna visst finansiellt stöd från svensk sida till 

sådana internationella sammanslutningar. Vidare bör vissa bidrag kun
na ges till internationella forsknings- och studiegrupper vilkas verksam
het är av betydelse för utvecklingen av en vidgad syn på bl. a. de säker
hetspolitiska frågorna. Vad gäller både icke statliga organisationer och· 
studiegrupper bör bidragen avse verksamhet av klart avgränsad karaktär 
såsom deltagande i internationella möten och genomförande av studie-. 
projekt och konferenser soin är av intresse för Sverige. 

Med hänvisning till vad jag ovan anfört hemställer jag.att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till övriga internationella organisationer 111; m~ för budgetåret · 
1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 590 000 kr. 

1.: 
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C. INTERNA TIOl'i:ELLT UTVECKLDIGSSAMARBETE 

Den internationella ekonomiska kris ·som inleddes hösten 1973 har 
under de sen.Jste två åren fått allt alivarligare återverkningar för. de 
icke oljeproducerande u-ländema. Den ekonomiska tillväxten; som 

ännu under år 1974 fortsatte i snabb takt, bromsades under år 1975. 
För hela u-landsgruppcn uppgick produktionsökningcn· år 1975 till 4,2 % 

jämfört med 6,2 % år 1974. Dcrina utveckling hänger nära samman 
med den ekonomiska stagnationen i OECD~länderna. Försämrade av
sättningsmöjligheter för u-ländernas råvaruexport ledde till kraftiga pris
fall för flertalet råvaror. Samtidigt fortsatte priserna på färdigvaror, som 
normalt utgör 70 % av u-Iändernas import, att stiga. Oljepriset har se
dan det fyrdubblades hösten 1973 stigit ytterligare något. 

För icke oljeproducerande u-Iänder har denna utveckling lett till svåra 
problem att finansiera importen. Redan ·under år 1974 flerdubbla:des 
dessa länders bytesbalansunderskott. Försvagningen av den externa ba

lansen har därefter fortsatt och för åren 1975 och 1976 beräknar Inter- · 
nationella valutafonden (IMF) att de samlade underskotten kommer att 

uppgå till 66 miljarder dollar. Endast till eti del har de icke oljepro
ducerande u-länderna kunnat finansiera dessa bytesbalansunderskott 
med bistånd och andra överföringar på mjuka villkor. I ökande utsträck
ning tvingas länderna tillgodose sina kapitalbehov genom kortfristig, 

kommersiell upplåning. 
Härigenom har vissa u-länders redan tidigare allvarliga skuldproblem 

snabbt förvärrats. Skuldbördan ökar~ accelererande takt. Iletalni-ngarna 
av räntor och amorteringar, den s. k. skuldtjänsten;växer·i än snabbare 
takt till följd av ökad andel kommersiell upplåning där räntan är högre 
och kredittiden kortare ä·n för biståndskrediter~ En allt större del av 
exportinkomsterna går åt för att betala gamla lån. År .1975 motsvarade 
icke oljeproducerande u-länders skuldtjänst 11,7 % av exportvärdet 
.iämfört med 8,3 % året innan. Denna utveckling kan väntas fortsätta 
även om u-ländcrna når en· snabbare exporttillväxt. 

De senaste årens utveckling har framhävt de stora skillnader som 
finns mellan olika u-länder. Flera råvururika u-länder har stärkt sin 
ställning och därmed sina möjligheter att påverka relationerna till. om
världen till sin fördel. Vissa andra u-länder har kunnat dämpa effekten 
av den internationella ekonomiska krisen genom en snabbt växande ex
port av industrivaror. I de fattigaste u-länderna har emellertid nöden 
fördjupats. Dessa länder kan endast i begränsad utsträckning förlita sig 
på kommersiell upplåning då de inte bedöms vara kreditvärdiga. Utan 
ökat bistånd från omvärlden kan dessa länder därför bli nödsakade att 
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skära ned importen med allvarliga återverkningar på den planerade ut
vecklingen som följd. 

Det är naturligt att de skillnader som finns inom u-landsgruppen le

der till spänningar. Olika u-Ian<lsgrnpper har klart skilda intressen att 
bevaka vid internationella förhandlingar. OPEC-Iändema har ett starkt 
intresse av att få tillgång till i-ländernas teknologi för att genomföra 
omfattande industrialiseringsprogram. U-länder som har en expande
rande och betydande industrivaruexport har främst ett· intresse av en 
liberalisering av de rika ländernas importpolitik. För de fattigare län
derna spelar ökat bistånd och skuldlättnader fortfarande en central 
roll. Trots dessa skilda intressen har u-länderna i stor utsträckning kun
nat samordna sitt uppträdande gentemot i-länderna i de internationella 

förhandlingarna. 

En ny ekonomisk världsordning 

Vid FN:s sjätte extra generalförsamling våren 1974 antogs en dekla
ration om och ett handlingsprogram för en ny ekonomisk världsord
ning som speglar u-ländernas gemensamma syn på hur samarbetet mel
lan världens stater bör utformas. Grundläggande skall vara alla folks 
rätt lill självbestämmande och alla staters suveränitet, jämställdhet och 

rätt att förfoga över sina naturresurser och självständigt utforma sin 
ekonomiska politik. V-länderna skall ha rätt (ttt nationalisera utländsk. 
egendom och kontrollera de multinationella företagens verksamhet. Vi
dare kräver u-länderna bl. a. stabila och rimliga priser för sina råvaror, 
större möjligheter att exportera till i-länderna utan att mötas av tullar 
::>ch andra handelshinder, lättare tillgång till modern teknologi, ökat in
flytande i det internationella valutasystemet, stigande offentligt utvcck
lingsbistånd och en lättnad av skuldbördan. 

Sverige stöder huvudlinjerna i u-ländernas syn på det internationella 
samarbetet. Däremot har vi inte på alla punkter kunnat godta u-Iändcr
nas förslag till medel för att uppnå de mål som har uppställts. Vi har 
sålunda inte kunnat acceptera u-ländcrnas krav att alla tvister om ersätt
ning för nationalisering av utländsk egendom skall avgöras av vän.ilan
dets domstolar utan möjlighet till internationell prövning. Inte heller 
har vi kunnat ansluta oss till tanken på att med ett indexsystem skapa 
ett fast samband mellan priserna på de råvaror som u-länderna expor-· 
terar och priserna på de industrivaror som de importerar. Vi menar att 
ett sådant system bl. a. skulle leda till en helt ohanterlig reglering av 
den internationella handeln. När det gäller handclshinder sätter bl. a. 
vår försörjningspolitik gränser för hur långt vi kan gå. 

Vi är givetvis inte ensamma om att ha sådana invändningar. De nesta 
i-länder har gjort kraftigare och mer omfattande reservationer än Sve
rige. Om det skall bli fråga om en rättvisare världsordning måste man 
få bred anslutning från i-länderna och inte punktinsatser från enskilda 
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länder. Sveriges ansträngningar har därför inriktats på att få till stånd 

samlade internationella lösningar, som i största möjliga utsträckning kan 

tillgodose u-landsgruppernas •krav. I en del frågor har vi lagt fram egna 

förslag till lösningar. Det 'gäller t. 'ex. ett system för att kompensera u

ländcrna för bortfall i deras exportinkomster, förslag om avskrivning av 

den del av de fattigaste u-ländcrnas skuldbörda som består av bistånds

krediter och en plan för systcmatiskå biståndsökningar över en flerårs

period. 
FN:s sjunde extra gcnemlförsamling hösten 1975 och inledandet av 

Paris-konferensen om internatioilellt ekonomiskt samarbete (CIEC), 
den s. k. Nord-Syd-dialogen, väckte förhoppningar om att i-länder och 
u-länder i förhandlingar skulle kunna enas om konkreta åtgärder i rikt
ning mot en ny ekonomi.sk världsordning. Man· såg också fram emot 
FN:s fjänlc världshandelskonferens (UNCTAD lV) i Nairobi i maj 
1976. Varken UNCTAD IV eller hittills Paris-konferensen har emeller

tid gett de resultat som u-länderna hade hoppats på .. 
Vid UNCTAD IV var råvarufrågorna· samt olika förslag om att lätta 

u-ländernas skuldbörda huvudfrågorna. Konferensen antog ett program 

för förhandlingar om åtgärder för att skapa stabilare förhållanden på 

råvarumarknaderna och ge råvaruexporterande u-länder .jämnare och 

ökande exportintäkter. ·Vissa stora i-länder förklarade emellertid att, 

trots att de hade röstat för resolutionen om ett integrerat råvaruprogram, 

hade de inte tagit ställning till om de skulle delta· i den särskilda kon

ferens som skall sammankallas senast i mars i 977 för att behandla frågan 

om en gemensam fond för att finansiera buffertlager i anslutning till' 

individuella råvaruavtal. 
UNCTAD:s beslut i råvarufrågorna· kan trots allt betecknas som ·ett 

steg framåt. På skuldområdet sköt konferensen endast problemen fram

för sig. Paris-konferensen fick - indirekt och i vaga ordalag - i upp

gift att utarbeta vissa .riktlinjer för hur u-ländernas skuldbördeproblem 

borde lösas. 

Paris-konferensen har pågått under hela år 1976. Arbetet har bedri

vits i fyra kommissioner för resp. energi, råvaror, utvecklingsfrågor och 

finansiella frågor. De stora i-länderna hoppades vid CIEC:s inledning 
alt konferensen genom sin speciella struktur - begränsad deltagarkrets 
och ingen möjlighet till majoritetsbeslut - skulle lägga grunden föi·.en· 

mera realistisk dialog- mellan i- och u-ländcr än vad som ·enligt deras 

uppfattning har varit möjligt i FN. Härtill kom att i-länderna ·överlag· 
vid dc·nna tidpunkt hade särskilt intresse av att engagera OPEC~lander
na i en diskussion om oljetillförseln och o!jeprishöjnin.[li::trnas effekt på 
världsekonomin. 

Första hälften av dialogens arbete 'karaktäriserades av allmän osäker
het och blev av kartläggande och analytisk karaktär. Skälen härtill var 
många. Förhandlingarna fördes i ett nytt och oprövat forum. Arbetet 

2 Rik.sdage111976/77. 1 .sam!. Nr 100. Bil. 6 
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i <le enskilda kommissionerna: förhalades av att man tänkt sig att kon

ferensen skulle komma fram till ett för alla parter balansernt intresse
paket, vilket ledde till överdrivna krav på p:uallella framsteg i kom

missionerna. Det kan också noteras .att UNCT AD IV i hög grad påver
kade de första CIEC-sessionerna. På i-lan<lssidan önskade man i avvak
tan på UNCT AD IV i!1te göra :några utspel ~nmtidigt som man på u

landssidan inte ville ge avkall på sina förhandlingspositioner. 
Förhandlingarna bröt tillfälligt samman i juli. Orsaken var att de stora 

i-länderna avvisade u-ländernas krav att CJEC under hösten skulle ut

arbeta förslag till mer konkreta åtgärder för att med omedelbar verkan 

lätta u-ländernas skuldbörda. Man kunde heller inte enas om hur frå
gan om bevarande av köpkraften hos u-ländcrnas exportinkomster skulle 

behandlas. I september nåddes dock överenskommelse om ett handlings
inri ktat program med· sikte på att presentera ett slutpaket vid ett av

slutande ministermöte i december. 
Vid novembersessionen blev det emellertid alltmer. uppenbart att den 

avgående amerikanska administrationen och vissa andra i-länder inte 
ansåg sig kunna göra de utfästelser som krävdes för att nå fram till ett 
för alla parter någorlunda acceptabelt slutpaket. Man gjorde därför myc- · 
kct små framsteg i förhandlingsgrupperna. Konferensens båda ordfö
rande inledde i detta läge konsultationer med de 27 deltagande länderna 
i CIEC i syfte att utröna förutsättningarna för att skjuta upp det av

slutande ministermötet. Dessa konsultationer visade att en majoritet av 
deltagarna kunde acceptera ett uppskov. Förnyade konsultationer kom
mer att äga rum i början av år 1977 för att fastställa en tidpunkt för 

ministermötet. 

Det är inte förvånande att u-ländernas förväntningar efter FN :s sjun
de extra generalförsamling har förbytts i otålighet och besvikelse. Allt 

fler u-länder hävdar att kraven på en ny ekonomisk världsordning inte 
kan förväntas uppfyllas som ett resultat av de rika ländernas välvilja. . 
U-Iänderna måste intensifiera sitt eget samarbete för att kunna sätta 

sin gemensamma makt bakom orden i förhandlingarna med den rika 
världen. 

Dessa stämningar inom u-landsgruppcn, som har fått beteckningen 
kollektiv självtillit, kom till klart uttryck vid ett möte med de alliansfria 
ländernas statschefer i Sri Lanka i augusti och vid ett efterföljande möte 
med den s. k. 77-gruppen i Mexico. På en lång rad områden enades u
länderna •~d dessa konferenser om att utvidga och fördjupa samarbetet. 
I hesluten omnämns bl. a. förslag om att upprätta råd för sammanslut
ningar av råvamproducenter, en gemensam buffcrtlagerfond och en u
landsbank. U-länderna avser att också utreda möjligheterna att etablera 
gemensamma rederier, bygga upp egna utvecklingsfonder och skapa en 
betalningsunion. 
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Utvecklingssamarbetets inriktning 

V-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning rör i första . 

hand förhållandet mellan i-länder och u-Iänder sedda som två klart av
gränsade grupper. Det är en nyordning av förhållandena mellan dessa 
två grupper som man kräver. Därigenom har det varit möjligt att samla 

u-ländcr oavsett utvecklingsgrad, samhällssystem och intern resursför
delning i en gemensam hållning gentemot i-länderna. Sverige ger sitt 

principiella stöd åt en utveckling som innebär att u-Iänderna får en star

kare ställning och en större del av världens resurser. 
Det är dock uppenbart att många av de åtgärder som u-landsgruppen 

vill se genomförda ifråga om handel, industri och överföring av tekno
logi främst skulle gynna de mer utvecklade och de råvarurika u-länder
na. Det är fullt möjligt att en ny ekonomisk världsordning, åtminstone 
till en början, skulle bidra till ökade klyftor mellan u-länderna och inte 
heller gagna de fattigaste människorna i dem. För de fattigaste u-län
derna kommer ökat offentligt bistånd på generösare villkor och en lätt
nad av skuldbördan att fortsätta att vara de väsentligaste frågorna under 

många år. 
Deklarationen och handlingsprogrammet om en ny ekonomisk världs

ordning tar inte upp frågan om hur fördeJ.::1.rna av ett mer rättvist inter
nationellt system skall kunna komma de fattiga människorna i u-län
derna till del. Erfarenheterna från två årtiondens utvecklingssamarbete 
visar cmellert4d, som styrelsen för internationell utveckling (SIDA) kon
staterar i sin anslagsfro.mställning, att en avgörande förbättring av de 
fattiga människornas levnadsförhållanden framför allt kräver föränd
ringar inom u-länderna som bl. a. förutsätter vidgade möjligheter för 
befolkningen alt aktivt medverka i beslut och genomförande. U-länder
na måste alltid befrämja en sådan utveckling för att förverkligandet av 
en mera rättvis ekonomisk världsordning skall leda till förbättringar för 

de sämst ställda folkgrupperna. Detta kan inte ske utan en kraftig sats
ning på landsbygdens utveckling. 

Jag har pekat på möjligheten att generella åtgärder kan öka klyf
torna bitde mellan u-ländcrna och mellan människorna i u-ländcrna. 
Detta innebär naturligtvis inte att kravet på en ny ekonomisk världs
ordning står i strid med kravet på större rättvisa mellan alla länder och 
alla människor. Men det står klart att nya internationella relationer inte 
automatiskt medför lika stora fördelar för alla u-ländcr eller bättre lev
nadsvillkor för de enskilda människorna. Man måste aktivt sträva efter 
lösningar, som tar hänsyn till de fattigaste ländernas svårigheter. Det 
krävs också en målmedveten satsning av u-ländernas regeringar om de 
förbättringar i handelsvillkor och tillgång på teknologi och kapitalresur
ser, som kan vinnas i de internationella förhandlingarna, skall kunna 
komma folkflertalet till del. Det egna landets utvecklingsansträngningar 
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måste också inriktas på att tillfredsställa grundläggande behov hos de 

fattiga grupperna. 
Denna syn, som är en hörnsten i FN :s utvecklingsstrategi, har nyligen 

åter kommit till uttryck i deri basbehovsstratcgi som har utarbetats av 

internationella arbetsorganisationen (ILO) och som antogs vid världs

sysselsättningskcmferensen sommaren 1976. Strategin innebär att ut

vecklingsansträngningarna i första hand skall inriktas på att tillgodose 

de fattif'3.Sle människornas grundläggande behov åv mal, kläder, bo

stad, arbete och sociala tjänster. J ett ha:ndiingsprogram som ansluter 

sig till strategin ges rekommendationer om hur u-länderna sk.-all ut

forma sin utvecklingspolitik för att na ut till de mest eftersatta grup

perna. 
Kraven på en ny ekonomisk världsordning och kravet på en nyord

ning av den ekonomiska politiken inom u-ländcrn:.i. själva har i de inter
nationella förhandling«irna· ofta kommit att ställa5 mot varandni. Den~ 

na konflikt märktes också vid världssysselsättningskonferensen. U-län~ 
derna var i allmänhet benägna att se en ny ekonomisk världsordning 
som en förutsättning· ·för att basbehovsstn::i.tegins målsättningar skall 

kunna förverkligas. I-länderna menade å sin sida i anslutning till JLO:s 

analys av problemen att nationella ansträngningar under alla omständig

heter kunde göras. 
Det är en angelägen uppgift att komma frain till en fruktbar syntes 

mellan dessa - ä.tminstone ytligt sett - sk~lda synsätt. Det kan aldrig 
bli fråga om att här resonera i termer av antingen .:...._ eller. Vad som 

behövs är både internationella och nationella reformer om man skall 
kunna få till stånd en förbättring av levnadsvillkoren för de breda lag

ren i de fattiga länderna. För Sverige är det självklart att vi måste er

käm1a den grundläggande bristen på balans i förhållandet mellan fo::i.t

triga och rika länder, samtidigt som vi inte får förlora orättvisorna mel
lan fattiga och rika människor ur sikte. Vi måste fortsätta att ge starkt 

stöd åt tankam1 bakom en ny ekonomisk viirldsordning, samtidigt som 
"; håller fast vid kravet att förbättringarna skall komma de fattiga 

människorna tillgodo. 

U-landspolitik 

U-fändcmas strävanden att förändra relationerna till rika och fattiga 

länder återspeglas i deklarationen om en ny ekonomisk världsordning 

från FN:s sjätte extra generalförsamling. Sverige har gett sitt stöd till de 

grundläggande ideerna bakom en ny ekonomisk världsordning. Den 

svenska biståndspolitiken är också· utformad i nära anslutning till u

landskraven. Pågående internationella förhandlingar berör emellertid ·i 

stor utsträckning också andra områden än biståndet. · 
Våra förbindelser med u-lä-nderna har ekonon1iska, politiska, kultu-
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rella och andra aspekter. En politi~ som omfattar alla dessa relationer 
till u-ländcrna brukar i debatten kallas u-landspolitik. 

Ett viktigt inslag i en aktiv u-landspolitik är att effekten för u-län

demas del bör finnas med i bilden när viktiga beslut ~attas om. utveck-. 

lingen i Sverige. Samtidigt sätter väsentliga nationella intressen vissa ra

mar för våra möjligheter att ti!Jmötesgå u-ländcrnas krav'. Utformningen 

av u-landspolitiken blir d~rmed ett samspel där en avvägning måste gö

ras mellan dessa intressen och vår strävan till solidarit.ct med de fattiga 

folken. 
Förutom de motiv som gäller för vår biståndspolitik finns andra skäl 

för en aktiv svensk u-landspolitik. En snabb ekonomisk utveckling i 
tredje världen är av betydelse för en växande internationell handel och 
en förbättrad arbetsfördelning vilket ligger i linje med våra. ekonomiska 
intressen. Det ligger också i Sveriges intresse att ha hög beredskap för en 
anpassning till förändringar i världsekonomin. U-ländcmas internatio
nella konkmTenskraft kommer att öka på flera områden under det när
maste decenniet. Därför är det önskvärt att vi i god tid kan bedöma de 
långsiktiga effekterna härav i syfte att underlätta överväganden om be

hovet av en anpassning i vårt näringsliv. 
Helt naturligt ställs frågan om vad u-landspolitiken kommer att inne

bära för den svenska ekonomin. Biståndet stä11er anspråk både på an
vändningen av våra resurser och har effekter på vår betalningsbalans. 
Ju större biståndsanslagen blir desto mer skärps kraven. Konsekvenserna 

av biståndspolitiska åtaganden är dock möjliga att beräkna med stor sä
kerhet, och behöver inte vara beroende av vad andra länder gör. När det 
gäller att avskaffa tullar eller andra hinder för u-ländernas export till 
Sverige är det uppenbart att effekten på den svenska marknaden blir en 

helt annan om vi skulle företa sådana åtgärder ensamma än när vi gör 
det tillsammans med andra i-länder. Ser man på krav som rör den inter
nationella handeln med råvaror, stabilisering av u-ländernas exportin
komster eller valutasamarbetet måste det tiJJ överenskommelser mellan 
en bred krets av länder för att förändr.ingar skall kunna komma till stånd. 
Sveriges åtaganden kommer väsentligen att bestämmas av vad man kan 
ena sig om vid internationella förhandlingar. Det framgår av vad jag 
tidigare har sagt alt utsikterna att nå fram till ytterligare internationella 
överenskommelser är begränsade på kort sikt. Bilaterala insatser får 

därför särskild betydelse eftersom de ofta direkt kan inriktas på åtgärder 
för de fattiga människorna i de fattigaste länderna. 

Sveriges utbetalningar av bistånd till u-länderna ligger, relativt sett, 
redan på en högre nivå än i något annat industriland. Huvuddelen av det 
svenska biståndet utgår i form av gåvor och endast. en liten del som rän~ 
tefria krediter på 50 år. Räntor och amorteringar som förfaller till be- · 
talning skrivs av för flertalet mottagarländer. Merparten av biståndet är 
obundet. Bistånd på mjuka villkor torde för de fattiga u-länderna fort
farande vara av central betydelse. 
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Även på andra områden vidtas i Sverige åtgärder som gäller våra för

bindelser med u-länderna. Det nyligen inrättade fmportkontorel för u
landsprodukter (IMPOD) ger stöd tfrl u-länder som. vill öka sin avsätt

ning av exportprodukter på den svenska marknaden. U-Iandsforsknings
bercdningen (SAREC) har börjat bygga upp ett samarbete på forsknings
områclet med programländer och andra il-länder. Exportkreditnämndcn 

(EKN) har nyligen fått en väsentlig utökning av sina resurser för att ge 

s. k. u-garantier för export till u-länder. Möjligheten· att utvidga investe

ringsgarantisystemet till att omfatta i princip alla u-länder har nyligen 

tagits upp i en departementspromemoria (Ds H 1976: 5). 

Sedan år 1974 har Sverige slutit avtal om ekonomiskt, industriellt och 
tekniskt samarbete med lämler som inte är huvudmottagare av svenskt 
bistånd, bl. a. Algeriet, Egypten, Irak, Iran och Libyen. Samarbetet med 
AlgePict har underlättats av att det ·har varit möjligt att biståndsfinan- · 
sicra förberedelser för v.issa insatser på yrkesutbildningeris område. Jag 

anser det viktigt att möjligheten bevaras att i viss mån använda bi
ståndsmedcl för att finansiera ett bredare samarbete genom svenska 
konsulter, myndigheter och företag såväl ·i 'länder till vilka vårt bistånd 
är under avveckling som i andra länder. 

Det bör ocksä nämnas att statens industriverk har genomfört en ut
redning som bidrar till ·att bel}•m konsekvenserna för svensk del om u
ländernas krav på industriområdet skulle förverkligas: SIDA har på 
olika områden granskat möjligheterna till ett breddat samarbete mel
lan Sverige och några av programläni.lerna och har därvid pekat på 
möjligheterna •i fråga om t. ex. forskning och miljövård. 

Det sålunda påbörjade arbetet måste föras vidare. En skyndsam ut
redning bör företas om Sveriges· utvecklingssamarbctc på industriområ
det. Särskilt viktigt är att finna lämpliga ·former för svensk medverkan 
när det gäller att utveckla och överföra teknologisk kunskap till u-länder. 

Breddningen och intcnsifie.ringcn av Sveriges förbindelser med u
länderna ställer ökade krav på samråd och samarbete mellan berörda 

departement och myndigheter. Regeringen kommer att ägna ökad upp
märksamhet åt dessa frågor. 

Södra Afrika 

Det portugisiska kolonialväldets sönderfall var inledningen till den 
dramatiska förändring som nu pågår i hela södra Afrika. Mo~ambiquc 

blev självständigt i juni 1975. Angola blev självständigt i november sam
ma år, men omfattande inbördesstrider. fortsatte till början av år 1976. 
Uppmärksamheten har därefter i allt högre grad kommit att inriktas på 
situationen i Sydrhodesia, Namibia och Sydafrika. 
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Samtidigt som befrielserörelsernas militära tryck mot Smith-regimen 
i Sydrhodcsia har ökat, har försök att på fredlig väg införa majoritets
styre i landet inletts genom Rhodesia-konfcrenscn i Gencve. Parterna vid 
konferensen har enats om att Sydrhodesia skall övergå till ett självstän
digt Zimbabwe senast den 1 mars 1978. Fortfarande återstår emellertid 
många problem i samband med övergången till majoritetsstyre samt rö
rande maktfördelningen och landets framtida styrelsesätt . 

.X.ven i Namibiafrågan har det skett 'en utveckling under det senaste 

året. N amibias dominerande politiska rörelse SW APO har ökat sin mili
tära aktivitet. FN, som har ett särskilt ansvar för områdets förvaltning, 
har hittills saknat möjlighet att påverka situationen i landet till följd av 
Sydafrikas faktiska administrativa, militära och ekonomiska kontroll. 
Sydafrikas regering har emellertid antytt att man nu är beredd att ge 
området formell självständighet. SWAPO har emellertid inte deltagit i 
de av Sydafrika anordnade konstitutionella samtalen om landets fram
tid. 

Med hänsyn till Sydafrikas dominerande ställning i södra Afrika får 
de oroligheter, som inleddes med händelserna i Soweto i juni 1976, en 
alldeles särskild betydelse för utvecklingen. De . sydafrikan~ka myndig
heterna har reagerat med ~n helt omedgörlig attityd till de krav på för
ändringar som nu med växande styrka fBrs fram: Det får antas att dessa 
motsättningar kommer att skärpas och leda till fort.satt ökad an.vändning 
av våld. 

Sverige har sedan början av 1970-talct lämnat humanitärt stöd dire'kt 
till befrielserörelserna i Zimbabwe, Narnibia och Sydafrik•:i. Detta stöd 
har kompletterats med bidråg till _flyktingutbildning och till verksamhet, 
sorn på olika sätt motarbetar apartheid eller hjälper dess offer. 

l det avgörande skede som nu har 'inträtt bör Sverige öka sfoa in~·3.tscr 
för de förtryckta folken i södra Afrika. Sverige. kommer att fortsätta att 
i internationella fora verka för. en snabb övergång till majoritetsstyre i 
dessa länder och ökat stöd till hefriclserörelsem."l.. FN:s utvecklingspro
gram (UNDP) har år 1976, på svenskt initiativ, ·beslutat anslå medel 
ur sina egna resurser för d_essa .ändamål. iag kommer senare att föreslå 
ett särskilt sve·nskt bidrag för att göra det möjligt för UNDP att ytter
lig,are utvidga denna vcrk~amhet.Svcrige verkar även för. att FN:s barn
fond (UNICEr) på motsvarande sätt skall bistå de förtryckta folken i 
södra Afrika. FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) är redan verksam i · 
de ~. k. randstaterna för att bistå dem som har tvingats fly. 

Vad stödet till befoiclserörclserna i· Zimbabwe, Namibfa och Syd
afrika beträffar, kan den pågående utvecklingen komma att leda till 
ökade behov och insatsmöjligheter. Rörelserna bör ges st.örre möjlighet 
till långsiktighet i biståndssamarbetet med Sverige. Vad avser Zimbabwe 
och. Namibia kan man hoppas att vårt stöd skall kunna övergå i ett bi
stånd till nya, majoritetsstödda regeringar: 
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För den fortsatta kampen mot apartheidregimen i Sydafrika ijr det 
av största vikt att de omgivande Hinder, som har gjort sig fria från ko
lonialt förtryck, får möjlighet att ~nlcda en stabil utveckling mot eko
nomiskt och politiskt oberoende. Den inte minst viktiga delen av Sve
riges stötl till södra Afrika utgörs därför av vårt bistånd till de fria . 
staterna i området. Med Zambia, Botswana, Lesotho och Swazikmd har 
Sverige sedan många år tillbaka långsiktigt utvecklingssamarbetc. Jag 

kommer senare under avsnittet om b~latcralt utvecklingssamarbete att 

föreslå ökat biståntl till dessa länder. Det tidigare stödet till befrielse~ 

rörelserna i Moc;:ambique och Angola har övergått till samarbete med 
de nya regeringarna. ~oc;:ambique blev enligt beslut av 1975176 års riks
dag programland för svenskt bistånd. Här kommer jag att föreslå en 
ökad medelsram för de närmljste årens samarbete. Vidare föreslår jag 
att ett långsiktigt utvccklingssamarbete inleds med Angola. 

Att förbättra kvinnans situation 

FN:s generalförsamling beslöt på hösten 1975 att det internationella 
kvinnoårct skulle följas av ett kvinnoår~iondc 1976-1985. Rekom
mendationerna från FN:s kvinnokonferens skall nu omsättas i praktiskt 
handlande på nationell och inter~ationcll nivå. Det är. en angelägen 

uppgift för Sverige att därvid verka för ett omfattande reformarbete för 
att förbättra kvinnans ställning som ett led .i kampen.för utveckling och 
social och ekonomisk utjämning. På svenskt initiativ har FN:s general
församling beslutat alt alla berörda FN-organ, t. ex. FN:s utvecklings
program (UNDP) och fackorganen, var och en på sitt område skall ar
beta för en förbättring av kvinnans situation och regelbundet rapportera 
till generalförsamlingen om de ansträngningar. som görs. Vidare skall 
FN ge en samlad analys av resultatet av jämställdhetssträvandena i nära 
anknytning till de återk~mmaride värderingarna av utfallet av FN:s ut
vecklingsstrategi. Härigenom har jämställdhetsfnlgorna förankrats i 
FN-familjens vardagsnrbctc. 

I sin anslagsframställning pekar . SIDA på tre slags åtgärder för att 

förbättra u-Iandskvinnornas situation. För det första gäller det. att i 
Mexico-konferensens aµda påverka normsystem och lagstiftning. Dett.a 
sker genom ett aktivt sv,en_skt agerande främst i FN. För det andra gäller 

det konkreta insatser för att undanröja orättvisor mot kvinnoL. De~ kan 
ske som en integrerad d.el av de utvecklingsprogram som vi stöder. Inte 
minst viktigt är detta i fråga om insatser för landsbygdsutveeklin~, som . 
annars lätt kan resultera i en försämring av kvinnans situation .. I vissa 
fall kan det också röra sig om aktiviteter som direkt utformas med tanke 
på att förbättra kvinnornas villkor. Pör det tredje gäller det st.öd till en 

långsiktig opinionsbildning som påverkar det mönster av sociala, kultu

rella och religiösa vär_deringar som ha.r kommit att ge kvinnan en un
derordnad roll i många samhällen. 
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Jag finner det angeläget med ett arbete på detta område i huvudsak
lig överensstämmelse med SIDA:s förslag. I vårt samarbete med pro

gramländerna har vi anledning framhålla den vikt vi fäster vid åtgärder 
som främjar kvinnans situation. Delta bör ske ~amtidigt som vi håller 

fast vid synsättet att en förbättring av kvinnans situation är en integre

rad del av den utveckling som vi hoppas stödja med vårt bistånd. För

utom insatser inom Iandramama synes det önskvärt att i enlighet med 
SIDA:s förslag ställa medel till förfogande både för att stödja kvinno

organisationers arbete· och för att i de internationella organisationerna 
möjliggöra en aktiv uppföljning av. det handlingsprogram som antogs vid 
kvinnokonferensen i Mexico år 19.75. 

Nordiskt biståndssamarbete 

De nordiska länderna har traditionellt ett mycket nära samarbete på 
biståndsomradct. För såväl det multilaterala som det bilaterala utveck
lingssamarbetet sker löpande nordiskt samråd. Ett ofta förekommande 
gemensamt nordiskt uppträdande i FN och andra multilatemla organ 

ger ökad tyngd åt de biständspolitiska målsättningar som delas av de 
nordiska länderna. I det direkta biståndssamarbctet med enskilda länder 
manifesteras det nordiska samarbetet i gemensamt finansierade nordiska 
biståndsprojekt i Tanzania· och Kenya. I båda länderna görs nordiska 
insatser inom kooperationen. I Tanzania omfattar det nordiska bistånds
samarbetct dessutom ett jordbruksutbildningsprojckt. Styrelsen för nor
diska biständsprojekt har föreslagit att detta biståndssamarbete utvidgas 
till Mos:ambiquc. Verksamheten i· Mos:ambiquc avses påbörjas under 
budgetåret 1977178 och omfatta en större insats inom jord~rukssek

torn. Planeringen sker i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisation (FAO). ' 

l syfte att ge en fastare mm åt det nordiska bistsåndssamarbetct har 
en ämbetsmannakommittc för bistäiidsfrågor upprättats under Nordiska 
ministerrådet. Denna kommitte är bcredningsorgan ·åt Nördiska minis
terrådet i biståndspolitiska ärenden och forum föf i~formella överlägg
ningar kring det bilaterala och multilaterala utve_cklingssamarbetet. 

Anslagsutvcckling, planeringsramar .m. m. 

För budgetåret 1977/78 förordar jag en total ökning av biständsansla
gen med 428 milj. kr. eller med drygt 13,5 % . De samlade anslagen. för 
internationellt utvecklingssamarbctc ~kulle därmed uppgå till 3 550 

milj. kr. Anslagen har beräknats. så att de skall överstiga. l % av 1977 

års bruttonationalprodukt til.l marknadspris. 
Den föreslagna ansktgsökningen faller på anslaget Cl. Bid!ag till in-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 26 

ternationella bislåndsprogram med 140,0 milj. kr. och på anslaget c2, 
Bilateralt utvecklingssamarbcte med 281,1 milj. kr. 

ökningen av de medel som ·föreslås för multilaterala bidrag är i prak
tiken större, eftersom den del av katastrofreserven som tidigare har re
dovisats under det multilaterala anslaget fr. o. m. budgetåret 1977178 
redovisas under det bilaterala anslaget. Fördelningen av totalanslaget. 

mellan multilateralt och bilateralt bistånd beräknas för budgetåret 
1977/78 till 33,5 % resp. 63,9 %. 

11 laneringsramarna för biståndsanslagen 'bör i förhållande till nuva

rande förslag till anslag schablonmässigt kunna ökas med ungefär 3 % 

per år. Jag förordar därför att planeringsramarna för budgetåret 1978/ 

79 och 1979/80 beräknas till 3 655,0 milj. kr. resp. 3 765,0 milj. kr. 
Härigenom erhålls ett tillfredsställande underlag för planeringen av ut
vecklingsbiståndet. 

Planeringsramar för budgetåren 1977/78-1979/80 

Bidrag till internationella 
biståndsprogram 
Bilateralt utvecklingssam-
arbete 
Förvaltning, rekrytering, 
utbildning och informa-
tion m. m. 

Totalt 

Budgetår milj. kr. · 

1976/77 t 977 /78 
·Anslag Förslag 

1 050,0 1 190,0 

I 987,0 2 268,1 

85,0 91,9 

3122,0 3550,0 

1978/79 1979/80 1977/78-
Planeringsramar 1979/80 

Summa 

I 225,0 t 260,0 3 6'",75,0 

2 332,0 2400,0, 7 000,1 

98,0' ' 105,0 294,9 

3 655,0 3 765,0 10 970,0 

Av de 10 970,0 milj'. kr. som enligt försla.get utgör den samlade plane
ringsramen för perioden 1977/78-1979/80 beräknas 3 675,~ milj. kr. di~- .· 
poneras för bidrag till internationella biståndsprogram medan 7 000, l 
milj. kr. utgör planeringsram för det direkta samarbetet .med i första 
hand programländerna. För förvaltning, rekrytering, utbil~ning och in

formation m. m. beräknas 91,9 milj. kr. för .budgetåret 1977/78 och 
98,0 resp. 105,0 milj. kr. för budgetåren 1978179 och 1979/80. 

Fördelningen av planeringsramarna på anslag är liksom tidigare är 
att anse som preliminär. Förskjutningar i den ena eller andra rikt
ningen mellan andelarna för anslagen Bidrag till internationella bi
ståndsprogram och Ililateralt utvecklingssamarbete måste nämligen _ 
kunna ske l'ör att hänsyn skall kunna tas till omständigheter som inte 
nu kan förutses. 

Under både det multilaterala och bilaterala anslaget har tidigare en 
särskild post för katastrofinsatser redovisats. Jag finner emellertid inget 
skäl att särrcdovisa utgifter för likartade ändamål under två skilda an
slag. Fr. o. m. budgetåret 1977/78 sammanförs därför den multil~tcraia 
och bilaterala reserven till en gemensam katastrofreserv under anslaget 
C2. Bilateralt utvecklingssamarbcte, posten Katastrofer m. m. 
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Cl. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1975/76 Utgift 824 815 147 

1976177 Anslag l 050 000 000 

1977/78 Förslag 1190 000 OQO 

Reservation 

27 

811 988 898 

Anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås budget
året 1977/78 öka med 140 milj. kr. till 1190 milj. kr. 

U-länderna har i förhandlingarna om den nya ekonomiska världsord
nfogen understrukit vikten av det multilateraki utvecklingssamarbetet. 
De gör detta med hänsyn till att multilateralt bistånd begränsar de en
skilda givarnas möjligheter att binda biståndet till egna politiska och 
ekonomiska intressen. Ett annat s<käl är att användningen ·~v de inter
nationella orga·nisatfohernas biståndsresurser diskuteras i 'fora där u
fänderna är representerade 'och kan utöva ·infiyt~ride på besluten. Vidare 
utformas de internatiOnella biståndsprogrammen i nllra anslutning till 
den opinionsbildande debatten i FN. I-ländernas blståndspolitik kan 
därmed påverkas •i en för u-Iändcrna positiv riktning. Ett exempel är att 
u-Iänderna i FN fått gehör. för sina ·krav att deras egen utveek1ingspla

nering skall bilda ramen för biståndsinsatserna. 
Stödet till FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Vi delt11r aktivt 

i den internationella debatten om utveckiingsfrågorna. 1 jämförelse med 
<le flesta andra i-länder ger vi också en avsevärd del av vårt utvecklings
bistånd genom de internationella biståndsorganisationerna. Våra bidrag 
ökar kontinuerligt. Detta gör att Sverige - även i absoluta tal - hör 
till de största bidragsgivarna till en rad FN"organ. 

De grundläggande målen för Sveriges utvecklingssamarbele styr 

självfallet också vårt handlande i de internationella biståndsorganisa
tionem;i. Sverige arbetar sålunda för att dessa organisationer skall 
stödja u-ländernas egna strävanden till ekonomisk och social utveckling 
och utjämning. Biståndet skall •i högre grad inriktas på de fattigaste 
länderna och de mest eftersatta befolkningsgrupperna. Den naturliga 
ramen härför utgörs av FN:s utvccklingsstrategi och lLO:s basbehovs
st11::itegi, som betonar ·en balanserad ekonomisk och social· utveckling 

och framsteg som kommer alla till del. Sverige verkar vidare för ändra
de maktrelationer mellan rika och fattiga länder och söker i detta sam
manha·ng bl. a. stärka u-ländernas dnflytandc i de internationella bi
ståndsprogrammen. 

Sverige driver också en rad krav på reformer och effektivisering av 
FN-organens biståndsverksamhet. Detta inte minst i syfte att få ner de 
höga administrationskostnaderna, påskynda insatsernas ·genomförande 
och höja biståndets kvalitet. SIDA:s sakkunskap och utredningskapa
citet utgör \'iktiga element vid utformningen av den svenska politiken 
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hii.rvidlag. Som SIDA framhåller i sin anslagsframställning har verket 

ett nära samarbete med FN-organ när det gäller e~empcl'.i~ i;-ckrytering 
av experter, kursverksamhct, bcfolkningsfrågor och regionalt samarbete. 
STDA:s erfarenheter är hetydclscfulla för Sveriges strävanden att refor

mera och effektivisera PN-or~:mens biståndsverksamhet. 
Utöver SIDA är en rad verk och organisationer engagerade i det inter

nationella utvecklingssamarbetet. Ansvaret för samordning av bistånds

politiken, som är en del av utrikespolitiken, vilar. p~ utrikesdepartemen

tet. Ett enhetligt svenskt agerande i de internationella organisationerna 

är en viktig förutsättning för att effektivt driva svenska synpunkter på 

utvecklingssamarbetets område. 
Som jag tidigare har nämnt sammanförs den multilaterala och den bi

laterala katastrofreserven till en gemensam reserv. Dessa medel redo

visas fr. o. m. budgetåret 1977178 under anslaget C 2. Bila.teralt utveck

lingssamarbete men skall också kunna utnyttjas för katastrofinsatser ge
nom FN eller andra internationella organ. Ökningen av de medel .som 

anvisas för multilaterala bidrag är därför i praktiken större än vad som 

framgår av de siffror som jag nyss har nämnt. 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP), befolkni11gsfo11d (UNFPA) och 

kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

1976177 Anslag 285 000 000 

1977178 Förslag 313 000 000 

varav 

Ordinarie bidrag till UNDP 

UNDP:s fond för stöd till afrikanska befrielserörelser 

UNFPA 
Kapitalutvecklingsfonden 

. 255 000 000 

5 000 OQO 

33 000 000 

.20 000000 

FN:s utvccklingsprogram (UNDP) syftar till att främja de fattiga län

dernas utveckling genom tekniskt bistånd, främst i form av kunskaps

övcrföring och förinvcsteringsverksamhct. UNDP:s finansiella resurser 

utgörs av frivilliga bidrag från FN:s medlemsstater. De av UNDP och 

mottagarländerna gemensamt finansierade insatserna genomförs i all
mänhet i samarbete med FN:s fackorgan och andra institutjoner inom 
FN-systemet. 

Under år 1976 har UNDP:s styrelse behandlat ett antal av de krav 

som har drivits från bl. a. svensk sida. Hit hör t. ex. frågan om en om

fördelning av L'NDP:s resurser till de fattigaste länderna, en rättvisare 

fördelning av bidragen mellan givarländerna, en säkrare långsiktig finan

siell bas för programmet och en minskning av de_ höga administrativa 
kostnaderna. 
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I överensstämmelse med tidigare beslut om ilya former för UNDP
biståndet har styrelsen under år 1976 ocks[t verkat för att de mottagande 

länderna själva i ökad utsträckr.iing skall genomföra UNDP-projekt. Sty

relsen har även beslutat att förbereda en utredning oin det traditionella 
expertbiståndet och alternativa former för bistånd. Detta grundades på 

ett svenskt förslag som hade utformats i samråd med SIDA och under 

beaktande av de svenska bilateraia· erfarenheterna på området. 

Hösten 1975 råkade UNDP in i"en akut likviditetskris. ·Detta berodde 
på den snabba ökningen i UNDP:s projektgenomförande samt kraftigt 
stigande priser och kostnader i kombination med en lägre bidragsvolym 
än väntat för år 1975. Till problemen hidrar också 11tt många östeurope
iska länder ger bidrag i icke-konvertibel valuta som är svår att utnyttja 
i ett multilateralt program. Samtidigt fä.r några av dem bistånd från 
UNDP. Detta har inneburit ett nettoutflöde av UNDP:s konvertibla 
valutor till dessa länder. I likhet med_ en rad styrel_semedlemmar har 
Sverige sökt verka för att bidr_ag ges i direkt användbara valutor. En 
sådan lösning har ännu inte kunnat uppnås. Genom en rad extraordinära 
åtgärder har programmets likviditet dock ·kunnat upprätthållas, och sty

relsen har under år 1976 ägnat betydande tid åt att söka sanera UNDP:s 
finanser. Styrelsens olika åtgärder har resulterat i ett förbättrat finan

sicJlt läge för UNDP. Trots detta får man räkna med en hårt ansträngd 
ekonomi även under år 1977. 

Pä svenskt initiativ har styrelsen uppmanat UNDP~chefen att sam
råda med medlemsregeringama om olika väg.:u att uppnå en säkrare 
finansiell bas för programmet. UNDP lämnar i prakl1iken femåriga bi

ståndsutfästclser till enskilda mottagarllirider, medan givarländerna, 
med fä undantag, endast lämnar ettåri~ utfästelser om bidrag. Detta 
har bidragit till att skärpa UNDP:s Iikviditctskris. 

År 1'976 är det sista året i UNDP:s första femåriga programperiod 

(1972-76). UNDP-styrelsen har, som tidigare har nämnts, beslutat att en 
betydligt större del av programmets resurser skall gå till de fattigaste län

derna under nästa programperiod (1977-81). UND~ har bemyndigats 
att för sin egen och mottagarländernas planering för~tsätta att de sam
man lagda frivilliga bidragen kom~er att öka med 14 % . är1ige~ under. 

nästa femårsperiod. Styrelsens 'beslut om de_n framtida ökningstakten 
innebär en total resursvolym under riästa ferriårsi:ietiod på 3,3 miljarder · 
dollar mot faktiskt uppnådda 1,8 miljarder dollar 'tmder innevarande 
period. I styrelsens beslut i frågan understryks att bidragsbördan måste 
fördelas rättvisare mellan givarländerna för att man skall kunna nå bi
dragsmalet. Detta betyder att de länder som i förhållande till sin ekono
miska styrka släpar eller i bidragsgivningen måste öka sina bidrag snab
bare än de som relativt sett redan ligger_ högt på bidragsskalan. Vidare. 

ingick i beslutet en uppmaning till· rikare mottagarländer att bli netto
bidragsgivare till UNDP. Detta kan ske antingen genom att de ökar 
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sina bidrag eller att de avstår från UNDP-finansierat bistånd. 
Det svenska bidraget till UNDP för verksamhetsåret 1976 (budgetåret 

1976177) uppgår till 240 milj. kr. varav 15 milj. kr. avser bidrag till ett 
särskilt program för extra UNDP-bistånd till de minst utvecklade u-län

derna för åren 1973-76. Totalt beräknas de ordinarie bidragen till 
UNDP, dvs. cxkl. bidrag till _programmet för de minst utvecklade län

derna, ha stigit från 407 milj. dollar år 1975 till ca 461 milj. dollar år 
1976, dvs. en ökning med drygt 13 % . Den svenska andelen av bidragen 
till UNDP under år 1976 var drygt 11 %. Sverige är efter Förenta sta

terna sedan länge UNDP:s största bidragsgivare. 
Efter UNDP:s bidragskonfcrens hösten 1976 uppskattas de ordinarie 

bidragen till UNDP för verksamhetsåret 1977 till ca 500 milj. dollar, vil
ket innebär en ökning med endast ca 8 % . Svenska regeringen tillkän
nagav då, med förbehåll för riksdagens godkännande, sin avsikt att höja 
det ordinarie svenska bidraget för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 
1977/78) till 255 milj. kr., dvs. en ökning m.ed 30 milj. kr .. eller drygt 
13 % från föregående år. Med samma förbehåll gjordes en utfästelse för 

verksamhetsåret 1978 (budgetåret 1978179) om ett lika stort. ordinarie 

bidrag. 
Under år 1976 har UNDP fortsatt att bygga ut sitt stöd till de befri

elserörelser som har erkänts av Afrikanska enhetsorganisation~n (OAU). 
Denna verk<;amhet har hittills främst finansierats· av en särskild frivillig 

fond som har upprättats för ändamålet. På svenskt initiativ har emeller
tid UNDP nu beslutat avsätta medel härför ur programmets egna resur

ser. För åren 1977-81 har sammanlagt 6 milj. dollar reserverats för så
dana insatser. Det är dock önskvärt att UNDP:s möjligheter att bistå 

befrielserörelserna i södra Afrika ytterligare utvidgas. Vid bidragskonfe

rcnsen hösten 1976 utfäste regeringen därför, med förbehåll för riks
dagens godkännande, ett första svenskt bidrag till fonden för stöd åt 
afrikanska befrielserörelser på 5 milj. kr. för verksamhetsåret 1977 
(budgetåret 1977/78). 

Regeringen bör begära riksdagens godkännande av de gjorda utfäs

telserna om ordinarie bidrag till UNDP för verksamhetsåren 1977 och 
1978 (budgetåren 1977178 och 1978/79) och av bidraget till fonden för 

stöd åt afrikanska befrielserörelser för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 
1977178). Vidare föreslår jag att regeringen inhämtar riksdagens bemyn
digande att vid UNDP:s bidragskonfercns hösten 1977 göra en utfästelse 

om att det ordinarie svenska bidraget till UNDP också för verksamhets
året 1979 (budgetåret 1979/80) kommer att uppgå till samma totala be
lopp som för budgetåret 1977178. 

FN:s befolknings/ond (UNFPA). som är underställd UNDP:s styrelse, 
finansier.'.lr huvudparten av FN-systemets bistånd på befolkningsområ
det. Verksamheten bygger på frivilliga bidrag från f'N:s medlemsländer. 
Nästan hälften av aktiviteterna a vscr familjeplaneringsprojckt. Dess-
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utom finansierar fonden folkräkningar, demografisk forskning och ut
bildning i bcfolkningsfrågor. Projekten verkställs i allmänhet av FN:s 

fackorgan, men under senare år har mottagarländerna själva svarat för 
en ökande andel och genomför nu nära en femtedel av projekten. 

Världsbcfolkningsårct 1974 och befolkningskonferensen i Bukarest 
har lett till en ökad medvetenhet om befolkningsfrågorna och dessas 
samband med socfal och ekonomisk utveckling samt miljö- och resurs
frågor. V-ländernas framställningar om bistånd till fonden har ökat 
markant. Trots den snabba resursökningen kan fonden inte längre finan
siera alla projekt som uppfyller fondens krav för godkännande. En dis
kussion om riktlinjer för hur fondens framtida resurser skall fördelas 
mellan mottolgarländerna har inletts. 

Under år 1976 uppgick de frivilliga bidragen till ca 85 milj. dollar, en 
ökning med 35 % i förhållande till föregående års nivå. Sveriges bidrag 
till fonden år 1976 var 30 milj. kr., vilket motsvarar 8 ,% av de sam
manlagda bidragen. Styrelsen har godkänt en verksamhetsnivå på 95 
milj. dollar för år 1977, och fonden fortsätter därmed att vam den 
dominerande internationella biståndsgivaren på befolkningsområdet. 
Med tanke på den betydelsefulla roll som FN-systemet och UNFP A har 
tilldelats i befolkningskonferensens handlingsplan bör det svenska bidra
get för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 1977178) ökas till 33 milj. kr. 

Jag föreslår vidare att Sverige lämnar utfästelser om bidrag till 
UNFPA på 33 milj. kr. för vart och ett av verksamhetsåren 1978 och 
1979 (budgetåren 1978179 och 1979/80). 

FN:s kapitalutveck/i11gsfond (UNCDF), som också är underställd 
UNDP:s styrelse och vars nuvarande inriktning fastställdes år 1973, är 
nu fullt verksam. Fondens insatser är koncentrerade till de minst utveck
lade u-länderna och att tillgodose de fattigaste befolkningsgruppernas 
behov. Hittills har ett 30-tal projekt till ett sammanlagt värde av drygt 
20 milj. dollar godkänts. Under verksamhetsåren 1975 och 1976 uppgick 
de samlade frivilliga bidragen till 8,1 resp. 11,6 milj. dollar. Sverige läm
nade under dessa år (budgetåren 1975176 och 1976/77) bidrag om 10 
resp. 15 milj. kr. Största bidragsgivare är Nederländerna varefter följer 
Sverige, Norge och Danmark. Efter bidragskonferensen hösten 1976 be
räknas bidragen till fonden för verksamhetsåret 1977 till 13 milj. dollar. 

Sverige utfäste i enlighet med riksdagens bemyndigande ett bidrag på 15 
milj. kr. Med hänsyn till fondens syfte och inriktning finner jag det önsk
värt att Sverige lämnar ett ökat bidrag till fondens verksamhet redan för 
verksamhetsåret 1977. För verksamhetsåret 1977 (budgetåret 1977/78) 
beräknar jag därför ett svenskt bidrag på 20 milj. kr. fog avser även 
föreslå regeringen att Sverige vid nästa bidragskonferens utfäster bidrag 
pä samma belopp till kapitalutvecklingsfonden för vart och ett av verk
samhetsåren 1978 och 1979 (budgetåren 1978/79 och 1979/80). 

Totalt beräknar jag därmed för budgetåret 1977/78 313 milj. kr. un-
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dcr denna anslagspost-,- varav 255 milj. kr. utgör det ordinarie bidraget 
till UNDP, 5 milj. kr. utgör bidrag till UNDP:s fond för stöd åt afrikan
ska befrielserörelser, 33 milj. kr. utgör bidrag till FN:s-befolkningsfond 
och 20 milj. kr. avser bidrag till FN:s kapitalutvecklingsfond.: , 

FN:s barnjond (UNICEF) 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

75 000 000 

85 000 000 

FN:s barnfonds (UNICEF) verksamhet är huvudsakligen inriktad på 
långsiktigt utvecklingsarbete -för att förbättm situationen för barn och 
mödrar i u-ländcr. Fonden verkar i ett 100-tal länder; i dessa- finns nära 
900 milj. barn och ungdomar under 15 år. Verksamheten omfattar 
hälsovård, program för att få .fram dricksvatten, undervisning och åt• 

gärder för att förbättra barns och mödrars näringsstandard. · UNICEF 
söker nå ut till områden som saknar samhällelig social service för att 
tillfredsställa de mest grundläggande behoven i mödra- och barnavård. 
J detta arbete, som exempelvis kan innebära upprättandet av enkla 
bälsovårdscentralcr, söker man få den ·lokala befolkningen att delta 
aktivt. UNICEF:s verksamhet bidrar på ett direkt och påtagligt sätt till 
att förbättra barnens levnadsförhållanden i de fattiga lä:nderna. 
UNICEF har också en väsentlig uppgift som förmedlare av katastrof

bistånd. 
UNICEF har på senare är •i växande omfattning planerat och genom

fört s. k. särskilda hjälpinsatser och speciella projekt utanför den regul
jära budgeten. Insatserna godkänns av styrelsen och genomförs under 
förutsättning att finansieringsfrågan löses. De har ökat snabbt och bi
dragen till <lem utgör numera ca 25 % av inkomsterna. Som exempel 
på dessa insatser kan nämnas UNICEF:s åtaganden i samband med åter
uppbyggnaden i Vietnam och Laos och insatser i de nya afrikanska sta
ter som tidigare var under portugisiskt styre. 

För är 1976 uppskattas de totala bi<lragcn till UNICEP till 125 milj, 
dollar, vilket är något lägre än för år 1975, beroende på att exlrabidra- · 
gen utanför den reguljära b1idgeten har minskat. Bidragen från medlems
regeringarna svarade för ca 70 % av UNICEF:s inkomster, medan 
återstoden kom frän nationalkommiW:er och övriga enskilda bidrags
givare. För år 1977 har ett bidragsmål på 200 milj. dollar uppställts. 

under verksamhetsåret 1976 bidrog Sverige med 75. milj .. kr. till

UNICEF, varav 5 milj. kr. utnyttjades för'· "UNICEF:s särskilda hjälp
insatser i Angoh, Kap Verde, Guinea-Uissaa, Sao Torne, Somalia och 
Komorerna. Den svenska andelen av regcriiigsbidragen . till UNICEF · 
utgjorde år 1976 ca 18 % . De nordiska länderna svarade tillsammans 
för ca 30 % av regeringsbidragen. Förutom det· statliga bidraget över-. 
förde den svenska UNICEF-kommittcn 'är 1976 ca 2 milj. kr. till 
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UNICEF. Dessa medel kom till största delen från behållningen av jul

kortsförsäljning men också frän privata donationer. 
Med hänsyn till de stora. hjälpinsatser som behövs för barn och möd

rar i u-ländcrna och till UNICEf:s möjligheter att förmedla ett väsent

ligt ökat bidragsflöde utfäste regeringen vid UNICEF:s bidragskonferens 
hösten 1976, med förbehåll för riksdagens godkännande, ett förhöjt 

svenskt bidrag för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 1977/78) på 85 

milj. kr. Med samma förbehåll gjordes utfästelse om ett lika stort bidrag 

för verksamhetsåret 1978 (budgetåret 1978179). Sverige och Förenta sta

terna, som är UNICEF:s största bidragsgivare, lämnar därmed ungefär 
lika stora bidrag för år 1977. 

Jag förordar att regeringen hegär riksdagens godkännande av de 
gjorda utfästelserna för budgetåren 1977/78 och 1978/79. Vidare avser 

jag föreslå regeringen att Sverige utfäster ett lika stort belopp för bud
getåret l 979i80. 

lntemationel/a rttvecklingsfonden (IDA) 

1976/77 Anslag 252 102 000 

1977 /78 Förslag 252 102 000 

I 11 ternm ionella utvecklingsf 011de11 (IDA) finansierar utveeklingspro

.iekt i u-länderna. För medlemskap i IDA krävs att ett· land också är 
medlem i Världsbanken (IBRD). De två institutionerm har gemensam 

ledning och stab. Tillsamma·ns utgör IDA och Världsbanken den vik
tigaste internationella källan för obunden offentlig kreditgivning till i.t

Jändema. Denna ställning befästes ytterJigare under verksamhetsåret 

1975/76 då låneutfästelserna ökade till sammanlagt ca 6 miljarder dol

kir brutto. Nettoutbetalningarna från Världsbanken/lDA till u-länderna 

uppgick till 2,2 miljarder dollar. Som framgår av följande tabell sva
rade IDA för mer än hälften av detta resurstillskott. 

IDA:s och Världsbankens resursöverföring till u-Iändcrna 1975/76 
(Miljarder dollar) 

lBRD 
Låneutfästelser 4,4 
varav utbetalningar, brutto 2,2 
minus; återflöde av räntor och amorteringar 1,2 

Nettoöverföring 1,0 

IDA 
1,6 
1,3 
0,1 

1,2 

De höga amorteringarna och räntebeta!nirigårna till Världsbankcn är 
en följd av att bankens kapitalanskaffning sker genom upplånfog på de 

internationella kapitalmarknaderna. Detta leder till att bankens utlåning 
sker pa i stort sett kommersielki villkor, vilka för övrigt skärpts ytter

ligare under det senaste året. De nordiska länderna stöder u-ländernas 
krav på en uppmjukning av lånevillkoren. 

IDA:s verksamhet finansieras däremot så gott som helt genom gåvo-

3 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 6 
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bidrag från de industrialiserade medlemsländerna. Utlåningen kan där

för ske på synnerligen mjuka villkor. Lånen har en löptid på 50 år, 
varav de tio första åren är amorteringsfria. De löper utan ränta men 
med en mindre administrationsavgift. 

De olika källorna för kapitalanskaffningen återspeglas i Världsban
kens resp. IDA:s fördelning av resurser på länder. Det är låntagarlan

dets ekonomiska situation som avgör huruvida banken eller IDA skall 

svara för finansieringen av ett visst projekt Större delen av Världsban
kens lån lämnas följaktligen till relativt selt mer utvecklade u-länder 

samt till ett fåtal länder i Europa. Under verksamhetsåret 1975176 
avsåg nära en tredjedel av bankens utlåning länder med en national
inkomst överstigande 800 dollar per invånare. De största låntagarna un
der verksamhetsåret 1975176 var Indonesien (10 %), Brasilien (10 %), 

Sydkorea (7 % ), Mexico (6 % ) och Filippinerna (5 % ). 

För att ett land skall få låna från IDA bör inkomsten per invånare i 
det landet inte överstiga 520 dollar beräknat i 1975 års priser. Långiv
ningen koncentreras dock till fattigare u-länder med en inkomst per 
invånare understigande 265 dollar. Under verksamhetsåret 1975176 
gick 90 % av lDA:s utlåning till denna grupp, vilket kan jämföras 
med en andel på 84 % föregående verksamhetsår. lDA:s största lån
tagare under det senaste verksamhetsåret var Indien (41 %), Bang

ladesh (11 % ), Pakistan (7 % ), Egypten (4 % ) och Tanzania (3 % ). 
Världsbanken och IDA finansierar utbyggnad av infrastruktur samt 

jordbruks- och industriutvecklingsprojekt. En mindre del av utlåningen 
avser s. k. sociala projekt inom sektorerna utbildning, vatten och avlopp 
samt familjeplanering. Ett utmärki:mde drag i bankens och IDA:s utla
ningspolitik har under senare år varit en strävan att öka stödet till de 
fattigare befolkningsgrupperna. Antalet projekt direkt imiktade på att 
förbättra levnadsstandarden för eftersalta grupper på landsbygden har 
sålunda stigit kraftigt. Under det senaste verksamhetsåret har banken 

och IDA också inlett ett begränsat program för stöd till de fattiga .i stä
derna. De nordiska länderna har aktivt verkat för att Världsbankcn och 
IDA skall öka sina insatser ti11 förmån för dessa grupper. 

De stora i-länderna har i kraft av sina kapitalinsatser en dominerande 

Världsbankc11s och IDA:s utlåning 1973-74 resp. 1975-76 
(fördelning i procent) 

Jordbruks- och lantlsbygdsutveckling 
Industri och turism 
Infrastruktur 
Utbildning, vatten och avlopp, familje

planering 
Stadsutvcckling 
Program- och sektorlän, tekniskt bistånd 

IBRD 
73-74 75-76 

21,8 26,1 
17,4 25,6 
45,7 35,0 

12,7 8,6 
1,6 1,6 
0,9 3,0 

100,0 100,0 

IDA 
73-74 75--76 

30,4 32,6 
11,1 10,5 
27,7 25,5 

10,3 9,1 
2,6 0,7 

17,9 21,6 

100,0 100,0 
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del av röststyrkan i Världsbanksgruppen. Sverige har länge verkat för 
att u-länderna skall få ett ökat inflytande över de multilaterala utveck
lingsinstitutionernas verksamhet. Vid FN:s sjätte och sjunde extra ge
neralförsamlingar stödde Sverige aktivt u-ländernas krav pa ökat in

flytande i Världsbanksgruppen. Dessa krav återspeglas i de resolutio
ner som dessa gene.ralförsamlingar antog. Under det senaste året har 
de nordiska länderna i samband med diskussionerna om en ökning av 
Världsbankens kapital och förhandlingar om en femte påfyllnad av 
TDA:s resurser verkat för att FN:s principuttalanden följs upp i praktisk 
handling. Dessa ansträngningar har resulterat i att världshankslcdningen 
nu kommer att se över röstfördelningen i såväl banken som IDA med 
särskild hänsyn ~ill u-ländernas röststyrka. Denna utredning förutses 
komma att föreläggas bankens styrelse i samband med en översyn av 
Världsbankens framtida roll och kapitalbehov. 

Världsbankens och IDA:s resursbehov har under det senaste året varit 
föremål för omfattande förhandlingar bland medlemsländerna. För 
Världsbankens del föreligger nu ett förslag om en ökning av bankens 
kapital, vilket utgör garanti för bankens uppläning pä de i·nternationella 
kapitalmarknaderna, med 7 miljarder dollar till 34 miljarder dollar. 
Enligt förslaget skall Sveriges kapitalinsats höjas med 90,3 milj. dollar 
till 367,6 milj. dollar. Av böjningen skall 10 % inbetalas. Liksom vid 

tidigare kapitalökningar kommer därvid att föreslås att riksbanken er
lägger erforderligt insatsbelopp. Särskild proposition i frågan avses 
komma att föreläggas riksdagen under detta riksmöte. Den föreslagna 
kapitalökningen innebär att Världsbankens utlåning kommer att kunna 

ökas från 5,0 till 5,8 miljarder dollar under innevarande verksamhetsår 
och kommer att i framtiden kunna bibehå1las på oförändrad nominell 
nivå. Däremot kommer kapitalhöjningen inte att tillåta en ytterligare 

expansion av låneprogrammet. Mot den bakgrunden har världsbanks
lcdningen redan nu rest frågan om ytterligare en kapitalhöjning i början 
av 1980-talet. 

IDA:s resurser fylls .på genom bidrag från de industrialiserade med
lemsländerna avseende treårsperioder. Den fjärde påfyllnaden avsåg en 
total bidragsvolym om 4,5 miljarder dollar under perioden 1974/75-
1976/77. Det totala svenska bidraget till denna påfyllnad uppgick till 
drygt 756 milj. kr., vilket motsvarar en bidragsandel om 4 % . Under 
budgetåret 1976/77 har Sverige gjort den sista inbetalni-ngen om 252,1 
milj. kr. under denna påfyllnad. 

U-länderna bar givit frågan om den femte påfyllnaden av IDA:s re
surser hög prioritet bl. a. inom FN, UNCTAD och i Paris-konferensen. 
Vid Världsbankens senaste årsmöte i Manila stödde u-landsgruppen 
IDA-ledningens förslag om en fördubbling av IDA:s resurser till 9 
miljarder dollar för treårsperioden 1977/78-1979/80. 

Ett antal länder däribland Sve11ige och övriga nordiska länder har i 
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förhandlingarna om en. femte påfyHnad uttalat stöd för en väsentlig ök
ning av IDA:s resurser. Förhandlingar har ännu inte lett till konkreta 
resultat, främst beroende på att några av de största bidragsgivarna inte 
kunnat hinda sig för en viss storlek av den femte påfyllnaden. Ett 
växande stöd har dock kunnat konstateras för ett bidragsmål om 7,2 
miljarder dollar från de traditionellt bii:lragsgivandc länderna. Enligt 

IDA-ledningens beräkningar skulle detta belopp i reak1. termer motsvara 

bidragsmålet om 4,5 miljarder dollar vid den fjär<le påfyllnaden. Härut
över räknar man med ytterligare bidrag från vissa oljeproducerande 
länder. 

Bidragsfördelningcn för den femte påfyllnaden är ännu oklar. Dis
kussionerna härom torde kunna slutföras först sedan en principöverens
kommelse har nåtts om det totala bidragsmålet. Vissa större bidragsgi
vande länder har antytt att de nu önskar sänka sin andel. l syfte att 
påskynda en överenskommelse om påfyllnaden eftersträvar emellertid 
IDA-ledningen oförändrad bidragsfördelning bland traditionella bidrags
givare. Sverige stödjer IDA-ledningens Hnjc härvidlag. 

Mycket tahr för att förhandlingarna inte hinner avslutas i tid för att 
medlemsländernas parlament skall kunna godkänna en påfyllnadsöver
enskommelse före den 1 juli 1977, då IDA beräknas ha gjort åtaganden 
som svarar mot nu tillgängliga resurser. För att säkerställa finansi

eringen av IDA:s verksamhet under verksamhetsåret 1977178 pågår där
för diskussioner om ett övergångsarrangemang som en del av en slutlig 
överenskommelse avseende hela den femte påfyllnadsper.ioden. Det 
finns anledning utgå från att ett sådant arrangemang i förekommande 
fall kommer att innebära en bidragsnivå som minst motsvarar den nu

varande årliga nivån. Det svenska bidraget till IDA budgetåret 1977178 
skulle i så falt komma att uppgå till minst samma belopp som budget
året 1976177, dvs. 252,1 milj. kr. 

Härutöver föreslår jag emellertid att ytterligare medel hålls i bered
skap för IDA. Anslagsposten övriga multilaterala bidrag har beräknats 

med hänsyn härtill. Det svenska bidragets storlek får avgöras mot bak
grund av hur IDA-förhandlingarna fortskrider. fag beräknar därför t.v. 
för budgetåret 1977178 ett belopp som motsvarar bidraget till IDA un
der innevarande budgetår, dvs. 252 102 000 kr. 

Regionala utvecklingsbanker 

1976177 Anslag 
1978/78 Förslag 
varav 

40 400 000 
63 075 000 

Afrikanska utvecklingsbanken (ADB) 
Afrikanska utvecklingsfondcn (ADF) 
Asiatiska utvccklingsbanken (AsDB) 
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) 

18 000000 
30 400 000 

750000 
l3 925 000 
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Afrikanska utvecklingsbanken (ADB) Inledde sin verksamhet år 1966. 
Medlemskap i ADB är förbehållet afrikanska u-länder. Bankens grund
läggande syfte är att bidra till ekonomisk utveckling och sociala fram
steg i de 46 medlemsländerna. ADB:s tecknade. kapital, varav hälften 
skall utgöras av inbetalt kapital, uppgår till ca 470 milj. dollar. 

ADB:s utlåningsverksamhet är inriktad på transportsektorn, vatten
och avloppssystem, okraftvcrk och telekommunikationer. Nära en tred
jedel av utlåningen avser jordbruks- och industrisektorerna. 

Från den tidpunkt ADB påbörjade sin verksamhet till slutet av år 
1975 hade närmare 320 milj. dollar lånats ut till 34 medlemsländer. Ar 
1975 uppgick utlåningen till 104 milj. dollar, vilket innebar en ökning 
med 17 % i förhållande till 1974 års nivå. Under treårsperioden I 976 
-78 räknar ADB med att öka utlåningen med drygt 300 milj. dollar. 

Merparten av bankens verksamhet har hittills finansierats från det 
egna kapitalet. Vissa afriki::i.nska medlemsländer samt ett fåtal i-länder 
har lämnat offentliga krediter till ADB. Med hänsyn till kapitalpla
cerarnas tveksamhet om bankens kreditvärdighet har banken endast i 

mycket begränsad utsträckning lyckats låna upp kapital på den inter
nationella kapitalmarknaden. ADB:s kapitalanskaffning, med begränsad 
privat kapitalupplåning, har möjliggjort utlåning på fördelaktigare vill

kor än de som råder för lån från t. ex. Världsbanken och andra regio
nala utvccklingsbanker. 

Sverige lämnade under budgetåret 1973174 ett bidrag till ADB på 2,5 
milj. kr. för förinvesteringsstudier i de minst utvecklade bland bankens 
medlemsländer. Under budgetåren 1974i75 och 1975/76 lämnade Sverige 
en kredit på totalt 25 milj. kr. på s. k. IDA-villkor till ADB. Avtal om 
en ny svensk kredit på 10 milj. kr. avseende budgetåret 1976/77 under
tecknades i slutet av år 1976. 

Med hänsyn till bankens alltjämt trängda finansiella läge och vikten 
av att stödja de afrikanska ländernas strävan att bygga upp banken till 
en stark regional inst·itution är ett fortsatt svenskt finansiellt stöd till 
ADB motiverat. Jag har för detla ä·ndarnål beräknat ett bidrag på 18 

milj. kr. under budgetåret 1977i78 att användas för långivning samt 
finansiering <tv förinvcstcringsstudier. 

Afrikamka utveck/ingsfonden (ADF) påbörjade sin verksamhet år 
1973. Fonden är en internationell organisation med egen stadga och 
egna beslutande organ. Till skillnad från ADB är ADF öppen för icke
regionala länder. Fonden är knuten till ADB genom att de båda 
institutionerna har gemensam stab och president. En viktig princip för 

samarbetet inom ADF är alt det röstmässiga inflytandet har fördelats 
lika mellan afrikanska fänder och de icke regionala medlemsländerna. 
•'ilka huvudsakligen utgörs av i-länder. 

ADF lämnar lån till de fattigaste afrikanska länderna, vi.lka har be
hov av utvccklingsfinansiering på mjukare villkor än vad ADB kan er-
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bjuda. Som exempel på stora låntagare kan nämnas Etiopien och Bots

wana samt ett antal av de torkdrabbade Sahel-länderna som t. ex. Mali 

och övre Volta. Lånen har framför allt avsett projekt inom jordbruk, 

transport, vatten- och avloppssystem, hälsovård och utbildning. 

ADf":s verksamhet finansieras genom bidrag friln de icke-regionala 

mculemsländerna. Vi<l slutet av den första vcrksamhetspcriodcn l'973-·-

75 uppgick fondens resurser till 152 milj. dollar, varav Sverige svarade 

för ca 7 % eller 10,7 milj. dollar. 

I samband med fondens årsmöte år 1975 inleddes förhandlingar om 

en första påfyllnad av ADF:s resurser för treårsperioden 1976-78. I 
slutet av år 1975 nådde medlemsländerna en principöverenskommelse 

om att öka fondens resurser med totalt. ca 250 milj. dollar under åren 

1976-78. Denna överenskommelse trädde i kraft sommaren 1976. 
I enlighet med riksdagens bemyndigande skall Sverige under den 

nämnda perioden lämna ett bidrag på sammanlagt 91,2 milj. kr. till 
ADF. Under budgetåret 1976/77 inbetak1des en tredjedel därav, eller 
30,4 milj. kr., till fonden. Ett lika stort bidrag skall inbetalas under 
budgetåret 1977/78. Medelsbehovet för ADF beräknas därför till 30,4 

milj. kr. 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) började sin verksamhet år 1966. 

Bankens syfte är att bidra till ekonomisk utveckling och samarbete i 

Asien. Av de 42 medlemmarna är 26 asiatiska länder. Sverige har varit 

medlem i banken sedan den upprättades. 

AsDH:s tecknade kapital uppgår till ca 3,4 miljarder dollar. Mer

parten härav är garantikapital. Verksamheten finansieras huvudsak

ligen genom upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Ga

rantikapitalet tjänar därvid som säkerhet för kapitalplacerarna. De när

mast kommersiella villkoren för utlåning från AsDB bestäms, liksom 

hos Världsbanken, i princip av ·att verksamheten finansieras genom 

upplåning på den privata kapitalmarknaden. 

T. o. m. utgången av september 1976 hade AsDR beviljat lån på to

talt 2,3 miljarder dollar till 21 medlemsländer. En viss omfördelning 

av resurserna till förmån för regionens fattigare länder har kunMt 

märkas de senaste åren. Under år 1975 gick mer än en tredjedel av ban
kens utlåning till regionens fattiga länder som Bangladesh, Pakistan, 
Sri Lanka, Burma och Nepal. Utlåningen är främst inriktad på utbygg

ni::i.d av infrastrukturen och industriutveckHng. På senare år har en pa
taglig förskjutning till förmån för jorclbrukssektorn ägt rum. En mindre 
del av utlåningen går numera också till utbildningssektorn. Banken 

har visat en ökad medvetenhet om behovet av att beakta de sociala 

aspekterna av utvecklingsarbetet. 

Utlaningcn från det ordinarie kapitalet beräknas öka med i genom

snitt 11 % per är under de närmaste fem åren. För att klara denna ut
låningsökning beslutade AsDB:s medlemsländer i oktober 1976 att höja 
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bankens kapital med ca 4,1 miljarder dollar. Sveriges andel därav utgör 
enligt bankens förslag 675 kapitalandelar a 10 000 dollar vardera. 

dvs. 6,75 milj. dollar, motsvarande drygt 30 milj. kr. Av detta be
lopp utgör 90 % garantikapital, vilket behöver inbetalas endast om 
detta skulle behövas för att möta bankens förpliktelser. Aterstående 
10 % skall, enligt förslaget, inbetalas till banken i fyra lika stora del

poster om ca 750 000 kr. under åren 1978-81. 
När AsDB grundades bidrog Sverige av biståndsmedel med 5 milj. 

dollar till bankens grundkapital. Sverige deltog däremot inte när ban

kens kapital år 1971 ökades första gången. Ett viktigt skäl härtill var 
bankens engagemang i Laos och Sydvietnam under det pågående kri
get i Indokina. Idag är dock läget förändrat. I slutet av september 
1976 övertog det återförenade Vietnam Sydvietnams medlemskap i 
AsDB. Banken, och i synnerhet Asiatiska utvecklingsfonden, torde där
för nu ha förutsättningar att finansiera utvccklingsinsatser och åtcr
uppbyggnadsprojekt i Vietnam. I Laos pågår redan viss verksamhet. 

Mot bakgrund av den utveckling som ·nu äger rum finns det anled
ning att uppta ett mera aktivt samarbete med banken. Riksdagens be
myndigande bör inhämtas att delta i kapitalhöjningen och, i enlighet 
med bankens förslag, teckna 675 nya kapitalandelar till ett nominellt 
värde av l 0 000 dollar vardera. Härav kommer 608 andelar att utgöra 
garantikapital, medan ett belopp motsvarande 67 andelar skall inbe
talas. Av förslaget följer att medelsbchovet för AsDB budgetåret 1977/ 

78 uppgår till 750 000 kr. 
Asiatiska 11tveckli11gsfonde11 ( AsDF) inledde sin verksamhet år 1974. 

Fonden, som lir knuten till AsDB, lämnar lån på mjuka villkor till de 
fattigaste och minst utvecklade av bankens medlemsländer. Ar 1975 var 
Bangladesh, Pakistan och Burma de största mottagarna av fondmedel. 

Lånen löper på 40 år. Av dessa är de 10 första åren amorteringsfria. 
Lånen är räntefria, dock uttas en serviceavgift om 1 % per år. Projektet 

inom sektorerna jordbruk, transporter samt vatten och avloppssystem 
svarar tillsammans för mer än tre fjärdedelar av den totala ullåningen. 

AsDF finansierar sin verksamhet genom bidm.g från flertalet av de 
utvecklade medlemsländerna. Dessa bidrag har hittills uppgått till ca 
800 milj. dollar. I december 1975 heslutadcs om en påfyllnad av resur
serna avseende treårsperioden 1976-78. Denna påfyllnad beräknas 
medföra en resursökning med ca 750 milj. dollar. 

Sverige har hittills inte lämnat något bidrag till AsDP. Med hänsyn 
till fondens inriktning på de fattigaste asiatiska u-länderna och till den 
tidigare berörda utvecklingen inom AsDB, som i lika hög grad gäller 
fonden, avser jag föreslå regeringen att Sverige utfäster ett bidrag på 
sammanlagt 10,6 milj. dollar för budgetåren 1977/78-1979/80 mot
svarande 41,S milj. kr. enligt den växelkurs som AsDB har räknat med 

i samband med den nyss nämnda påfyllnaden av AsDF. Beloppet mot-
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svarar vad Sverige enligt bankens förslag skulle ha inbetalat om vi från 

början hade deltagit i påfyllnaden. Bidraget avses inbetalas i tre lika 

stora delposter om 13 925 000 kr. vardera. Medelsbehovet för budget

året 1977178 beräknas till 13 925 000 kr. 

Totalt beräknar jag därmed för budgetåret 1977178 63 075 000 kr. 

under anslagsposten Regionala utvecklingsbanker, varav 18 milj. kr. ut

gör bidrag till ADB, 30,4 milj. kr. bidrag till påfyllnaden av ADF, 

750 000 kr. inbetalning till AsDB för nyteckning av kapitalandelar i 
banken samt 13 925 000 kr. till AsDF. 

lntematio11el/a jordbmks11tvecklingsfo11de11 (JFAD) 

Vid världslivsmedelskonferensen år 1974 fattades principbeslut om 

att en internationell jordbruksutvecklingsfond (International Fund for 

Agricultural Development, IF AD) skulle inrättas. Under första halvåret 

1975 sammankallade FN:s generalsekreterare intresserade länder för att 

utarbeta förslag till avtal för en sådan fond. Sverige ingick bland dessa 

länder och verkade bl. a. för att fonden skulle få en inriktning på i 

första hand de fattigaste länderna och de mest eftersatta befolknings

grupperna i dessa länder. 
Ett avtal för jordbruksutvecklingsfonden godkändes vid en full

maktskonferens i Rom i juni 1976. Avtalet skall öppnas för underteck

nande så snart det bidragsmål på 1 miljard dollar som har fastställts för 

fondens första vcrksamhctsperiod - som sannolikt blir tre år - har 

uppnåtts. Fonden kommer att inleda sin egentliga verksamhet när länder 

som tiIISl'.lmmans svarar för minst 750 milj. dollar av bidragsmålct har 

deponerat sina ratifikationsinstrument. Denna procedur måste slutföras 

inom 18 månader räknat från tidpunkten för undertecknandet. 

Jordbruksutvecklingsfondens syfte är att genom län på mjuka villkor 

och gåvor bidra till utvecklingen av u-ländernas jordbrukssektor. I 

första hand skall fonden inrikta sig p;i behovet att öka livsmedclspro

duktionen i de u-länder som h:ir särskilda försörj-ningssvårigheter och 

att åstadkomma en förbättrad näringsstandard för de fattigaste männi

skorna. Vidare skall hänsyn tas till u-Hinder med särskilda förutsätt

ningar att höja sin Hvsmedclsproduktion. 

Jordbruksutveckli-ngsfonden kommer att få ställning som ett FN:s 

fackorgan. Fonden kommer att h.'.i såväl en styrande församling (Gov

erning Council) vari samtliga medlemsländer ingår, som en styrelse 

(Executive Board) på 18 medlemmar. Medlemsländerna är uppdelade i 

tre kategorier, nämligen bidragsgivande i-länder (kategori I), bidrags· 

givande u-länder (kategori II) och mottagarlän<ler (kategori Tll). Bi

dragsgivande u-länder är huvudsakligen oljeproducerande u-ländcr, 

dvs. medlemsländerna i OPEC. Nästan_ hälften av fondens bidragsut

fästelser kommer från OPEC-länderna. Denna bidragsfördelning mellan 
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i- och u-länt!er är ett välkommet inslag i finansieringen av f"N-syste

mets bistfmdsverksamhet. 

De utvccklingsprojekt och program som skall finansieras 1;iv lFAD 

kommer i huvudsak att administreras av redan befintliga internationella 
inst·itutioner såsom UNDP, FAO, Världsbanken/IDA och de regionala 

utvcckling.sbankerna. 

Ansvaret för att förbereda fondens kommande verksamhet ligger hos 

en förben:dandc kommission som har rollen av interimsstyrelse för 

IFAD. Denna styrelse har i likhet med den tillkommande ordinarie 

styrelsen 18 medlemmar jämnt fördelade på de tre länderkategorierna. 
Sverige ingar i den förberedande kommissionen som ordinarie medlem 
med Danmark som suppleant. De nordiska länderna har förhoppning 
om att Norden skall få en permanent plats i styrelsen. Denna plats skall 

i så fall rotera mellan de bidragsgivande nordiska länderna. 
För beslut i jordbru'ksutvecklingsfondens styrande organ skall en 

bland medlemmarna samstämmig uppfattning eftersträvas. Formellt 
fattas emellertid beslut enligt principen om vägd rösträtt. För svensk 
del hade vi föredragit den beslutsprocedur som gäller i FN:s centrala 

organ med en röst för varje land. Röstfördelni·ngcn i IFAD är emellertid 
betydligt mer gynnsam för u-länderna än exempelvis i Världsbanken/ 

IDA. Det totala antalet röster i IFAD är 1800 som skall fördelas med 

600 på varje Iänderkategori. U-Iänderna, dvs. kategori 11 och III i 

lF AD förfogar på detta sätt över 2/3 av röststyrkan. I Världsbanken/ 

IDA är u-ländernas andel av den samlade röststyrkan ca 1/3. 
Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att bidra med 100 

milj. kr. till internationella jordbruksutvecklingsfondcn för dess första 

bidragsperiod. Då de till fonden utfästa bidragen inte nådde upp till 
det fastställda bidragsmålet på 1 miljard dollar vädjade FN:s general

sekreterare till bidragsgivande länder om höjda bidrag så att fondens 

verksamhet kunde påbörjas snarast möjligt. Som svar på dessa appeller 

har regeringen med förbehåll för riksdagens godkännande beslutat höja 

den tidigare utfästelsen på 100 milj. kr. med 15 milj. kr. Beloppet täcks 

rned reserverade medel från föregående budgetår och jag räknar därför 
inte med något anslagsbehov för internationella jordbruksutvecklings

fonden för budgetåret 1977/78. Den svenska höjningen bidrog till att 

bidragsmålet nåddes i december 1976. 

Under hänvisning till vad jag tidigare har anfört avser jag föreslå att 

regeringen begär riksdagens godkännande av dels avtalet om upprättan

det av den internationella jordbruksutvccklingsfonden (se bil. 6.2) och 

Sveriges anslutning till densamma, dels den svenska utfästelsen till fon

den på 115 milj. kr. för dess första bidragsperiod. 
Förslag till de ändringar i Jagen (1976: 661) om immunitet och privi

legier i vissa fall, som föranleds av art. 10 i avtalet, avses komma att 

föreläggas riksdagen i särskild proposition. 
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111 t ernatio11ellt livsmedelsbistårul 

l 976/77 Anslag 136 500 000 
1977/78 Förslag 1.40 000 000 

varav 

42 

Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) 55 000 000 
Bidragenl.1971 års konvention om livsmedetshjälp;(FAC) 40 000 000 

Katastroflager 45 000 000 

Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) lämnar bistimd i form 

av livsmedel till utveckl·i·ngsprojckt och akuta kat:tstrofhjälpsinsatser. 
Bland de största mottagarländerna märks Indien, Pakistan och Bangla
desh. Ca 10 % av programmets verksamhet gäller katastrofhjälp. Sverige 
som är medlem i WFP:s styrelse t. o. m. år 1977 har på olika sätt verkat 
för att administrativt och resursmässigt stärka WFP:s förmåga att möta 
akuta hjälpbehov. Ett viktigt inslag i detta arbete har varit att söka få 

till stånd ett av WFP samordnat heredskapslager för katastrofhjälpsin
satser på 500 000 ton Hvsmedel av i första hand spannmål. Sverige har 
vidare i WFP:s styrelse stött u-fändernas krav att åtaganden om livsme
dclsbistånd skall göras i kvantitativa snarare än finansiella termer samt 
gälla för en flerårsperiod. På detta sätt skulle man få ökad effektivitet 
och kontinuitet i livsmedclsbiståndet. 

Sveriges ordinarie bidrag till WFP uppgår till 43 milj. kr. årligen un
der treårsperioden 1.976/77-1978179. Bidraget utgår enligt WFP:s be
stämmelser till tva tredjedelar i form av svenska livsmedelsprodukter, 
och en tredjedel i kontanta medel. WFP väljer själv varuslag på den 

svenska Iivsmedelsmarknaden. 
WFP har för hudgetperiodcn 1977-78 fastställt ett bidragsmål på 

750 milj. dollar. Hittills gjorda bidragsutfästelser uppgår till ca 600 milj. 

dollar. Med hänsyn till WPP:s ökade resursbehov avser jag föreslå re
geringen att Sveriges ordinarie biurag till WFP höjs frän 43 till 55 milj. 
kr. för vart och ett av budgetåren 1977/78--1979/80. 

Sverige har enligt förlängningen av 197 I års konvention om livsme

delshjälp (F A C) åtagit sig •::ttt årligen leverera 35 000 ton svenskt vete i 
Iivsmec.lelshjälp. Åtagandet fullgörs i sin helhet i form av proteinberikat 
vetemjöl som kanaliseras genom W1'P. Regeringen har därvid lämnat 
ett extrabidrag till WFP för frakt- och administrationskostnader med 
ett belopp motsvarande 25 dollar per ton. Med tanke på koslTI•::tdssteg

ringar för sjöbefraktning bör detta bidrag höjas till 30 dollar per ton. 
För budgetåret 1'977/78 beräknas åtagandet om 35 000 ton vete, leve

rerat såsom proteinberikat mjiil, att medföra ett medelsbehov på s::im
manlagt 40 milj. kr. inkl. frakt- och administrationskostnader. 

I enlighet med rekommendationerna vid FN:s sjunde extra general
församling om en internatfoncllt samordnad livsmedclsreserv för kata-
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strofhjiilp på sammanlagt 500 000 ton, har Sverige med riksdagens be
myndigande åtagit sig att årligen under treårsperioden 1975/76-1977/78 

hålla 40 000 ton vete samt vissa andra kvantiteter svenska Iivsmedels
produktcr i beredskap för akuta nödhjälpsinsatser. Med hänsyn till be

hovet av långfristiga åtaganden av Jivsmedelsbistånd bör riksdagens be

myndigande inhämtas att utsträcka det svenska åtagandet t. o. m. budget
året 1979180. Sverige och Norge var till en början ensamma om att göra 

åtaganden för att upprätta katastrofreserven. Under det senaste året har 

emellertid andra länder förklarat sig beredda medverka till att reserven 
kommer till stånd. 

Förutsättningarna har därmed ökat att få till stånd ett bättre sam
ordnat och effektiv.Jrc internationellt katastrofbistånd under WFP:s ad
ministration. Med tanke på att en principöverenskommelse nu har träf
fats i WFP:s styrelse om hanteringen av den internationella katastrof
reserven och att nya utfästelser har gjorts till reserven kommer regering
en att träffa avtal med WFP varigenom det svenska katastroflagret i hu
vudsak stälts till WFP:s disposition. Med hänsyn till de positiva erfaren

heter som man har av proteinberikat spannmål som katastrofkost bör 
viss kvantitet av det svenska katastroflagret levereras som proteinberikat 
vetemjöl. 

För budgetåret 1977/78 beräknar j.'.:lg ett medelsbehov för nödvändig 
påfyllnad av det svenska livsmedelslagret på sammanlagt 45 mil.i. kr. för 
upphandling, lagring och frakt samt förmalning och protei:nberikning av 
en viss kvantitet av den lagrade spannmålen. 

Det samlade medclsbehovet för internationellt livsmedclsbistånd un
der budgetåret 1977/78 kommer härmed att uppgå till totalt 140 milj. 
kr. Skulle kostnaderna för här angivna veteleveranser komma att över

stiga dessa beräkningar bör ytterligare medel kunna tas i anspråk frtin 

katastrofreserven för ändamålet. 

Övriga organisationer 

1976177 Anslag 129 355 000 
1977178 Förslagi 69 585 000 
varav 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 25 000 000 
FN:s hjälpprogram för Palcstinaflyktingar (UNRWA) 35 000 000 

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC) 7 000 000 
lmportkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) 2 585 000 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) har till uppgift att ge internatio
nellt skydd åt flyktingar, medverka till frivillig repatriering samt under
lätta flyktingars bosättning och integrering i asyllandet. Kommissarien 

1 Bidragen till UNPPA hart. o. m. budgetåret 1976/77 redovisats under an
slagspostcn Övriga organisationer m. m. 
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samarbetar med regeringar och frivilliga organi93.tioner. UNHCR be
räknar att ;kostnaderna för det reguljära programmet under verksam
hetsåret 1977 skall uppgå till nära 17 mil.i. dollar. Det är emellertid tvek
samt om kostnaderna stannar vid detta belopp. Programmet komplette
ras med vissa utbildningsprojekt m. m. som likaså bekostas med frivil
liga bidrag. 

Utöver de ordinarie uppgifterna har UNHCR fått ett växande antal 

uppdrag att som ombud rör hela FN-systemet svara för ledningen av 
omfattande katastrofoperationer och andra program till förman för 

flyktingar eller sådana folkgrupp~r som till följd av bl. a. väpnade kon

flikter har blivit hemlösa i sitt eget land. Sålunda samordnar UNHCR 
FN-hjälpen till flyktingar på Cypern, bistår flyktingar från Västra Saha
ra, leder repatriering och bosättning av återvändande flyktingar och hem
lösa ·i Angola samt driver en betydande biståndsverksarnhet i Vietnam 
och Laos. S{1dana särskilda hjälpaktioner, som finansieras med frivilliga 
bidrag, belöper sig numera till flerdubbell större belopp än det ordinarie 
programmet. De har kommit att bli ett nästan permanent inslag i 
UNHCR:s verksamhet och tenderar att sträcka sig över allt längre pe
rioder. Sverige lämnar därför inom ramen för sitt årliga bidrag till 
l.INHCR även ett belopp till flyktingkommis!l:iricns särskilda verksam
het. under innevarande budgetår har p. g. a. det stora biståndsbehovet 
extra bidrag lämnats ur katastrofreserven och det svenska Hvsmedels
lagret till flyktingkommissariens insatser i Angola och till förmån för 
flyktingarna från Västra Sahara. 

Sverige lämnar treåriga utfästelser till UNHCR. Enligt riksdagens 
bemyndigande uppgår utfästelserna för vart och ett av verksamhetsåren 
1977-1979 (budgetåren 1976177-1978179) till 15 milj. kr. Med hänsyn 
till UNHCR:s växande arbetsuppgifter, inte minst i Latinamerika och 
södra Afrika, samt organisationens effektivitet föreslår jag att bidraget 
för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 1977178) höjs till 25 milj. kr. Jag 
anser vidare att Sverige bör lämna utfästelser om bidrag med 25 milj. 

kr. för vart och ett av verksamhetsåren 1978 och 1979 (budgetåren 1978/ 
79 och 1979/80). 

FN:s hiälpprogram för Palestinaflyktingar (UNRWA) inriktas på 
livsmedelshjälp, hälsovärd och utbildning. För verksamhetsåret 1976 
uppgick kostnaderna för det totala programmet till över 125 milj. dollar 
vilket innebär en dryg fördubbling under de senaste tre åren. Under
skottet för fir 1976 beräknades-i oktober till ca 11 milj. dollar. UNRWA 
har under flera års tid haft finansiella svårigheter och organisationens 
reserver är sedan länge uttömda. Endast genom en samlad ansträngning 
från tn1ditionella och nytillkomna bidragsgivare har den fortsatta verk
samheten kunnat säkras. 

Sveriges ordinarie bidrag till UNRWA uppgick för verksamhetsåret 
1976 till 25 milj. kr. Därutöver lämnades ett extra bidrag om 2 milj. kr. 
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som ett led i ansträngningarna att täcka underskottet i organisationens 

budget. Det svenska bidraget motsvarar därmed Cl 5 % av programmet. 

Mot bakgrund av att UNR WA fortfarande befinner sig •i en besvärlig 

finansiell situation har Sverige för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 

19i7/78) med förbehåll för riksdagens godkännande utfäst ett svenskt 

bidrag på 35 milj. kr. Jag förordar att regeringen begär riksdagens god

kännande av den gjorda utfästelsen. 

Vid sidan om Sveriges direkt.~ bistånd för exportfrämjande verksam

het i programländerna, vilket faller inom landramarna och huvudsakli
gen kanaliseras via UNCTAD!GATTs Internationella handelscentrum 
(ITC), lämnas även ett multilateralt bidr.ig till ITC för exportfrämj.;mde 
projekt av global och regional karaktär. Bidraget till ITC har under de 
tre senaste budgetåren 1974/75-1976/77 varii oförändrat 7 milj. kr. per 
år. En betydande eftersläpning föreligger i genomförandet av de ITC
projekt som finansieras med tidigare svenskl!l bidrag. Med hänsyn här
till är det sannolikt att endast en del av dessa bidrag kommer att ut

betalas under innevarande budgetår. Sverige kommer att fortsätta 

att aktivt driva kravet på en effektivisering av ITC:s verksamhet. Ut
fästelser avseende nästa verksamhetsår (budgetåret 1977/78) skall läm

nas i januari 1977. I avvaktan på att takten i projektgenomförandet för

bättras bör utfästelser Jämnas om ett oförändrat svenskt bidrag. Jag be

räknar således bidraget till ITC för budgetåret 1977178 till 7 milj. kr. 
Importkontoret för u-/andsprodukter (IMPOD) har till uppgift att 

främja import till Sverige från u-länderna. Verksamheten som startade 

i februari år 1975 sker på försöksbasis under en treårsperiod. Under 
budgetåret 1975/76 igångsattes sex projekt för att öka importen till 

Sverige från Indien, Kenya, Peru, Sri Lanka, Tunisien och Vietnam. 

Verksamheten i övrigt är inriktad på kontaktförmedling, marknadsin

formation, information om importregleringar, avgifter, speciella förordc 

ningar samt besöksplancring. Budgetåret 1976/77 anvisades 2 355 000 kr. 
till JMPOD:s verksamhet. För budgetåret 1977/78, vilket är det sista 

verksamhetsåret under försöksperioden, beräknar jag, efter samråd med 

chefen för handelsdepartementet, rriedelsbehovet för IMPOD:s samlade 
verksamhet till 2 585 000 kr. 

Medelsbehovct för denna anslag..~post uppgår till 69 585 000 kr. 

U-landsforskning 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

85 000 000 

90 000 000 

Beredningen för u-landsforskning (SAREC) tillsattes den 1 juli 1975 

med uppdrag att såsom rådgivande organ till regeringen och SIDA verka 
för en aktiv och samordnad politik för svenskt stöd till u-landsforskning. 
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Samtidigt sammanfördes bidrag för svenskt stöd till u-landsforskning 

utanför de bilaterala lamlprogrammen till en särskild anslagspost under 
anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. SAREC för

väntades göra en granskning av pågående forskningsinsatser genom in

ternationella organisationer. Denna granskning har ännu inte kunnat slut

föras. Emellertid har SAREC i sitt förslag till regeringen beträffande 

stöd till u-landsforskning under budgetåret 1977178 redovisat sin syn på 

omfattningen och inriktningen av detta stöd samt redogjort för bered

ningens hittillsvarande verksamhet. SAREC föreslår ·att stödet till 

u-landsforskning under budgetåret 1977178 skall uppgå till 100 milj. kr. 

förutom ingående ointecknad reservation som SAREC beräknar till 7 

milj. kr. SIDA delar denna bedömning av medelsbehovet. 

Jag vill relativt utförligt referera SAREC:s förslag som utgör bered
ningens första redovisning av verksamhetens utformning och principer. 

Stödet till u-landsforskning fördelas enligt SAREC:s förslag på fyra 
områden, nämligen 
- bidrag till internationella organisationers forskningsprogram med 65 

milj. kr., 
- stöd till forskningssamarbete mellan u-länder, särsk·ilda forsknings

projekt m. m. med 9 milj. kr., 

- stöd till u-länders forskning, samarbetsprojekt med programländer 

m. m. med 25 milj. kr., · 
- stöd till u-landsforskning i Sverige med 6 milj. kr. 

Härtill beräknas för planering och administration av forskningsstödet 

samt information ett mcdclsbehov om 2 milj. kr. 
Som bidrag till internationella organisationers forskningsprogram ut

betalades under budgetåret l975i76 53 milj. kr. 
Det största ensk:ilda u-landsforskningsprojektet är bidraget till Världs

hälsovårdsorganisationens (WHO) forskning om mänsklig fortplantning. 

Sverige har t. o. m. budgetåret 1975176 stött programmet med samman

lagt 115 milj. kr. För vart och ett av budgetåren 1976177 och 1977/78 

har 30 milj. kr. utfästs. 
WHO har enligt ett treårsavtal l. o. m. budgetåret 1976/77 erhål

lit hidrag med sammanlagt 15 milj. kr., för ni.iringsforskning, forskning 
'lim parasitära sjukdomar samt om utveckling av hälso- och sjukvårds

systcm i u-länder. WHO arbetar med planer på samlad forskning om 

smittsamma tropiska sjukdomar. Fortsatt svenskt stöd till detta program, 
vars sammanlagda årliga kostnader har beräknats till drygt 100 milj. kr. 

är under beredning. 
Sverige har sedan budgetåret 1972173 givit bidrag till internationella 

jordbruksforskningsinstitul genom den konsultativa gruppen för inter
nationell jordbruksfor~1rning. För fortsatt stöd till gruppen under bud

getåret 1976177 har 10 milj. kr. reserverats. Den konsultativa gruppens 
huvudsakliga uppgift är att säkra finansieringen av ett antal internatio-
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nella specialiserade jordhruksforskningsinstitut. Verksamheten har på
gått sedan början av 1970-talet utan att någon egentlig uppföljning och 
utv~rclering av stödet och dess effekter för u-ländernas egen utveckling 

har gjorts. Det är angeläget att det svenska stödet för gruppen granskas 
utifrån nu gällande principer för stöd till u-landsforskning. Ett utred

ningsarbete har inletts inom SAREC. 
Stöd för jordbruksforskning utgår förutom genom den konsultativa 

gruppen även till två projekt i samarbete med FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO). I ett av dessa, som rlir förbättring av 
proteinkvalitct i sädesslag, medverkar svenska utsädesföreningen i 
Svalöv. 

Världssysselsättningsprogramrnct (WEP) inom ILO har under bud
getåren 1972/73-1976/77 fått svenskt stöd med sammanlagt 15,6 milj. 
kr. Det svenska stödet för WEP har i första hand avsett tre program 
som rör sambanden mellan teknologi, inkomstfördelning och sysselsätt
ning. En konsult har för SAREC:s och SIDA:s räkning inför världs
sysselsättningskonferensen i juni 1976 gått igenom etl omf.:tttande forsk
ningsmatcl'ial från WEP. Genomgången ger vid handen au det kan vara 
möjligt att ge WEP en mer strategisk roll i fortsättningen, särskilt mot· 
bakgrund av den basbehovsstrategi som antogs vid världssyssclsättnings
konferenscn. Omfattningen av det framtida svenska stödet till WEP är 
under prövning. 

Stödet till forskningssamarbete mellan u-länder samt till särskilda 

f orskningsinsatser bl. a. för att främja en kritisk u-landsforskning upp
gick budgetåret 1975176 till 1,4 milj. kr. SAREC beräknar alt 8,4 milj. 
kr. kommer att tas i anspråk för dessa ändamål under budgetåret 
1976/77. Bland hittills beslutade insatser av detta slag kan nämoos bi
drag till PISPAL, som är en latinamerikansk samarbetsorganisation för 
samhällsvetenskaplig befolkningsforskning, till Latinamerikanska institu

tet för transnationella studier (ILET) i Mexico samt till afrikanska insti
tutet för ekonomisk utveckling och planering (IDEP) i Dakar. 

l fråga om bilateralt forskningssamarbete med u-liinder, i första hand 
programländerna, har regeringen under innevarande budgetår i enlighet 
med förslag från SAREC beslutat om stöd till Tanzania och Vietnam 
för dessa länders centrala forskningsorgan med vardera 2 milj. kr. To
talt beräknar SAREC att 20 milj. kr. skall tas i anspråk budgetåret 1976/ 
77 för detta ändamål. Bland planerade insatser kan här nämnas stöd till 
Sri Lanka, Guinea-Bissau och Botswana samt samarbete med Vietnam 

inom epidemiologi och geoteknik. 
Till stöd för u-landsforskning i Sverige har budgetåret 1976/77 ~ en

lighet med förslag från SAREC 2,4 milj. kr. fördelats i forskningsanslag 
efter ansökan. SAREC anför att starka praktiska skäl talar för att bered
ningen får bemyndigande att självständigt besluta om fördelningen av 
detta stöd till forskning i Sverige. SAREC planerar vidare att för några 
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centrala områden inom u-landsforskningcn inrätta samrådsgrupper i syfte 

att skapa och förstärka en beredskap i det svenska forskarsamhället för 
samarbete med forskare i u-länder. Grupperna avses bland annat med
verka i bedömning av ansökningar om forskningsstöd. I grupperna hör 
ingå forskare från u-länder. 

För planering och administration av forskningsstödet samt informa

tionsfrågor har budgetåret 1976/77 reserverats 1,8 milj. kr. SAREC be

rUknar för budgetåret 1977/78 ett medelsbehov om ca 2 milj. kr. för 

dessa ändamål. 
De av SAREC redovisade synpunkterna på inriktningen av biståndet 

till u-landsforskning och på proportionerna mellan de olika ifrågakom
mande typerna av forskningsstöd förefaller mig i stort ändamålsenliga. 
Det är inte minst angeläget att hålla fast vid kravet att det svenska bi
ståndet skall bidra till att bygga upp forskningskapacitet i u-länderna. 
En betydande andel av medlen för u-landsforskning bör även i fort
sättningen tas i ansprak för stöd till internationella organisationers 
forskningsprogram. J1'.lg förväntar mig att SAREC under innevarande 
budgetår skall redovisa resultatet av den allmänna genomgång av de 

internationella forskningsprogrammen som beredningen har aviserat. Jag 
finner det rimligt att SAREC bemyndigas att självständigt besluta om 
fördelningen av stödet till svenska forskare efter ansökan. 

När SAREC inrättades var ett av syftena att få till stånd en samlad 
bedömning (;IV hur ett ökande stöd till u-landsforskning borde utformas. 
Det bar hittills visat sig svårt att, med de kriterier som SAREC nedlagt 
för sitt arbete, uppnå en sådan volym på forskningsbiståndet som har 
förutsetts för budgetåren 1975/76 och 1976177. 

Jag delar i princip SAREC:s bedömning att det under budgetåret 
1977/78 bör bli möjligt 1:i.tt med fortsatta höga kvalitetskrav uppnå en 
högre biståndsvolym när det gäller insatser för u-landsforskning. Jag 
räknar dock med att en viss anslagsökning jämte ingående reservation 
bör ge tillräckliga resurser för den förväntade expansionen av forsk
ningsstödet under budgetåret. 

Medelsbehovet för u-landsforskning beräknas i enlighet härmed till 
90 milj. kr. budgetåret 1977/78. 

övriga multilaterala bidrag 

1976177 Anslag 76 643 000 
1977178 Förslag 177 240 000 

I förhandlingarna om de internationella utvecklingsproblemen har u
länderna starkt understrukit behovet av ett ökat resursflöde från i
ländema. U-ländema önskar dels att de multilaterala biståndsorgancn 
skall få kraftigt ökade resurser, dels. att nya fonder och betalnings-
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arrangemang upprättas, särskilt på jordbruks7. c:>ch,_råvaruområd~11a .. 
Jag har tidigare redogjort för utvecklingen beträffande den inter

nationella jordbruksutveckli11gsfo11de11 (JFAD ), där en definitiv över

enskommelse nu har nåtts. 
Jag har också redovisat iäget i förhandlinga~i1 om 6n fen~ie påfylt

nad av lnternationel/a utveckli11gsfo11dens (JDA) rel:1mer. Med hänsyn 

till att förhandlingarna inte torde komma att avslutas förrän under år 
1977 har bidraget under anslagsposlen Internationella utvecklingsfonden 

preliminärt upptagits med samma årliga belopp som under den fjärde 
påfyllnaden. Det finns dock, som jag har påpekat, anledning att hålla yt
terligare medel i beredskap födDA. 

Atgärder för att främja stabilare förhållanden på råvarumarknaderri.a 
och växande exportinkomster hör till u-ländernas huvudkrav på råvaru
området. Diskussionerna härom förs i första hand inom ramen för · 
UNCTAD:s integrerade råvaruprogram. Senast i n1ars 1977 skall en 
konferens inkallas för förhandling om en gemensam fond för buffert
lagerfinansiering i syfte att stabilisera priserna på råvaror. Om en så
dan fond kommer till stånd kan bidrag avsedda att möjliggöra för 

de fattigaste länderna att delta-i fonden komma att behövas. 
Som komplement till prisstabiliserande åtgärder har Sverige verkat 

för ett globalt system för att stablisera i1-ländernas exportinkomster. Ett 
svenskt förslag härom har bl. a. lagts fram vid· Paris-konferensen: Mot 

denna bakgrund är det angeläget att Sverige kan delta i finansieringen 
av ett sådant system för att kompensera u-lä11:derna för bortfall av ' 
exportinkomster från råvaror. Beträffande de fattigare . u-länderna av'-
ses kompensationen innebära en bistå'ndsöverföring. · · 

Sverige har utfäst sig att bidra till subventionskorito"t för bitemaifo-· 

nella valuta/ ondens oljefacilitet med ca 15 mil). kr. tinde~ en fyraftrs
period. Avsikten med subventionskontot är att IMF sk_all kunna ge de. 
fattigare u-länderna lån ·ur oljefaciiiteten till" förmånliga räntesatser. 
Under budgetåret 1976/77 lämnade Sverige ett bidrag om· 7,1 milj. kr. 
som täckte de två första inbetalningarna till kontot. För ett fortsatt bi
drag under budgetåret 1977178 beräknar jag 3,8 milj. kr. 

Liksom under tidigare budgetår bör också vissa andra multilaterala 

bidrag kunna belasta denna ~nslagspost såsom_ å~bidrag till Röda Kor
sets internationella kommittc och fortsatt stöd till FN :s enhet för eko
nomisk och social information (CESI). Andra exempel är bidrag till· 
FN :s center för transnationella företag, stöd till internationella organ 
eller ländergrupperingar för .verksamhet _med anknytning till .FN:s ut~ 
vecklingsstrategi och besluten från FN:s sjätte och sjunde extra gene
ralförsamlingar samt från Paris-konferensen. Det kan också bli nöd:vän
digt att med extra bidrag hjälpa multilaterala biståndsor~an över Jikvi
ditetskriscr. 

Sammanlagt beräknas ett medelsbehov för övriga multilaterala bidrag 
på 177 240 000 kr. 

4 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bil. 6 
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Härutöver räknar jag· med ·att för dessa ändamål· vid behov: kunna 
utnyttja ointecknade reservationer. 

,' ,•· 

Bidrag till internationella biståndsprogrambudgetåren 1975/76-1977/78 (milj: kr.]' 

UNDP, FN:s kapitalutvecklingsfond 
och UNFPA' 
UNICEF 
IDA 
Regionala utvecklingsbanker 
Internationellt Iivsmedelsbistånd 
Övriga organisationer 
U-Iandsforskning 
Övriga multilaterala bidrag 

Summa 

1975/76 . ' "1976/77. 1977 /78 
Ansl~g . Anslag Förslag 

227,0 
65,0 

252;1 
32,5 

136,5. 
115,0 . 
.. 75,0. 
146,9 

1_050,0 

255,0 313,0 .. 
75,0 . 85,0 

252, 1 .. 252, 1 
40,4 .. 63,1 

136,S . 140,0 
129,4 69,6' . 
. 85,0' . ' 90,0 . 
76,6. 177,2 

1 050,0 .. 1 190,0 

1 Bidragen till UNFPA hart. o. m. budgetåret 1976/77 redovisats tirider an-
slagsposten Övriga organisationer m. m. . . .. . . . .. · . . · . 

Under hänvisning till vad jag nu. _har. anf~rt. h.el!lstäHer jag att rege-
ringen föreslår riksdagen att . . . , __ ·;. . . 

1. godkänna de riktlinjer .för multilater.alt utvecklingssamarbete 
som jag har 'förordat i ~~tr~~egå~nde, '. · ·. . _ _ · · .'_ . 

2. bemyndiga rcgeringe~. att :göra de utfästel.ser o~h åtagan~lci;i, . 
som jag har. an~ett i ~et föregående, . .. . .. ,. 

3. bemyndiga regeringen att nyteckna. 675 kapiialandelar om 
'-· I, .·., ' • · 'J1 • • 1:# ,. ; •••.• • ' ·' • ' •" .·Il' 

10 000 dollar vardera i Asiatiska ut".eRk!in~~b~n.k~n~ . . ,: , _ 
4. godkänna ~vtalct. om upp!ä~tandet av d_en int~rnati9n~lla 

jordbruksutyec~lingsfond~_n, <!F ~~). samt; S~~ri~~s anslutn_i11:g . 

till densamma, ,·· , ,_: ,;____ .... · ....... -. 
5. till Bidrag för intemationel!a b_iståridsprogram ,för. budgetåret 

1977/78 an Vi~~ ~~t re~erva~i9~s~~~lag_· ~V i 1?.0 °.000 .099·,~~.· . , . 

C 2. Bilateralt utvcck.1iJJ~~1:1~.arbctc 

1975/76 Utgifl 1581646257 
1976177 Anslag 1986973 000 
1977178 Förslag 2 268 136 000 

- Reservation 
.. ,.; -: ..... : 

r·: -. 

784·513 665· 

. ,. 

Styrelsen för internationell ut~eckling (SIDA): föreslår en höjning av~-
anslaget för bilateralt· litvecklingssamarbcte· från· 1 987 l:tiilj'. 'kr. till ': · -· 
2 432 milj. kr., vilket utgör :en. uppräkning med· 445 milj. ·kr~ Förut-· 
sättningen för detta förslag· är ;enligt SIDA: en-:ökning av den totala._ · · ·· • 
anslagsvolymen för internationellt utvecklingssamarbete ~ed 780 milj. 
kr. eller med 25 %. .,. "., •·'--'·'·.' · .:: .. : · · ... .-.· .... : .. ::, 

.:':.:: 
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Anslaget till bilateralt utvecklingssamarbctc ökar enligt mitt förslag 
till 2 268 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Medlen tas i anspråk för 
långsiktigt utvecklingssamarbete. med enskilda länder, stöd till befrielse
rörelser i södra Afrika, humanitära insatser i södra Afrika och Latin
amerika, katastrofhjälp, bidrag till enskilda organisationer och viss övrig 
verksamhet sammanförd under rubriken Särskilda program. Medelsför- · 
delningen mellan dessa ändamål framgår av följande uppställning. 

Bilateralt bistånd budgetåren 1976/77-1977/78 

Fördelning på mottagarländer och andra ändamål 

Land Beräknat. SIDA:s Medelsram 
medels behov petita 1977/78 
1976/77 1977/78 

milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

Angola (40,0)1 50,0 50,0 
Bangladesh 100,0 120,0 110,0 
Botswana 45,0 50,0 50,0 
Cuba 40,0 40,0 35,0 
Etiopien 70,0 85,0 70,0 
Guinea-Bissau 40,0 50,0 50,0 
Indien 230,0 - 265,0 240,0 
Kap Verde ]0,0 25,0 20,0 
Kenya 70,0 80,0 - •80,0 
Laos 30,0_ _35,0 35,0 
Lesotho 8,0 10,0 10,0 
Moi;ambique 70,0 90,0 100,0 
Pakistan 20,0 30,0 30,0 
Portugal 40,0 50,0 40,0 
Somalia (15,0)1 -· 15,0 
Sri Lanka 50,0 70,0 70,0 
Swaziland 8,0 10,0 10,0 
Tanzania 250,0· 300,0 - 270,0 
Tunisien 40,0 40,0 40,0 
Vietnam 325,0 360,0 350,0 
Zambia 62,0 75,0 80,0 
Östafrikanska gemenskap_en 15,0 -15,0 1_5,0 . 
Övriga länder m. m. 15,0 35,0 -· Flyktingar och befrielserörelser 

i södra Afrika m. m. 30,0 30,0 35,0 
Humanitärt bistånd, Latinamerika 12,0 15,0 18,0 
Katastrofer m. m. _,_ 212,7 262;0 - ·172,6 -
Enskilda organisationer _ : 50;0 6,?,() 70,0 
Särskilda program 129,3 175,0 185,ci 
Biståndskontor 1s;o- _3 .. 17,5 

Summa-- 1-987,0 -2 432,0 2 268,1 

' Insatsen bekostas med medel ur katastrofreserven. 
• Medel har beräknats under posten Katastrofer m. m. 
'Medel om 21,9 milj. -kr. har -redovisats under:anslaget:C-4. Styrelsen för 

internationell utveckling (SIDA). - . . .. - .. 
• Medel för motsvarande ändamål beräknas för budgetaref "1977/78 i:Jiidcr 

anslagsposten Särskilda Program.' - --.-. -·- -
• ! . .;,:··-

Principer för länderinriktni.~g~,n ~v S_verige~ dirc_kt~. b,istån~ ·_lad~s _ fa~t 
av 1970 års riksdag (SU 1~70;}4. rskr_197p: 191)~ . -

Huvuddelen av biståndslJle~!en, ~~r kc:>11centr:era,!\_tiIL iµy~ke~_fa!~ig~. __ ._ 
:. ··: . 
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länder. Den mcdelsfördelping som jag har förordat inneb.ä.r att ca 90 C;·å 

av det direkta landinriktade biståndet går till denna ländcrgrupp. Vid 
ställningstagande till SIDA:s anslagsframställning, har möjlighcteJ) till 
ökade insatser i södra Afrika särskilt beaktats. 

Statsmakterna har upprepade gånger understrukit vikten av långsik
tighet i Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbcte 
med ett u-land innebär ett långsiktigt engagemang s.om skapar förplik
telser och förväntningar vilka går vida över de omedelbara finansiella 
åtaganden som Sverige gör. Det bemyndigande att göra åtaganden som 
riksdagen har beviljat regeringen när det gäller samarbetet med program
länder ger en god grund för en långsiktig biståndsverksamhet. Därige
nom får regeringen ikläda Sverige finansiella förpliktelser som motsva
rar de för landet fastställda planeringsramarna, nämligen tre gånger det 
belopp som riksdagen har godkänt som årsram för landet ifråga, såvida 
inte annorlunda har beslutats. Det finns sedan möjlighet att göra bindan
de utfästelser genom årsavtal samt genom insatsavtal som löper över en 
tid av högst fem framförliggande budgetår. Dessa riktlinjer, som hittills 
har gällt endast ifråga om samarbetet med programländerna, bör för 
framtiden omfatta samtliga länder med vilka Sverige har ett utvecklings
samarbete som förutses fortgå under en lä.ngre period .. Avvikelser från 
dessa riktlinjer för planeringen av samarbetet med enskilda länder bör 
begränsas till vad statsmakterna uttryckligen beslutar .. En minskning av 
planeringsramen för ett land likaväl som en ökande planeringsram bör 
underställas riksdagen för beslut. 

Diskussioner pågår om möjligheten att förenkla avtalsförfarandet med 
vissa länder genom att övergå från ettåriga avtal om biståndets omfatt
ning och huvudsakliga inriktning till avtal som omfattar en period av 
två eller tre år. En sådan omläggning, som skulle möjliggöra en ökad 
delegering till SIDA, kan ske inom det av riksdagen f~stställda bemyn
digandet att göra åtaganden. 

En viktig förutsättning för ett effektivt svenskt bistånd är den kon
centrationspriucip som har tillämpats sedan mitten av 1960-talet och som 
har möjliggjort en - i vissa fall - betydande satsning av finansiella 
och personella resurser på enskilda länder. Denna ko~ccntration av de 
svenska biståndsansträngningarna bör fullföljas och fortsatt m;;triktivitet 
bör tillämpas när det gäller att inleda omfattande samarbete med nya 
länder. 

Samtidigt som koncentratio~sprincipen fullfoljs . kan konstateras att 
en viss del av de bilaterala biståndsresurserna utnyttjas utanför kretsen 
av länder, med vilka Sverige har ett långsiktigt utvccklingssamarbete. 
Detta gäller i första hand bidragen till enskilda organisationer och verk
samhet i form av bl. a. kurser och seminarier som i· stor utsträckning. ge
nomförs i samarbete med FN:s fackorgan. Katastrofbistånd kan· också 
lämnas utanför kretsen av prog.ramländer. Till dessa samarbetsmöjlig-
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heter på biståndsområdet med andra ·än programländer har under se
nare år tillkommit ytterligare två. Forslmingsstöd är sålunda inte förbe
hållet programländerna. Inte heller Importkontorets för u-landsproduk
ter (TMPOD) verksamhet är begränsad till programländer. 

I fråga om bistånd på familjeplaneringsområdet är det enligt min 
mening angeläget att detta avser stöd till en verksamhet som ingår som 
ett led i en allmän och social omvårdnadspolitik. Insatser på befolkni:rigs

området bör kunna göras både som del av ett bredare utvecklingssam
arbete och i länder som iilte är programländer. 

Det kan också i vissa fall visa sig angeläget att företa begränsade in
satser på kunskapsöverföringens eller utbildningens områden som del 
av ett bredare samarbete. Inte minst kan det nämligen bland länder 
utanför kretsen av de fattigaste finnas ett betydande intresse för och 
därtill möjlighet att tillgodogöra sig svensk "know-how" som inte kan 
tillmötesgas endast genom kommersiella kanaler. I samarbete med så
dana länder bör det vara möjligt att företa begränsade biståndsfinan
sierade insatser som en del av ett bredare samarbete. Som exempel kan 
nämnas det utbildningssamarbctc som inletts med Algeriet där biståilds
medcl hittills har använts främst för att underlätta svensk medverkan 
i planeringen av yrkesutbildningsprogram. Hur sådana insatser skall ut
formas, vilket innehiill de skall ha och hur de skall administreras får 
avgöras från fall till fall. Mot bakgrund av de fattigaste ländernas be
rättigade anspråk på huvuddelen av de svenska biståndsresurserna är 
det endast begränsade belopp som kan avdelas för sådana insatser. An
slagsposten Särskilda program rymmer en reserv för ändamålet. 

BIST ANDSVILLKOR OCH SKULDA VSKRTVNJNG 

Under innevarande budgetår lämnas 97 % av det ländcrinriktade 
biståndet som gåva. Återstoden ges som räntefria 50-årskrediter med 
10 års amorteringsfri period. De enda länder som numera får en del 
av sitt bistånd från Sverige i form av kredit är Cuba, Tunisien och 
Zambia. 

Efter beslut av 1972 och 1974 års riksdagar har regeringen möjlighet 
att efter prövning i varje enskilt fall bevilja avskrivning av skuldtjäns
terna på utvccklingskrediter. Regeringen har enligt .beslut av 1975176 
års riksdag (UU 1975176: 14, i:skr 1975176: 349) vidar:e möjlighet att 
inom ramen för en internationell överenskommelse göra utfästelse om 
avskrivning av återstående kapitalskuld och förfallna räntor på utveck
lingskrediter avseende samtliga de u-Iänder, som enligt FN:s definition -
rubriceras som de minst utvecklade eller som har drabbats särskilt hårt 
av den internationella prisutVecklirigen. 

För innevarande budgetår beräknas. de av regcri!"'gen ·avskrivna skuld
tjänsterna uppgå till ca· 16 milj. kr. Oavsett om någori internationell · 
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överenskommelse kommer till .stånd avser regeringen att avskriva samt
liga skuldtjänster på utvecklingskrediter för budgetåret 1977178 avseen
de Bangladesh, Botswana, Etiopien, Indien, Kenya,. Tan_zania och Sudan. 

BUNDET BISTAND 

Med bundet bistånd avses· vanligen kredit- eller gåvobistånd i form 
av varor och tjänster som är förhandsbestämt till upphandling i det bi
ståndsgivande landet. Med bundet svenskt bistånd · avses uteslutande 
gåvobistånd i form av varor och tjänster som. genom .beslut av rege
ringen - eller i vissa fall av SIDA - är förhandsbestämt till upphand- .. 
ling i Sverige. I det bundna biståndet. inräknas även· katastrofbistånd i 
form av livsmedel eller apdra svensktillverkade produkter samt. svenska 
naturabidrag till internationella livsmedelsprogram.· 

Utbetalningar i form av bundet bistånd under budgetåret 1975/76 upp~ 

gick enligt SIDA:s redovisning till 505 milj. kr., vilket motsvarar 20 % 

av de totala utbetalningarna. För budgetåret ·1976/77 är målet 600 milj. 
kr., vilket utgör 19 % av de totala biståndsanslagen. Av detta· belopp. 
väntas ca 180 milj. kr. utgöra katastrofbistånd och bidrag till internatio
nella livsmedelsprogram. Det landdestinerade bundna biståndet lämnas 
främst till Bangladesh, _Cuba, Guinea-Bissau, .Indien, Mo~ambique, Sri 
Lanka, Tanzania, Vietnam och Zambia. Under budgetåret 1975176 finan
sierade de bundna biståndsmedlcn bl. a. upphandling av maskiner. och 
verktyg, papper och pappersmassa; byggnadsmateriel, kabel och stål, un
dcrvisningsmatcriel, sjukhusutrustning, livsmedel och tjänster. 

SIDA ger i sin anslagsframställning en utförlig redovisning av de 
negativa konsekvenser som bindning av bistånd enligt verket kan inne
bära för ett mottagarland. Styrelsen framhåller· att bundet bistånd -för· 
mottagaren kan resultera i högre priser; olämpligt utbud av varor, sämre 
service, administrativa merkostnader och utebliven sysselsättning i mot~ 
tagarlandct. Styrelsen pekar. också på problem som förekommit när" det · 
gäller Sveriges bundna· bistånd och som har uppstått främst när biståi1ds
politiska mål har underordnats svenska inrikespolitiska överväganden. 

Liksom SIDA ställer jag mig tveksam till bindriing av bistårid. Jag 
finner det angeläget med ett· .. fortsatt svenskt arbete för att . åstad-· 
komma internationella övcrcriskommelser öm avbindning eller åtminsto
ne en minskning av den bundriä delen av den resursöverföring till u: 
länderna som sker i biståndets form. Samtidigt· får jag k01'isfatera att de 
exempel på svenska biståndsinsatsermed'ncgativa· effekter, .som SIDA 
anför, utgör undantag. · · 

De riktlinjer som riksdågcil hår fastställt.för "det Iandinriktadc bundna 
biståndet bör eliminera eller åtminstone kraftigt minska risken för ne
gativa effekter av bindning. Geno"m att mottagaren in.om en given fi
nansiell ram fritt får välja· varor öch tjänster på den ·svenska ·märkna-
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den, kan det bundna bistånd.ct, utnyttjas för: ·import från· sådana se.kto-: 
rer där det svenska näring~Hvet besitter: särskild konkurrens(örmåga. ,~ .. 

I det volymmål som under de senaste budgetåren· har .gällt f~r: varu~· 
biståndet har kommit att inräknas, en. det .upphandling (ör ·projekt som. 
inte varit bunden till Sverige men SOJ!l ändå harrlett till svenska leveran
ser. Sådan upphandling bör inte inräknas i det bundna bistånde_t.: Län
derinriktat utvecklings bistånd i . bunden for:m. bör för framtiden C!l.dast 
få ske av medel avsedda för impmtstöd. Det blir därigenom möjligt att 
sänka målsättningen för det · bundn~ biståndet från' 600 milj .. kr. inne-: 
varande budgetår till 500 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Den bistånds- ' 
finansierade upphandlingen i Sverige .. kommer. inte att minska som en 
följd därav. 

Biståndspolitiska utredningen arbetar bl. a. med fråg!ln. om bindning 
av biståndet. När utredningens betänl<;ande föreligger blir. det· anledning·:: 
att återkomma till frågan.· .. 

; : . : r . : ;- ~ ··, • ' 

INDUSTRI- OCH TEiNOLOGIFRAGOR 

U-Iänderna betraktar industrialisering som en förutsättning för eko
nomisk utveckling och ·som ett me~el att på sikt uppnå· politiskt· obc- . · 
roende och social utjämning. För att en industrialisering skall .komma 
till stånd inom rimlig tid kräv~r U"ländema aktiv. medverkan, från "in- :· . .:. 

dustriländernas sida. · . . . 
Sådan medverkan kan ske genom·industricll eller. teknisk samverkan. 

på kommersiell bas. Därvid kan,vårt intresse av:attJrämja svensk export ... , 
och svenska företags samverkan· med utländska ·parter ö.vcrensstämma . 
med intresset att främja u-ländcrnl,l.S industriella utveckling, . ,, 

En annan form för medverkan till. u-länden:ias industrialisering ·är 
direkt bistånd. 

Hittills har det svenska industribiståndet -huvudsakligen .. avsett råd
givningsverksamhet samt .~töd· till småindustri och' nationella utveck-. 
lingsbanker. Endast ett större projekt -:- skogsii:idu.striprojektet i . Bai . 
Bang i Vietnam - har utvecklats med svenskt. stöd. Såväl insatserna 
för småindustri - bl. a. i Botswana, Kenya, Swaziland och Tanzania 
- som Bai Bang-projektet innefattar medverkan' från. det svenskå 'nä- ' 
ringslivet. En del av den personal på industriområdet som SIDA har 
anställt för tjänstgöring inom ministerier och utvecklingsbanker. :har 
rekryterats från det svenska näringslivet. · ,. 

Ar 1975 uttalade riksdagen alt "industribistånd kommer alltmer in i 
bilden som en faktor i förbindelserna· mellan Sverige .och; den. tredje;·. 
världen" (UU 1975: 4, s. 57). Under de senaste åren har efterfrågan på 
svenskt industribistånd ökat kraftigt. Den har· delvis ändrat karaktär; . 
Intresset för investeringsresursema o~h för· personal,· rådgivare· och ut
redare till utvecklingsbankcr, små industriorgan och ministerier kvar-

'. . ~;. . -.. 

.·;. ,· 
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står, men nu krävs i stBrrc ·utsträckning äri ·tidigare även bistånci för 
att projektera och bygga' upp industriföretag sam't medverka· i drift~ 
skedet åtminstone under en inledande.period. · 

De önskemål om ökat industdbistånd :......:: och om samarbete även i 
andra former med svensk industri - som har· icirts fram' är uttryck 
för betydande förväntningar:· Från svensk sida bör m~n anstränga sig 
att tillmötesgå önskemålen om utvecklingssamarbete på''industriom- .· 
rådet. Särskild uppmärksamhet bör därvid ägrias utvecklingeri av små- · 
industri. Kommersiell samverkan kan också i vissa fall underlättas ge
nom att bistånd samtidigt lämnas. 

I-ländernas avancerade teknologi och industrikunnande är ingalunda 
alltid direkt tillämpliga på de berörda u-Iändemas industrialiscringspro
blem. SIDA tar upp frågan om· överföring och anpassning av ·teknologi 
i årets anslagsframställning. Verket understryker behovet av förstärkning 
av SIDA:s kapacitet och sakkunskap på området. I ett yttrande över 
SIDA:s anslagsframställning föreslår SAREC bl. a. att det bör utredas 
under vilka förutsättningar svensk industri och ~orsknii:igsinstitut kan 
engageras för arbete med u-landsanpassad teknik. 

Industribiståndsutrcdningcn (SOU 1972: 90) behandiade frågor om 
industribistånd och näringslivets medverkan i utvecklingssamarbetet. Som 
SIDA konstaterar har åtskilliga faktorer Kommit till sedan utredningen 
Jades fram. Det finns· här anledning nämna den internationella diskus-. 
silmen om en ny ekonomisk världsordning och u-ländernas krav på en 
större andel av världens industrikapacitet; liksom Sveriges ·samarbets
avtal med oljeexporterande länder och ansträngningarna att åstadkomma · 
ett bredare samarbete med länder som mottar bistånd. Det är mot den
na bakgrund man skall se den utredning öm Sveriges utvecklingssam
arbete med u-länderna ·på industriområdet som jag i denna proposition 
har aviserat. Denna utredning kommer också att få i uppdrag att ut
arbeta riktlinjer för ett ökat· svenskt engagemang för utveckling av en 
för u-Jandsförhållanden anpassad teknologi. I avvaktan på denna ut
redning räknar jag med att det arbete på teknologiområdet fullföljs som 
föranleds av det löpande ·samarbetet med enskilda länder, · 

SAMARBETE MED ENSKILDA LÄNDER 

Angola 

Budgetåret 1976177:" 40 milj. kr.· 
Budgetåret 1977/78: 50 milj. kr. 

Angola blev självständigt den 11 november 1975 och Sverige: erkände 
Folkrepubliken Angola den·t8.februai:i 1976. 

Före självständigheten lämnade Sverige; med början år 1971°, huma- · 
nitärt bistånd till befrielserörelsen -MPLA i Angola. Vid. tiden för erkän- ": · 
nandel motsvarade det sam.nfänlagda stödet·till :MPLA 10,5 milj. kr. Un-
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der budgetåret 1975176 anvisades därefter sammanlagt 26 milj.· kr. tör 
humanitärt bistand till Angola. Huvuddelen därav - 25 milj. kr. ~ har 
av den angolanska regeringen använts för ink.öp av livsmedel, ambulan

ser och andra fordon, skolutrustning och mediciner samt färjor ~ch prci

visoriska broar. 1 milj. kr; !ämnades till Frikyrkan Hjälper tör dess ar
bete i Angola inom bl. ·a. jordbruks- och hälsovårdssektorerna. 

För innevarande budgetår har 40 milj. kT. tagits i anspråk för åter

uppbyggnadsarbete i Angola. Huvuddelen härav, 25 milj. kr., lämnas 
direkt till den angolanska regeringen och används för angelägen im

port. Av återstoden lämnades ca 13 milj. kr. till FN:s flyktingkommis
sarie, som för FN: s räkning samordnar ett humanitärt bistånds program 
i Angola. I detta bidrag ingick 5 000 ton svcn~kt vete. Frikyrkan Hjäl
per har fått ett fortsatt bidrag om 2 rriilj. kr. till sin hjälpverksamhct. 

Angola står, som SIDA konstaterar i siit anslagsframställning, inför 
ett omfattande återupphyggnadsarbete: Vägar och broar har förstörts 
liksom lantbrukets och industrins produktionsstrukiur. En stor del av 
den kvalificerade arbetskraften har försvunnit. Till dessa problem kom
mer återanpassningen av ett stort antal flyktingar. 

Samtidigt som den angolanska regeringen inlett återuppbyggnaden har 
ett långsiktigt utvecklingsarbctc påbörjats. Den angolanska regeringen 
har uttryckt intresse för samarbete med Sverige bl. a. på· biståndsområ

det. Utrikesutskottet anförde år 1976 att det kan bli aktuellt "att inleda 
diskussioner om ett fastare samarbete" sedan de akuta hjälpbehoven har 
tillgodosetts (UU 1975176:.14). Riksdagen ställde sig bakom vad utskot

tet hade anfört. Diskussfoner om långsiktigt utvecklingsarbete kommer 
nu att inledas. Jag föreslår en finansiell ram för budgetåret 1977178 om 
50 milj. kr. 

Bangladesh 
. . . 

Budgetåret 1976177: lOOmilj. kr. 
Budgetåret 1977178: 110 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick till 100 milj. 
kr. Vid ingången av budgetåret förelåg därtill en ~eservation på inemot 
17 milj. kr. Utbetalningarna uppgick till drygt 79 milj. kr. För inneva- · 
rande budgetår har avtal ingåtts om 100 milj. kr., vartill kommer en_ re
servation på ca 37 milj. kr. Sverige har därutöver avskrivit de räntor 
som under budgetåret förfaller till betalning på· tv~· ~tVe~klingskred.iter. 
För budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram på 110 milj. kr. 

Huvuddelen av det svenska biståndet utgår i enlighet med Bangla
deshs önskemål som importstöd. Av ett totalt importstöd på 75 milj. kr. 
är 32 milj. kr. bundet tiIJ upphandling i Sverige. Bangladesh avser att' 
använda det obundna importstödet till inköp av bl. a. utrustning· och 
reservdelar för jordbrukssektorn samt sojabönsolja. Det bundna bi-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdcpart~mentct · .. 58 

ståndet utnyttjas bl. a. Jör pappersmassa och andra råvaror för pappers-· 
industrin samt kraftverks- och telcutrustning. ;Bangladesh förbe:i:eder- vi-:: . 
dare inköp av ett oceangående lastfartyg från Sverige .. 

Bangladesh har under de två senaste budgetåren haft problem med att 
utnyttja det bundna biståndet. En särskild konsultstudie har d~rför på-· · 
börjats i syfte att få fram förslag om konkurrenskraftiga svenska varor. 
och tjänster som behövs i Bangladesh. 

Projektbiståndet är fr.ämst inriktat på Jandsbygdsutveck~ing, hälso
_vård och yrkesutbi!dning. I mars 1976 slöts avtal om svenskt~stöd med:: 
sammanlagt 56 milj. kr. under perioden 1975176-1980/81 till .utveck
lingen av skogssektorn i Bangladesh.· Syftet med insatsen är bl. a .. att 
förbättra skogsindustrins -råvaruförsörjning och utbilda personal inom · 
skogsnäringen. Enligt ett kreditavtal från år :1972 har Sverige ställt 
29,6 milj. kr. till Bangladeshs förfogande till ett med· IDA samfinansie-. · 
rat projekt avseende 3 000 rörbrunnar för konstbevattning -av ett ca 720 
km2 stort område i den ~ordvästra delen av landet .. Bidrag lämnas. 
också till två jordbruJcsforskningsprojekt avseende bl. a, växtförädling. 
Sverige bidrar vidare till ett familjeplaneringsprogram som -också stöds 
av IDA och en rad andra. givarländer. Det svenska bidraget uppgår till. 
15 milj. kr. under en. treårsperiod. Tyngdpunkten i programmet ligger 
på utbildning av häls9vårdspcrsonal. Sedan år 1974 har, Sverige ;med~ 
verkat i finansieringen av -ett. program för .utrotning _a,v smittkoppor, 
som genomförs med stöd av WHO. Allt_ tyder på att, J3angladesh i slutet 
av år 1977 kan förklaras vara fritt från smittkoppor. Avtal har vidare 
träffats om en insats i samarbete med JTC för att främja Bangladeshs · 
export. 

Två nya insatser skall enligt planerna påbörjas under innevarande 
budgetår. Den ena avser stöd till yrkcsutbildningssektorn i Bangladesh 
med ca 38 milj. kr. under fem år. Den andra insatsen består av ett bidrag 
på 5 milj. kr. för reparationer och förbättringar av en sil_<:>kajanfägg-:": . 
ning i Chillagong. Härutöver planeras stöd till kooperationen oc~ små-: 
industrin. 

Projektbiståndet väntas under de närmaste åren i hu~udsak bli b~~ . 
gränsat till områden som re?an får eller planeras få svenskt stöd .. Hu" • 
vuddclen av det svenska ,biståndet_ kommer liksom hittills att utnyttjas.: 
för att finansiera import. , . 

Under budgetåret 197~/76 utbetalades 2,1·· !11-ilj. kr. ·i bidrag till en- . 
skilda organisationers verksamhet i-Bangladesh, 

Botswana 

Budgetåret 1976/77: ~5 milj. kr. : 
Budgetåret 1977/78:,. ~O milj. kr .. 

! •. 
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De svenska åtagandena för budgetåret 1975(76 uppgick· till 45 milj. 

kr. Utbetalningarna var 43 milj: kr. För innevarande budgetår ·Qar avtal 

tecknats om 45 milj. kr.· Planeringsramen för budgetåret 1977/78 är 50. 

milj. kr. Förutom Världsbankcn är Sverige. innevarande budgetår Bots

wanas största biståndsgivare. Bo~swana är; jämte Kap Verde, det land 

som erhåller mest svenskt bistånd per invånare. 

Liksom tidigare år är det''SV.enska biståndet jnriktat på lamisbygds

utveckling, småindustri; undervisning och· infrastruktur. Redan påbörjat 

samarbete fullföljs på dessa områden, Några nya ·projekt har inte på

börjats. Ar 1974 ingick Sverige ett avtal med Botswana om allmänt 
stöd med totalt 35 milj. kr. till .undervisningsväsendet. ·Botswana har 

härigenom fått möjligheter att själv långsiktigt planera svenskt bistånd 
till denna sektor. Medlen har använts för uppförande och förbättring 
av primär- och sekundärskolor, !lirarbostäder. samt för. tillverkning av 

skolmöbler. Hittills har tre sekundärskolor samt-omkring 500 klassrum· 

och 380 lärarbostäder för. primärskolor färdigställts; ,Clessutom finan
sieras inom sektorstödcts ram ett yrkesutbildningsccntrum i Gaborone. 

Sedan år 1974 stöder Sverige ett småindustriprogram. ·Hittills. har 

sammanlagt 10 milj. kr. ställts till förfogande härför. Under år 1976 

har 42 småindustriföretag etablerats med totalt· ca 500 ·anställda. Av 

företagslcdarna är över hälften kvinnor. Svenskt stöd till· ett program . 

för landsbygdens vattenförsörjning uppgår till sammanlagt 28 milj. kr. 

för perioden 1972173-1977178. Genom programmet har vattenanlägg

ningar hittills kunnat iordningsställas för befolkningen i ett 30-tal byar 

som därigenom har fått dricksvatten inom 400 meters gångavstånd. I 

vattenprogrammet ingår även stöd till en undersökning av vattenresur

serna i landets flodbäddar. 

Det svenska personalbiståndet uppgår f. n. till ett 50-tal personer. 

Cuba 

Budgetåret 1976/77: 40 milj. kr. 

Budgetåret 1977/78: 35 milj: kr; 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick till 60 milj. kr. 
Den ingående reservationen var 2,5 milj. kr. Utbetalningarna uppgick till 

58 milj. kr. För innevarande budgetår har avtal träffats om 40 milj. kr;, 

varav l 0 milj. kr. utgår som kredit och ~S. milj. kr. som varubistånd. 

l samband med att innevarande års .landram fastställdes uttalade riks" 
dagen att en successiv avveckling av bi.ståndet. bör ske samtidigt med 

att innebörden av ett bredare kulturellt och handelspolitiskt samarbete 

klargörs. Enligt uttalandet .• ankommer det· på regeringen att ta .initiativ. . , 
till denna prövning. Förändringar i samarbetet' av~ågs ske efter .samråd 

mellan Sverige och Cuba,•Kontakt har tagits med Cubas reger_ing:i detta 

syfte. Det är min förhoppning att: vi tillsammans med Cuba under. år 
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1977 skall kunna diskutera oss· fram till hur ett framtida bredare sam
arbete skall utformas. Det slutliga resultatet av diskussionerna och de 
slutsatser på svensk si.da, som dessa kan ge anledning till, hoppas jag 
kunna redovisa i budgctprÖpositiciricn för-budgetåret i978/79~ 

Cuba använder huvuddelen av det svenska biståndet under inne
varande budgetår för att anskaffa utrustning och tjänster inom utbild
ningssektorn. Av ramen 40 milj. kr. för budgetåret 1976177 används 34 
milj. kr. till ett skolbokstryckeri. Återstående medel beräknas utgå för 
två utbildningsinsatser i samarbete med UNESCO samt för två insatser 
avseende livsmedelsindustrins utveckling. 

Cubas ekonomi uppvisade under början av 70-talet betydande fram
steg inom ett flertal områden. Landet gynnades år 1974 av mycket höga 
priser på den viktigaste exportvaran, socker. Flera fakforer har emel
lertid bidragit till att påtagligt fi.irslimra Cubas ekonomiska läge. Liksom 
flertalet andra u-Iänder har Cuba drabbats hårt av den internationella 
ekonomiska krisen. Importpriserna har ökat samtidigt som torka under 
tre år har minskat jordbruksproduktionen. Under de två senaste åren 
har sockerpriserna dessutom sjunkit kraftigt på världsmarknaden. 

För budgetåret 1977178 föreslår jag en mcdelsram på 35 milj. kr. 
för det pågående utvecklingssamarbetet. För de två följande budget
åren föreslår jag sammanlagt 60 milj. kr. 

Etiopien 

Budgetåret 1976177: 70 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 70 milj. kr. 

Budgetåret 1975176 utbetalades 45 milj. kr. i svenskt bistånd till Etio
pien, varav 4 milj. kr. avsåg utbetalningar under tidigare ingångna · 
kreditavtal. Därtill utgick 10 milj. kr. av katastrofmedel till insatser 
avsedda att motverka en förväntad minskning av tillgången på livs
medel i samband med den jordreform som kungjordes i mars 1975. 
Vidare anslogs ca 1 milj. kr. av katastrofmedel under budgetåret 1975/ 
76 för att förbättra katastrofberedskapen i landet. För innevarande 
budgetår har avtal tecknats om 70 milj. kr. Dessutom har under budget
året skuldtjänster på tidigare krediter avskrivits. För budgetåret 1977178 
föreslår jag en medelsrarri på 70 milj. kr. 

Mot bakgrund av det svenska biståndets inriktning på landsbygdens 
utveckling kan konstateras att 1975 års jordreform genom Lipphiivan.det 

av arrendesystemet har förbättrat böndernas situation. Speciellt i södra 
delen av landet förefaller reformen ha haft störa framgångar. Det fort~ 
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salta reformarbetet som skulle ha inneburit en omfördelning av bruk
ningsrättcr tycks däremot ha skjutits på framtiden. 

Liksom tidigare är det svenska biståndet koncentrerat till i~satscr 

inom hälsovård, utbildning och landsbygdsutvcckling. Det svenska per

sonalbiståndet har under året minskat och uppgår f. n. till et~ 50-tal per
soner. Samarbetet avseende. hälsovård omfattar stöd till ett institut för 

näringsfrågor (ENI), som bl. a. bedriver information och undervisning 
i näringsfrågor samt ansvarar för tilläggskoslprogram i torkdrabbade om
råden. Fr. o. m. innevarande budgetår· kommer till äggskosten att .. till
verkas i en ny fabrik, vars uppförande bekostas av Sverige. Vidare in
leddes under budgetåret 1975/76 ett svenskt stöd till utbyggnaden av 
sjukstugor och hälsovårdscentraler på landsbygden. 

Ett svenskstött skolbyggnadsprogram, numera betecknat Rural Pro
jcct Agency (RPA), har fått sitt ansvarsområde vidgat till att omfatta 
all offentlig byggnadsverksamhet på landsbygden. Verksamheten har 
hämmats av oregelbunden materialförsörjning och bristande administra
tiv kapacitet. Under innevarande budgetår beräknas 17 milj. kr. i 
svenskt bidrag till verksamheten. 

Ett nytt femårigt avtal tecknades föregående budgetår beträffand~ 
stödet till den serviceenhet inom jor<lbruksrninisteriet, EPID, som· har 
varit ansvarig för bl. a. integrerade. jordbruksprojekt som har genomförts 

med internationellt stöd . .I samband mc.d jordrcformen har EPID:s verk
samhet alltmer inriktats på att stödja de nyupprättade bondeförening
arna med rådgivning, utsäde, oxspann, handelsgödsel, lagring och mark
nadsföring. EPID har även fått ansvaret för driften av ett antal nationa
liserade kommersiella storjordbruk. Stödet till landsbygdsutveckling i 
Chilaloprovinsen (tidigare CADU) fortsätter under innevaran.de bud
getår. Projektet som nu heter Arussi Rural Developmcnt Unit (ARDU) 

har fått en klarare inriktning på social utveckling och kooperation. 
Verksamheten var under våren 1976 tidvis lamslagen .av politiska mot
sättningar och arbetsmarknadskonflikter. 

Sverige stöder vidare. ett av den etiopiska skogsförvaltningen genom
fört program omfattande skogsinventeringar, planteringar och mark
vård samt utbildning av skogspersonal. Programmet har försenats på 
grund av förändrade förutsättningar. i samband med de senaste årens 
politiska och ekonomiska omvälvningar. 

Avtal om svenskt stöd till Harraghe-provinsens vattenmyndighet teck
nades i maj 1976. Insatsen omfattar personal och utrustning och avser. 
att förbättra vattenförsörjningen i den torkdrabbade provinsen. Under 
våren 1976 tecknades också ett avtal om svenskt s~öd till en försöks
fabrik för byggnadsmateriel baserat på lokala råvaror. 

Det sammanlagda statliga stödet till enskilda svenska organisationers 
biståndsverksamhet i Etiopien uppgick budgetåret 1975176 till 1,3 
milj. kr. 
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Guinea-Bissau 

Budgetåret 1976177: 40 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 50 milj. kr. 
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De svenska åtagandena för budgetåret l 975176 uppgick till 40 milj. 
kr. Därtill förelåg en reservation vid budgetårets ingång på 8 milj .. kr. 
Utbetalningarna uppgick till 35 milj. kr. För innevarande budgetår har 
avtal tecknats om 40 milj. kr., varav en fjärdedel är bundet till upphand
ling i Sverige. Jag föreslår en medelsram för budgetåret 1977/78 på 
50 milj. kr. 

Det svenska biståndet till Guinea-Bissau under budgetåret 1975/76 
utgick nästan helt och hållet i form av importstöd .. Landets svåraste 
omedelbara problem var under året bristen på utländsk valuta. Import
stödet har därför varit en lämplig biståndsform. SIDA har stått för en 
stor del av upphandlingen som har avsett livsmedel och förnödenheter, 
transportmedel, energiutrustning; mediciner," läromedel ·och jordbruks
maskiner. Även under innevarande budgetår kommer den största delen 
av ramen att utnyttjas för import till samma sektorer. 

Under budgetåret 1975176 inleddes en rad konsultstudier. Medel här
för har avsatts även under innevarande budgetår. Ett mindre belopp har 
också avdelats för småindustri utveckling. Dessutom. har avtal slutits om 
stöd till utbildningssektorn och till landets flod- och kustfiske samt till 
uppbyggnaden av en central ·enhet vid handelsministeriet. i Bissau som 
skall ansvara för internationell upphandling .. 

Indien 

Budgetåret 1976177: 230 milj. kr.· 
Budgetåret 1977/78:· 240 milj: kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick "till 230 milj .. 
kr., vartill kom en reservation på 104 milj. kr. Utbetalnii:igania" under 
budgetåret uppgick till 266 milj. kr .. och den utgående. reservationen 
sålunda till 68 milj. kr. Liksom under-föregående år deltog Sverige i en 
ettårig internationell överenskommelse om skuldlättnad för Indien. Den 
av Sverige avskrivna sl-uldtjänsten på utvecklingskrediter uppgiCk. till 
ett belopp av ca 4,9 milj. kr. 

För innevarande budgetår har avtal ingåtts om 230 mi1j. kr., :varav . 
105 milj. kr. utgör obundet ;importstöd;· 80 inilj~ kr. bundet importstöd 
och 45 milj. kr. projektbistånd. Hela beloppet. utgår som gåva; Arets 
skuldtjänst på tidigare läinnade .utvecklingskrediter....,..... ca· 7 ,3 milj. kr. -
bar avskrivits. 

För budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram på 240 milj. kr. 
I gällande avtal har utfästelser redan gjorts om importstöd för ·175_.milj. 
kr., varav 75 milj. kr. är bundet till upphandling i Sverige. 

. .. 
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Det bundna bistånde-t användes under budgetåret-1975176 huvudsak
ligen för import av maskiner; stål, pappersmassa och handelsgödsel. 

Projektbiståndet omfattar stöd till befolkningsprogram; hälsovård, ut- -
bildning, undersökningar· av grundvattentillgångar, fiskehamnsprojekte
ring och exportfrämjatide verks~mhet. Huvuddelen av medlen utnyttjas 
för befolkningsprograni" och hälsovård. 

Inom bcfolkningsområdet lämi:ias stöd till ett med- IDA samfinansicrat 
projekt. Avtalet gäller-en sexårsperiod fram t. o. m. budgetåret 1977/78. 
Sveriges totala andel av finansieringen uppgår till 51 milj.· ki. Fort
satt stöd lämnas till upphandling av preventivmedel under budget
åren 1976177 och 1977178. Sverige bidrar liksom tidigare till WHO:s 
program för utrotande av smittkoppor i Indien. WHO planerar att av- -
sluta programmet i april 1977, då man •hoppas-att Indien skall kunna 
förklaras fritt från smittkoppor. Inga fall har rapporterats sedan i juni 
1975. Det svenska stödet till detta program uppgår totalt till 44 milj. kr. 
Via ILO lämnas stöd till konsumentkooperation och yrkesutbildning. 
Bland insatser som förbereds kan nämnas stöd till ett program för skogs
utveckling samt till yrkesutbildning- för kvinnor;• läromcdclsinstitut och 
ett yrkestestprojekt. Insatsen fÖr yrkesutbildning för kvinnor kom:me~ 
att kosta ca 12 milj. kr. och beräknas inledas ·j början ·av år 1977. 

Exportfrämjande bistånd lämnas såväl genom ITC som direkt ge
nom SIDA, som för ändamålet samarbetar med IMPOD. Det bilaterala 
svensk-indiska projektet syftar till att-Jrämja: den indiska exporten till 
Sverige, i första hand av elektroniska komponenter, lädervaror och 
smidesprodukter. ITC-projcktct avser förstärkning av den indiska ex
portorganisationen. 

En utvidgning diskuteras av det samarbete på det teknisk~vetenskap
liga området som äger rum mellan svenska och indiska iristitutioner. 
En del av detta samarbete förutsätts ske utan biståndsfinansicring, men 
den indiska regeringen kommet att ha möjlighet 'ätt begära bistånds
finansiering av projekt. som :är viktiga ur- utvecklingssynpunkt ·och som 
inte kan finansieras på annat -sätt.· · · -· 

Bidrag till svenska enskilda organisationers biståndsverksai:nhct i In- -
dien har till övervägande·· del lämnats för verksamhet inom områdena -
hälsovård och utbildniiig. ,Utbetalningarna- uppgick under. ·budgetåret 
1975/76 till 2,5 milj. kr. Av detta belopp avsåg l milj. kr. bidrag till .,, 

Swed.ish Cooperative Centre· och LO/TCO> - -

Kap Verde 

Budgetåret 1976177: 10 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: ·2o'milj. kr. 

I;,, 

1. ':. 

Sverige lämnade budgetåret 1975i76 ~atasti"ofbiståiid 'förT~i]. kr;· 
till Kap Verde med anledning· av torka:.; Dessutom erhöll laridcf 4 000- · 

., 

...... 

. . r ~ . . 
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ton vete och 100 ton fiskkonserver ur det. sv~nska. katastroflagret. För 
innevarande budgetår bar avtal träffats om. utvecklingssamarbete ·för. 

10 milj. kr. Dessutom har lande.t fått. 1 ~ilj. kr. av katastro(medel till 
ett program för att ta band om återvändande kapverdianer från Angola .. 

Under sommaren och hösten 1976 drabbades Kap Verde åter_ ~v 
ihållande torka. Så gott som hela skörden förstördes. Även under, nor
mala förhållanden räc~er livsmedelsproduktioncn på · ögruppen bara 

till en mindre del av befolkningens årsbehov. Behovet ay livsmedelsbi
stånd är därför akut. Efter en vädjan från FN :s generalsekreterare ställ

de Sverige i november 1976 .5 milj. kr. av katastrofmedel till Kap , 
Verdes förfogande. 

Det långsiktiga bistånd, som inleds inncyarande budgetår, komme~ i 
huvudsak att utgå i form av importstöd bl. a. till utrustning . för syssel- . 

• sättningsskapande offentliga arbeten. Ca l milj. kr. kommer att använ
das för konsultinsatser. 

Guinea-Bissau och Kap Verde utgör t.v. två oberoende statsbildni.ng
ar med den tidigare befrielserörelsen . P AIGC som statsbärande parti 
i båda. Diskussioner om en framtida federation mellan de två länderna 
pågår, men en sådan lösning anses aHmänt behöva en.lång övergångs
period. SIDA föreslår att samarbe_tet med Kap Verde utvidgas och får 
en mer långsiktig karaktär. Jag delar denna bedömning och föreslår en . 
medelsram på 20 milj .. kr. för budgctåre.t 1977178. Om det svåra för-_ 
sörjningsläget fortsätter kan katast_rofhjälp därtill åtq bli aktuell. 

Kenya 

Budgetåret 1976/77: 70 milj. kr .. 
Budgetåret 1977178: 80 milj. kr. 

De svenska biståndsåtaganden.a för bu~g(!tåret 1975/76 uppgick till 
65 milj. kr., medan den ingående reservationen för samma budgetår var 
34 milj. kr. Utbetalningarna uppgick till 84 milj. kr. För inne.varande 
budgetår har avtal ingåtts _om 70 milj. kr., vartill kommer 15 milj. kr .. i 
reservationer. För budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram på 80 
milj. kr. Skuldtjänsten under budgetåret - ca 1,2 milj. kr. - bör, lik
som under innevarande budgctå~, avskrivas. 

Tyngdpunkten i det svenska biståndet ligger på insatser inom under- .. · 
visningsområdet och för landsbygdens utveckling. Sverige bidrar under 
perioden 1975-1980 med 43 milj. kr. till ett program för teknisk ut
bildning. Sverige lämnar också stöd till upprustning och utbyggnad av 
slöjdverkstädcr vid ett 30-tal skolor. Sedan år 1975 stöder Sverige pro
duktionen av naturvetenskapliga läromedel, utvecklade för Kenyas be
hov, med insatser till ett beräknat värde av drygt .5 milj. kr. 

Under perioden 1975-1978 bidrar Sverige med 111 milj. kr. till ett 
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vattenförsörjningsprogram. Tidigare har nära 40 milj. kr. lämnats för 
samma ändamål. Hittills har detta program gett 800 000· människor till
gång till förbättrad vattenförsörjning. Under perioden 1974175~1977/ 
78 bidrar Sverige till landsbygdshälsovårdens utveckling genom att 
stödja byggandet av hälsocentraler, dispensärer och två distriktssjukhus. 
Ett belopp om 33 milj. kr. har avtalats för detta ändamål. Till stöd 
för nomadiserande boskapsskötare bidrar Sverige under perioden 1973 
-1978 med ca 43 milj. kr. till ett program för bekämpning av mul
och klövsjuka. Bistånd lämnas även till ett småindustriprogram i Nyan
zaprovinsen och för exportfrämjande insatser. 

Laos 

Budgetåret 1976177: 30 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 35 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975/76 uppgick till 20 milj. 
kr., som belastade katastrofreserven. Insatsen avsåg främst import av 
maskiner och fordon för jordbearbetning, vägbyggnad och jordbri1k. 
Leveransen skedde via Thailand. För innevarande budgetår har anvisats 
30 milj. kr. Dessa medel används främst till import av utrustning. för 
vägbyggnad och reparationsverkstäder. 

Det bistånd som hittills har lämnats har främst motiverats av skade
görelse under kriget. Ateruppbyggnadsarbetet kommer under lång tid 
att kräva stora insatser. Fortfarande pågår ett omfattande arbete för 
flyktingar. Landets fattigdom - Laos är ett av världens allra fattigaste 
länder - och behovet av bistånd till den utvecklingsansträngning som 
har blivit möjlig efter kriget motiverar nu en övergång till ett planerat 
utvecklingssamarbetc med Laos. I enlighet med SIDA.:s förslag upptar 
jag en medelsram på 35 milj: kr. för budgetåret 1977178. · 

Lesotho 

Budgetåret 1976/77: 8 ~ilj. kr. 
Budgetåret 1977178: 10.milj. kr. 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Lesotho uppgick budgetåret 
1975/76 till ca 7,2 milj. kr. för innevarande budgetår finns en ram på 
8 milj. kr. Därtill kommer ,en reservation från tidigare budgetår på ca -
5 milj. kr. För budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram på 10 · 

milj. kr. 
Biståndet till Lesotho lämnas till största delen i samarbete med olika 

FN-organ. Genom ILO stöds ett kooperativ,t hantverkscentrum som 
sysselsätter och utbildar ett 90-tal personer i vävnad, keramiktillverk
ning, sömnad och företagsskötscl. Genom FAO lämnas bidrag till ett 

5 Riksdagen 1976177. 1 samt. Nr 100. Bil. 6 
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handelsgödsclprogram och till ett jordbruksprojckt med betoning på 
markvård. Sverige finansierar vidare ett personalbiståndsprogram via 
UNDP som ger Lesotho tillgång till kvalificerad förvaltningspersonal. 

Förberedelse pågår för ett avtal med UNDP om svenskt stöd till en 
nyinrättad enhet inom den lesothiska förvaltningen som skall ha till· 
uppgift att utforma arbetsintensiv teknik för vägbygge och markvård. 

Direkt svenskt stöd lämi1as med 21 milj. kr. under perioden 1974175~ 

1979/80 för en utbyggnad av Lesothos interna telefonnät och för dess 
anslutning till det panafrikanska telenätet via Nairobi. Insatsen omfattar 

finansiering av personal och utrustning. Vidare har direkt bistånd läm

nats för en kartläggning av Lesothos vattenresurser. 

Mo9ambique 

Budgetåret 1976177: 70 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 100 milj. kr. 

Det reguljära svenska biståndet uppgick budgetåret 1975/7,6 till 50 
milj. kr., vartill kom en reservation på ca 3 .~ilj. kr. För innevarande 
budgetår har avtal tecknats om 70 milj. kr. . . 

Med anledning av gränsstängningcn mot Sydrhodesia och FN:s väd
jan om bistånd för att ersätta de ekonomiska förluster som därigenom 
drabbar Mo<;ambique, har Sverige lämnat ett bidrag på 15 milj. kr. kon
tant samt 15 000 ton vete och 600 ton fiskkonserver. Kontantbidraget 
har utnyttjats för bl. a. fordon o~h personalbistånd. ino.m jordbruks-

området. 
FN framlade i oktober 1976 en rapport om gränsstängningens .. kon

sekvenser för Mo9amblque. BL ä. beräknas lan~cts. förlust under ett ~r 
uppgå till ca 500 milj. kr. förutom indirekt skadcverkan i form av sänkt 
sysselsättning och outnyttjad intlustrikapacitet. 

Huvuddelen av det svenska biståndet till Mo9ambique under före
gående budgetår utgjordes av jordbruksutrustning, drivmedel och i 
Sverige upphandlat vete. Även under innevarande budgetår används 
huvuddelen av medlen för importstöd. De varor som importeras ·skall 
användas inom bl. a. undervisningen, hälsovården och kommunikations

scktorn. 
Budgetåret 1975176 utnyttjades 2 milj.· kr, för konsultstudier avseende 

pappers- och massaindustri, järnmalmsutvinning, kommunikationer samt· . · 
damm- och bevattningsanläggningar. ökade medel ·ställs under inne

varande år till Mo9ambiqucs förfogande för fortsatta konsultstudier om 
bl. a. järnmalmshearbetning, kommunikationer och bevattningsprojekt. 

För att få hjälp med att klara omedelbara problem på jordbruksom
rådet har Moc;:ambique vänt sig .till de nordiska länderna. Uppgiften är 
att motverka det förfall som hotar en stbr del av det f. d. portugisiska 
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avsalujordbruket. Ca 2 000 övergivna jordbruksenheter med stora 
arealer måste tas om hand liksom ett stort antal nötkreatur, traktorer 
med utrustning och pumpar. Moc;:ambique har därför startat. ett treårigt 
utbildnings- och upprustningsprogram. För programmet önskar Moc;:am
bique ett nordiskt stöd på sammanlagt 200 milj. kr., avsett att finansiera 
ett hundratal utländska instruktörer och administratörer samt behövlig 
import av jordbruksutrustning. I avvaktan på att ett samnordiskt pro
jekt kan arrangeras under bt1dgetåret 1976177 bidrar Sverige·· med 20 
milj. kr. till detta program redan under innevarande budgetår. Ett bi
drag i samma storleksordning kan väntas bli aktuellt för budgetåret 
1977178. 

Mo9amhique blev programland genom beslut av 1975176 års riksdag. 
Landets behov av bistånd är stort. Den pågående radikala omdaningen 
av samhället och den kraftiga utvandringen av utbildade portugiser 
skapar problem inom produktion och förvaltning. Därtill kommer .lan
dets utsatta läge i södra Afrika och de allvarliga följder för inkomster 
och sysselsättning som gränsstängningen mot Sydrhodesia har medfört. 
Mot denna bakgrund föreslår jag en medelsram ·för bistånd till Mo-
9ambique på 100 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Pakistan 

Budgetåret 1976177: 20 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 30 milj .. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick till 20 milj. 
kr., varav 19,3 milj. kr. som importstöd och 700 000 kr. för en insats.· 
inom landets televäsende. 

Medelsramen för innevarande budgetår uppgår till 20 milj; kr. Enligt 
Pakistans önskemål kommer hela årsramen, varav hälften är bunden 
till upphandling i Sverige, att utnyttjas för importfinansiering. Pakistan 
avser bl. a. att importera utrustning till landets tdeväsende och järn
vägar. 

För budgetåret 1977178 föreslår jag i enlighet med SlDA:s· förslag 
en medelsram om 30 milj. kr. för .utvecklingssamarbete ·med Pakistan. 
Liksom de övriga länderna i Sydasien har Pakistan ett stort behov av · 
internationellt bistånd; Därtill har Sverige lång- erfarenhet av utveck
lingssamarbete med Pakistan. Mot denna bakgrund finner jag det mo
tiverat att redan nu ai1ge ·finansiella. ramar som ger- utrymme' för en 
viss ökning av samarbetet. För budgetåren 1978179 och 1979/80 före
slår jag planeringsramar på 40 resp. 50 milj. kr. 
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Portugal 

Budgetåret 1976177: 40 milj. kr. 
Budgetåret 1977/78: 40 niilj. kr,·. 
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I mars 1975 undertecknade Sverige och Portugal en deklaration om 
samarbete. Regeringen föreslog i 1976 års budgetproposition att bi
ståndsmcdel t. V. skulle tas i anspråk för att stödja Portugals utveck

ling mot demokrati. Riksdagen godkände en medelsram om 40 milj. 
kr. för budgetåret 1976177. Med hänvisning till behovet att lindra 
situationen för det stora antalet flyktingar från de forna· kolonierna i 
Afrika föreslår SIDA för budgetåret 1977 /78 en höjning för Portugal 
med 10 milj. kr. till 50 milj. kr. Ja:g .upptar ett oförändrat· belopp om 
40 milj. kr. för utvecklingssamarbete med Portugal. Om ytterligare in
satser för flyktingar från kolonierna ·blir aktuella, bör dessa bekostas 

med medel ur katastrofreserven. 
Under budgetåret 1975/76,användes nära 10 milj. kr. för hjälp i form 

av kläder, filtar och livsrriedel till personer som hade :åtcrv~nt från ·de 
tidigare portugisiska kolonierna. För samma· ändamål har Röda Korset 
erhållit kontantbidrag och katastrofkost. 

Det direkta samarbetet inleddes under budgetåret 1975176 inom bo
stads- och utbildningssektorerna. För ändamålet avsattes 5 milj. kr. 
Under innevarande budgetår har det blivit aktuellt att vidga samarbetet 
till att även omfattil hälsovård och konsumentkooperation. Medelsra
mcn för samarbetet uppgår till 10 milj. kr., vartill kommer en viss re

servation från föregående budgetår. 
Inom bostadssektorn lämnar SIDA i samarbete med HSB :·personal-. 

och utbildningsbistånd till bostadskoopcrativ verksamhet i Portugal. 
Andra insatser inom sektorn avser :stöd till byggforskning och åtgärder 
för att förbättra bostadssituationen i Jaridet. Sam:arbetet:inom imdervis
ningssektorn avser bl. a. stöd till vuxenutbildning, till specialundervis
ning för handikappade: ·samt till den·· portugisiska motsvarigheten till 
TRU. ··. 

I november 1975 fattade EFTA:s ·ministerråd ett principbeslut om 
att upprätta en fond till stöd för industriell utveckling i Portugal. Fon
dens kapital skall uppgå till ett belopp motsvarande ca 450 milj. kr., 
varav Sverige skulle bidra med 30 %- eller ca .140 milj. kr. över en 
femårsperiod. I prop. 1975/76: 100 (bil. 5 S; 57) beräknades. 30 milj. kr. 

för detta ändamål. I juni 1976' godkände regeringen fondens stadgar 
för Sveriges del. I avvaktan på samtliga medlemssfaters godkännande 
började fonden fungera enligt provisoriska bestämmelser under hösten. 
Av rnedclsramen för Portugal :.be.räknar jag för budgetåret- 1977/78 
högst 30 milj. kr. för fonden. · 
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Somalia 

Budgetåret 1976177: 15 milj. kr. 
Budgetåret 1977/78: 15 milj. kr. 
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Somalia drabbades .under åren 1973-1975 av svår torka. Särskilt 
utsatt var nomadbefolkningen i nordvästra delen av landet 

Sedan budgetåret 1974175 har Sverige lämnat Somalia katastrofbi
stånd i form av vete- och katastrofkost samt mindre belopp via Röda 
Korset och FN:s katastrofhjälpskontor.· Det sammanlagda värdet har 
uppgått till ca 20 milj. kr. 

För att ge befolkningen nya utkomstmöjligheter inom jordbruk och 
fiske har Somalias regering satt igång ett omfattande rehabiliteringspro
gram. Under vart och ett av budgetåren 1975176 och 1976/77 har Sve
rige lämnat 15 milj. kr. till detta program. Dessa medel har _använts för 
inköp av fiskebåtar och av utrustning för fiskebåtstillverkning utanför 
Mogadiscio. 

För budgetåret 1977178 föreslår jag en medclsram på 15. milj'. kr. 
för utvecklingssamarbete med Somalia. 

Sri Lanka 

Budgetåret 1976177:. 50 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 70 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975/76 uppgick till 35 milj. 
kr. Vid ingången av budgetåret förelåg därutöver en reservation på 
drygt 8 milj. kr. Utbetalningarna uppgick till 30 milj. kr. För inne
varande budgetår har avtal ingåtts orri 50 milj. kr. Ett belopp på 63 milj. 
kr. finns sålunda disponibelt inkl. reservationen från budgetåret 1975176. 
För budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram på_ 70 ~ilj. kr. 

Mot bakgrund av Sri Lankas svåra b~talningsbalanssituation används 
större delen av det svenska biståndet för finansiering av import. Av ett 
totalt importstöd på ca 35 milj. kr. är 25. milj. kr .. _bunde~ till upphand-
ling i Sverige och utnyttjas bL a. för kraftpapper. · 

Projektbiståndet är främst inriktat på hälsovård, landsbygdsutvcckling 
och yrkesutbildning. Sverlge har s~da~. år 1958 lämnat stöd med sam
manlagt ca 26 milj. kr. till Sri Lankas familjeplane~ingsprogram i form 
av rådgivare, preventivmedclsleveranser samt bidrag till uppförandet av 
ett centrum för familjehälsovård. Befolkningstillväxten i Sri Lanka har 
minskat från knappt 3 % i början av 1950-talet till 1,~ % . år 1975 ... 
Familjep1aneringsprogrammet har underlättat denna utvecklit~g. 

Flertalet övriga svenska insatser företas i samarbete med FN-organ. 
Genom FAO bidrar Sverige till ett husdjtirsprojekt avseende bL a. ökad 
mjölkproduktion och kontroll av htisdjurssjukdomar. Svenskt stöd.läm~ 
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nas via ILO för upprättandet av ett yrkesutbildningscentrum. Här
utöver pågår insatser avseende exportfrämjande åtgärder, marknads
föring av fisk och utbildning av ledare för kooperationen. 

Flera av de nu pågående insatserna kommer att avslutas under de 
två närmaste budgetåren. Sri Lanka har därför utt1yckt intresse för nya 
insatser, huvudsakligen inom jordbruks- och yrkesutbildningssektorerna. 
Större delen av det svenska biståndet väntas även i fortsättningen utgå 
som importstöd. 

IMPOD har under budgetåret 1975176 på .begäran av Sr-i Lanka ·på
börjat ett projekt avseende marknadsundersökning m. m. för vissa ko
kosfiberprodukter. 

Swaziland 

Budgetåret 1976177: 8 milj. Ki:'. 
Budgetåret 1977178: 10 milj: kr. 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Swaziland uppgick budgetåret 
1975176 till ca 5 milj. kr. För innevarande budgetår finns en ram på 
8 milj. kr., vartill kommer ca 3,8 milj. kr. som inte har utbetalats under 
tidigare budgetår. För budgetåret 1977/78 beräknar jag 10 milj. kr. 

Det svenska biståndet till Swaziland, som lämnas i nära samarbete 
med FN, har stött uppbyggnaden av flera utbildningsinstitutioner som 
ett kooperativt utvecklingscentrum, landets största helstatliga sekundär
skola, samt fakulteter för husdjursskötsel, huslig ekonomi och jord
brukslärarutbildning vid landets universitet. Stöd lämnas dessutom till 
småföretagarutbildning i samarbete med svenska företag. Vidare plane-. 
ras svenskt stöd till ett nationellt byggnadsprogran1 för primärskolan. 

Swaziland har efter Mo9ambiqucs självständighet fått en större val
frihet i sina politiska ·och ekonomiska förbindelser med omvärlden. 
Det har därtill skett en stark ekonomisk tillväxt i landet. Samtidigt rå
der det fortfarande stor brist på kvalificerad personal inom förvaltning
en och utbildningsväsendet. 

Swazilands förstärkta ekonomiska ställning i förening med dc,t fort
satta behovet av l-valificerad personal motiverar en successiv förskjut_
ning av biståndet från huvudsakligen investerings- och driftskostnader · 
till FN-personal för förvaltningen och utbildningsinstitutioner. 

Tanzania 

Budgetåret 1976/77: 250 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 270 milj. kr. 

De svenska biståndsåtagandena för budgetåret 1975/76 uppgick till 
250 milj. kr. Den ingående reservationen utgjorde härtill 18 milj. kr~ 
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Under budgetåret utbetalades nära 230. milj. kr. För innevarande bud
getår har 250 milj. kr. anvisats, vartill kommer en ingående reserva
tion om 40 milj. kr. För budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram 
på 270 milj. kr. Skuldtjänsten under 1977178 - ca 2,9 milj. kr. -
kommer att avskrivas. 

Det svenska biståndet har hittills dominerats av insatser för lands
bygdens utveckling. Under perioden 1965-1976 har Sverige bidragit 
med över 220 milj. kr. till Tanzanias program för landsbygdens vatten
försörjning. 2,7 miljoner människor har nu genom programmet fått 
tillgång till dricksvatten. I juLi 1976 avtalades om fortsatt svenskt stöd 
till detta program med 120 milj. kr. under budgetåren 1976/77-
1978179. Andra svenska insatser avser siloanläggningar samt stöd åt ett 
program för husdjursförädling och åt en utvecklingsbank för mindre 
projekt på landsbygden. Under budgetåren 1972173-1976177 bidrar 
Sverige med 35 milj. kr. till landsbygdshälsovårdens utveckling. Det 
svenska stödet används huvudsakligen för att bygga hälsocentraler. Se
dan år 1970 stöder Sverige T~nzanias skogsnäring. 

Under innevarande budgetår omfattar personalbiståndet ca 130 per
soner. 

Tanzania har begärt att huvuddelen av det framtida biståndet skall 
koncentreras till industri- och. undervisningssektorerna. Hittills har Sve
rige lämnat en kredit på _15 milj. kr .. till det nationella utvecklingsbo
laget, bekostat insatser på 31 milj. kr. genom den tanzaniska utv.eck
lingsbanken samt personalbistånd och konsulttjänster, bl. a. för utred
ningar om sko- och småindustrins. utveckling. Vid årsförhandlingarna 
i april 1976 avsattes 200 milj. kr. för samarbete inom industrisektorn 
under budgetåren 1976177-1978179. Av dessa skall 30 milj. kr. använ
das för bistånd till det tanzaniska småindustriorganet Small lndustries 
Development Organization, 24 milj. kr. skall gå till bl. a. utredningsverk
samhet och personalbistånd, samt återstoden till insatser via den tanza
niska utvecklingsbanken. En del av dessa medel skall anviindas för pro
jekt, sorn genomförs under aktiv medverkan av svenskt näringsliv. 

Begäran om koncentration till undervisningssektorn h.ar föranlett att 
ca 115 milj. kr. har avdelats för ändamålet under perioden 1976/77-
1978179. Under de föregående fem budgetåren uppgick utbetalningarna 
på detta område till 85 milj. -kr. De största insatserna avsåg vuxenutbild
ning, en sekreterarskola i Tabora, folkhögskolor samt ett korrespondens
institut. Tanzania har föreslagit att de avdelade medlen skall användas 
för bl. a. lärarutbildning och skolboksproduktion för primärutbildningens 
behov samt handikapputbildning, institut för vuxenutbildning av folk
högskolekaraktär samt för uppförande av en flickskola. 

Under år 1976 har samarbete på förslag av SAREC inletts med Tan
zanias nationella forskningsråd. Sverige kommer under en treårsperiod 
att bistå rådet med 2 milj. kr .. för bl. a. uppbyggnad av en dokumenta-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 72 

tions- och informationsenhct samt för inköp av litteratur och utrustning 
till forskningsprojekt. 

Tanzania är det programland som erhåller mest sve~skt bistånd via 
enskilda organisationer. Under budgetåret 1975/76 utbetalades 4,4 milj. 

kr. Ca 30 svenska volontärer, rekryterade av dessa organisationer, ar
betar f. n. i Tanzania, så gott som alla inom sjuk- och hälsovård. 

Tunisien 

Budgetåret 1976/77: 40 milj. kr. 
Budgetåret 1977/78: 40 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick till 40 milj. 
kr. Därtill förelåg en reservation vid budgetårets ingång på ca 20 milj. 
kr. Utbetalningarna uppgick till 41 milj. kr. För innevarande budgetår 
har avtal tecknats om 40 milj·. kr., varav 13 milj. kr. soi-n kredit. För 
budgetåret 1977/78 föreslås en medelsram på 40 milj. kr.; medan pla
neringsramarna för de efterföljande två budgetåren. föreslås uppgå till 

30 resp. 20 milj. kr. 
Vid 1975 och 1976 års förhandlingar diskuterades en gradvis minsk

ning av biståndsinslaget i det svensk-tunisiska samarbetet. Samförstånd 

nåddes därvid om en nedtrappning av biståndet samtidigt sorri ett bred-
dat samarbete av ömsesidigt· intresse utvecklades. Under förhandling-· 
ama år 1976 överenskoms om en fond för att stimulera kontakter mel-
lan institutioner och organisationer i de två länderna samt för konsult
upphandling i Sverige. För innevarande budgetår har 0,5 milj. kr. av
satts inom landramen för detta ändamål. Fr. o. m. budgetåret 1977178 

bör bidrag til.I denna fond utgå ur anslagspcistcn Särskilda program. 
JMPOD disponerar medel utanför Iandramen för att fortsätta sitt sam-· .:. 

arbete med det tunisiska exportinstitutet om marknadsföring i Sverige av 
vissa tunisiska exportvaror. Sedan budgetåret 1975/76- bedriver Svenska 

Institutet en försöksverksamhct på kulturområdet med Tunisien. 
Det svenska biståndet till Tunisien har under inncvar-ande budgetår 

främst avsett fortsatt stöd till landsbygdsutvcckling, utbildning och 

infrastruktur. 
I samarbete med F AO Jämnas stöd till en rad olika projekt och pro

gram: skogsodling och markvård, integrerad utveckling i olivområden, 
rådgivning för bevattning och för boskapsgödning. samt bosättnings
program för skogsböndcr. De flesta av dessa insatser beräknas slutföras 

under budgetåret 1977/78. 
Samarbete på utbildningsområdet omfattar stöd till två' lärarhögsko~ 

lor, i Soussc och i Bizerte, och till tre tekniska gymnasier, ·i Ariana, 

Gabes och Menzel Bourguiba. 
En betydande del av det svenska biståndet kanaliseras till infra

strukturella investeringar. Under budgetåret 1975/76 slöts a\•tal · om "bi-
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drag till utbyggnaden av avloppssystemen i städerna Sfax, Gabes och 
Kairouan samt till vattenförsörjningcn i Kebili och omgivande oaser i 
södra delen av landet. Stöd till det tunisiska· elverkets program· för 
Jandsbygdselektrifiering inleddes under budgetåret 1975176. 

Viemam 

Budgetåret 1976177:- 325 milj. kr.· 
Budgetåret 1977178: 350 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick till 350 milj. 
kr., varav 75 milj. kr. ur katastrofreserven. Den ingående reservatiohen 
för detta budgetår uppgick till 253 milj. kr. Utbetalningarna var 271 
milj. kr. För innevarande år ställs 325 milj. kr. till förfogande. För 
budgetåret 1977178 föreslår jag en ram på 350 milj. kr. Med hänsyn 
till de stora återuppbyggnadsbehoveri. efter kriget anser jag denna höga 
ram väl motiverad. 

Nord- och Sydvietnam återförenades formellt sommaren 1976. Några 
praktiska förändringar av utvecklingssamarbetet innebär. detta inte. ·De 
reservationer som har uppkommit överförs' till en gemensam anslagspost 
för Vietnam. Det svenska projektbiståndet· till Vietnam kommer liksom 
hittills att koncentreras till utbyggnaden av landets skogsindustri och · 
hälsovård. Resterande medel utnyttjas huvudsakligen för importstöd. 

Efter ett omfattande planeringsarbete ingicks avtal om ett skogsin
dustriprojekt hösten 1974, I projektet ingår en massafabrik, ett pappers
bruk, ett program för skogsplantering, avverkning· och transporter; en 
hamn samt samhällsinvesteringar som bostäder, sjukstugor, skolor, vägar 
och järnvägar. Anläggningens kapacitet vid full produktion är beräknad 
till 50 000 ton skriv- och tryckpapper samt 5 000 ton omslagspapper. 

Skogsindustriprojektet innebär en omfattande överföring av ·tekniskt 
kunnande. Drygt 200 svenska experter kommer att arbeta· vid projektet 
när antalet blir som störst budgetåret 1977178. F. n. är antalet ca 130. 
Utbildning av vietnamesisk personal äger rum- både i Vietnam och utom
lands. Hittills har ett 40~tal vietnamesiska tekniker utbiidats i Sverige. 

Det svenska bidraget till projektet beräknades vid avtalstillfället till 
770 milj. kr. En budgetanalys, som gjordes i september 1976, föranledde 
en uppräkning av projektkostnaden till 1 055 milj. kr. Prisstegringar på 
varor och tjänster orsakade av den internationella inflationen, förse
ningar av projektet samt vissa utvidgningar av den svenska insatsen som· 
har bedömts nödvändiga har förorsakat kostnadsökningen. Denna ryins · 
inom ramen för de medel inkl. reservationer, som har beräknats för 
samarbete med Vietnam; Den första av 'projektets två pappefsmaskiner 
planeras komma i drift år 1978~ I sin• helhet beräknas idag indusfriri' · 
komma i drift under år 1980. · 

Inom hälsovårdssektorn utgår svenskt bistånd dels till' två sjukhus-
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projekt, dels till Vietnams familjeplanerings- och mödravårdsprogram. 
Under budgetåret 1974175 inled_des grundarbetena för ett till Hanoi_ 
lokaliserat barnsjukhus. Det svenska bidraget, som f. n. beräknas till ca 
70 milj. kr., kommer sannolikt bl. a. på grund _av· inflationen att behöva 
ökas ytterligare. Sjukhuset väntas stå klart år 1979. 

Ett andra sjukhus är beläget i ett gruvdistrikt norr om staden Hai
phong. Det är speciellt avsett för vård av gruvarbetare och skall sam
tidigt utgöra centrum för landets yrkesmedicin. Grundarbetena har 
igångsatts som planerats under budgetåret 1975176 och sjukhuset be
räknas bli klart år 1979. Sveriges bidrag till detta sjl1khus beräknas 
uppgå till 55 milj. kr. Ett omfattande utbildningsprogram för vietna
mesisk driftspersonal vid de båda sjukhusen kommer. att inledas i Sve-. 
rige under våren 1977. Kostnaden härför beräknas tiH ca 6 milj. kr. 

Det svenska stödet till familjeplanerings-, mödra- och barnavårds
programmet, som inleddes under budgetåret 1971/72, består bl. a .. av 
preventivmedel, gynekologisk utrustning och sjukvårdsmateriel. Ett tre
årsavtal avseende perioden 1975176-1977178. om fortsatt svenskt stöd 
till ett värde av 15 milj. kr. träffades budgetåret 1975176. 

Huvuddelen av det svensk:a biståndet. till Vietnam används för att 
finansiera de insatser som jag nu har redovisat .. Resterande -medel an
vänds för importstöd samt som reserv för eventuella kostnadsökningar 
vid projekten. 

Tidigare års importstöd har använts för leveranser av bl. a. stål, pap
per, jordbruksmaskiner och. fordon. lnnevarande budgetår uppgår im
portstödet till 150 milj. kr. Del förväntas bli utnyttjat huvudsakligen 
för leveranser av stål, pappersmassa och utrustning för cementindustrin. 

Utöver det reguljära utveckli11gssamarbetet används forskningsmedel 
för stöd till kommitten för forskning och teknik i Vietnam. Bidraget, 
som uppgår till 2 milj. kr., utnyttjas bl. a. för inköp av utrustning och 
litteratur samt för finansiering av vetenskapligt utbyte. 

Bidrag till svenska enskilda organisationers biståndsverksamhet . i 
Vietnam har lämnats bl. a. för finansiering av Rädda Barnens barnstuge
verksamhet. Utbetalningarna uppgick ·under budgetåret 19,75176 till ca 
2 milj. kr. 

Zambia 

Budgetåret 1976177: 62 milj. kr. 
Budgetåret 1977178: 80 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1975176 uppgick till 55 milj, 
kr. medan den ingående reservationen för samma budgetår var ca 29 
milj. kr. Under år 1975/76 avskrev Sverige räntan på kreditandelen av 
1973/74 års bistånd till Zamb~a .. ·För innevarande budgetår utgör .ra~; 
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men 62 milj. kr., varav 12 milj. kr. utgår som räntefri kredit. För 
budgetåret 1977178 föreslår jag en medelsram på 80 milj. kr. 

Sveriges bistånd till Zambia utgör ett bidrag till strävandena att öka 

landets politiska och ekonomiska oberoende i förhållande til\ de mino- · 
ritetsstyrc.la länderna i södra Afrika. Fortfarande utgör den stängda grän- . 
sen till Sydrhodesia en betydande ekonomisk belastning för Zambia. 
Situationen har emellertid förbättri,its. något genom den nybyggda järn- . 

vägen till Tanzanias huvudstad Dar es Salaam. 
Det svenska biståndet av~er främst .Jandsbygdsutveckling. Bl. a. läm~ 

nas stöd till ett integrerat utvecklingsprogram i den .östra provinsen. 
Bidrag lämnas också till ett Jantbruksinstitut, ett kooperativt centrnm 
samt en gruvfakultet. Det kooperativa centret beräknas starta år 1978, 
medan verksamheten på de två övriga har inletts under år 1976. Sverige 
medverkar sedan flera år tiUbaka i utbyggnaden D;V kraftfö_rsörjning 
och telekommunikationer i Zambia. Fortsatt samarbete inom dessa om
råden fömtses, En del av biståndet är .bundet.och används. bl.a. för 
teleutrustning och järnvägsvagn.ar .. 

Nya svenska insatser, som .kan bli aktuella under budgetår_et 1977178, 

avser en skogsfakultet vid ett planerat universitet.för landsbygdens ut

veckling, hälsocentraler på landsbygden samt stöd !ill Zambias utveck~ 
lingsbank. På grund av Zambias betalnings balansproblem kan,- om så be
gärs, en del av ramen komm.a att avsättas för importfinansiering. 

Personalbiståndet är jämförelsevis stort. Drygt ett hundratal svenskar 
tjänstgör f. n. i landet. Antalet beräknas öka till ca 150 personer (J~h 
därefter stabiliseras på denna nivå. En konccntratio~ av.personalbistån
det till undervisning, jordbruk och bälsov~rd efterstr.ävas på sikt. 

Enskilda organisationer har under budgetåret 1975176- erhållit 1,2 
milj. kr. i statligt stöd för biståndsverksamhet i Zambia. 

Östafrikanska gemenskapen (EAC) 

Sverige har sedan flera år stött den Östafrikanska gemenskapen 
(EAC). f'ör budgetåret 1976177 anvisades 15 milj. kr. för detta ändamål. 

Motsättningarna mellan de i. gemenskapen ingående staterna Tanza
nia, Kenya och Uganda har ökat. Samarbetssvårigheterna kan medföra 
långtgående förändringar av EAC. 

Sverige ingick år 1975 ett kreditavtal med den östafrikanska Utveck
lingsbanken (EADB). Av det avtalade beloppet, 30 milj. kr., har hittills 
10 milj. kr. utbetalats. Ett avtal om. 5 milj. kr. i stöd till telebolaget 
(EAPTC) gäller för perioden t. o. m. budgetåret 1977178. Avtal träffa~ 
des vidare år 1976 om leverans av järnvägsvagnar till järnvägsbolaget 
(EARC) till en kostnad av 35 milj. kr. 

För att uppfylla återst~ende . åtaganden räknar jag för. budgetän;t 
1977178 i enlighet med SIDA:s. framställan .med en medelsram. på 15 
milj. kr. 
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Flyktingar och hefrielserördser i- södra Afrika m. m. 

Budgetåret 1976177: 30 milj. kr. 
Budgetåret 1977/78: 35 miJj. kr. 

76 

Stödet till flyktingar och befriClseröTelser' i södra Afrika uppgår iti
nevarande budgetår till 30 milj. kr., som fördelas efter rekommendation 

av beredningen för studiestöd och humanitärt bistånd till afrikanska 
flyktingar och nationella befrielserörelser. 

Den namibiska befrielserörelsen SWAPO får 5 milj. kr.; som delas 

lika mellan rörelsens civila program i Zambia och Angola. Biståndet 
avser försörjning av flyktingar, ·hälsovård, utbildning· och. iriformatioris
vcrksamhet och innefattar bl. a. livsmedel, mediciner och transportfor
don. Genom FN:s Namibiafond stöder Sverige också ·Namibiairistitutct 
i Lusaka, som invigdes den 26 augusti 1976. ;För budgetåret i976/77 
uppgår det svenska bidraget till 500 000 kr. Samma belopp har. utfästs 
för vart och ett av de följande två budgetåren. 

Den sydafrikanska befrielserörelsen ANC får innevarande budgetår 
3 milj. kr., varav huvuddelen avser livsmedel, kläder och mediciner till 
medlemmar i Tanzania, Zambia; Angola, Botswana, Moc;ambique, 
Lesotho och Swaziland. Ytterliga.re insatser är aktuella· under budget-
året. 

. . 

Till befrielserörelserna i Zimbabwe har hittills under innevarande 
budgetår inget mer omfattande_ bistånd kunnat utbetalas. Sverige håller 
nära kontakt med rörelserna samt med OAU och regeringarna i de 
angränsande länderna. och beredskap finns att·· återuppta ett mer om
fattande bistånd så snart som möjligt. 

Sammanlagt 13 milj. kr. av den totala ramen anvlinds för olika for
mer av utbildningsstöd. På detta område sker ett samarbete med olika 
internationella organisationer, bL a. lnternational University Exchange 
Fund och World University ·servke. I samarbete med FN:s flykting~ 
kommissarie skall vidare 3 ·milj. kr. lämnas till uppförande av en se

kundärskola i Tunduru, Tanzania.- Projektet syftar till att utöka Tanza
nias kapacitet att ge flyktingar utbildning på sekundärskolcnivå, Under 
denna anslagspost fullföljs också ett avtal i samarbete med UNESCO 
om stöd till MPLA:s skola· i Loubomo (f. d. Dolisie) i Folkrepubliken · 
Kongo. Stödet till denna skolå, som: fullföljs på. den angolanska· rege
ringens begäran, uppgår till något 'över 1 milj. kr. 

För verksamhet, som syftar till att motarbeta apartheidsystemet, har 
5 milj. kr. avsatts. En stor del härav kanaliseras via· Iniematioriai · 
Defcnce and Aid Furid i Londori och ·avser rättshjälp·-i -Sydafrika. Bi
drag lämnas också till FN:s· ti'ustfond för Sydafrik·a och till :Amnesty 
lnternational. 
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Som jag tidigare har anfört avser regeringen öka stödet till befrielse-.· 
rörelserna i södra Afrika. Preliminärt beräknar jag en finansiell ram 
på 35 milj. kr. för befrielserörelser och .flyktingar. Vid behov kan me" 
del ur katastrofreserven tas i anspråk för dessa ändamål. 

lluma11itärt bistånd, Latinamerika 

Budgetåret 1976177: 12 milj. kr~ 
Budgetåret 1977178: 18 milj. kr. 

Biståndsmedel har utnyttjats' för humanitära insatser för människor i 
och utanför Chile som har drabbats av utvecklingen i landet efter militär
kuppen år 1973. Medlen har kanaliserats genom bl: a. Lutherhjälpen, 
FN:s flyktingkommissarie .och Internationella Röda Korskommitten, 
vilka lämnat medicinsk, juridisk, ekonomisk och social hjälp. En del av 
medlen har använts för stipendieprogram för studerande och forskare 
i och utanför Latinamerika. Under budgctåref -1975176 .uppgick utbetal
ningarna till sammanlagt 7 milj. kr. 

Under innevarande budgetår fortsätter bidragsgivningen till humani~ 
tära insatser i Chile samt till flyktingar från Chile och från andra länder 
i Latinamerika. Tyngdpunkten i flyktingstödet ligger på verksamheten 
för flyktingar som befinner sig i Latinamerika. Kostnaden för program~ 

met innevarande budgetår väntas uppgå till minst 12 milj: kr. 
Den politiska situationen för flyktingar i. åtskilliga länder i Latin

amerika har successivt försämrats. Samtidigt har den ekonomiska situa
tionen i regionen förvärrats. De. flesta länder i och utanför regionen 
vill inte ta emot fler flyktingar. Mot denna bakgrund förutser. jag väx
ande hjälpbehov för latinamerikanska flyktingar .och andra utsatta grup
per i sina hemländer. Jag beräknar en medelsram på 18 milj. kr. för 
budgetåret 1977/78 för detta ändamål.· 

KATASTROFBIST AND 

Under budgetåret 1975176 utbetalades drygt 233 milj. kr. som kata
strofbidrag och för extra biståndsinsatser. · · 

För budgetåret 1976177 har· sammanlagt 263 milj. kr. avsatts för 
katastrofändamål m. m., varav 213 milj. kr. redovisas_ på anslaget C 2. 
Bilateralt utvecklingssamarbete och återstoden på anslaget C 1. · Bidrag 
till internationella biståndsprogram. Därutöver:disponeras under budget
året högst 50,8 milj. kr. för påfyllnad av det katastroflager på upp till 
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40 000 ton svenskt vete och vissa andra livsmedel som har upprättats 
genom riksdagens beslut ar 1975. 

SIDA förordar i sin anslagsframstlillning att den· tillämpade uppdel

ningen på tre anslagsposter för katastrofbistånd och visst livsmedelsbi- · · 
stånd upphör. Enligt SIDA skulle därmed de svenska kontant- och 
naturabidragen till Internationella livsmedelsprogrammet (WFP), vete
leveranserna inom ramen för 1971 års konvention om livsmedelshjälp 
(FAC), det svenska katastroflagret samt katastrofreserverna under de 
multilaterala och bilaterala anslagen föras samman i en gemensam 
anslagspost för katastrofbistånd och visst livsmedelsbistånd. 

Med anledning av vad SJDA har anfört föreslår jag att medel som. är 

avsedda för katastrofinsatser budgettekniskt samlas på ett ställe - inom 
anslaget Bilateralt utvecklingssamarbcte. Sveriges allmänna bidrag till 
Wf'P samt leveranserna enligt FAC utgör bidrag till internationella bi
ståndsprogram och bör uppförns på anslaget för dessa ändamål. Det
samma bör ske med det svenska katastroflagret av vete och andra livs
medel. 

Katastrofresurserna är i första band avsedda för hjälp åt människor 
i u-länder som drabbas ·av naturkatastrofer, krig eller jämförbara kon
flikter. Medlen kan också användas för extra bistånd till länder som 
erhåller svensk utvccklingshjälp och vars försörjning och utveckling 
botas av oförutsedda händelser. 

Det är ett villkor för effektiv kataslrofbjälp att dess utformning och 

kanalisering får avgöras från fall till fall. I en uppkommande katastrof
situation som föranleder en svensk statlig insats måste en bedömning 
göras av vilka resurser som skall ställas till förfogande. Det behöver 
också avgöras om biståndet skall lämnas dfrekt till det drabbade landets 
regering eller om man hör begränsa sig till att lämna· bidrag till någon 
enskild svensk organisation eller till ett FN-organ. 

Svenska insatser omedelbart efter en katastrof ombesörjs i allmänhet 
bäst av enskilda organisationer, främst Röda korset. När. deLgäller omc- . • 
delbar katastrofhjälp är den mest ändamålsenliga statliga· insatsen of-
tast bidrag till den eller de enskilda organisationer som har möjlighet 

till snabba aktioner. Insatser för att ersätta utrustning eller gröda som 
har förstörts ger däremot inte sällan bästa effekt genom direkt bistånd 

till det berörda landet. 
För beredning av katastrofärenden inrättade regeringen år 1972 en 

katastrofgrupp inom utrikesdepartementet bestående av företrädare för 
departementet, SIDA och Röda korset. Gruppen ger möjlighet till ett 
snabbt och informellt samråd inför de beslut som; beroende på in
satsens storlek, fattas av regeringen, eller 'SIDA. Gruppen synes till
godose behovet av samordning och informationsutbyte i katastrofären
den. SIDA har ett huvudansvar 'både när det gäller beredning av · 
ärenden och verkställande av beslut; lfrå:ga' om större katastrofinsatser, 
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som ofta har karaktären av en förstärkning av pågående långsiktigt 

samarbete med prograniiänderna, är det också angeläget att SibA, som . 

utrikesutskottet har framhållit, ges en central uppgift i beredning och . ' . .. . . . . 

genomförande av insatser. (UU 1975176: 14; s. 67.) 
I likhet med SIDA vilf jag- uiidcrstrykå ··angelägenheten av . åtgardei: 

för att förebygga katastrofer och förbättra katastrofberedskap i u-Iän

derna. Medel ur katastrofreserven kan utnyttjas för dessa ändamål. 

Direkt samarbete med programländernas regeringar ifråga om kata

strofberedskap och förebyggande åtgärder bör normalt ses som en del 

av det långsiktiga utvecklingssamarbctet och bekostas med medel inom 
landramen. Om särskilda skäl föreligger kan dock extra medel ställas 

till förfogande ur katastrofreserven som redan har skett. i fråga om en 
insats i Etiopien. FN :s katastrofhjälpskontor (UNDRO) har också er
hållit bidrag för arbete på dessa områden liksom Röda Korsföreningar
nas Förbund i Gencve. Jag räknar med en fortsättning .av denna bi
dragsgivning. Under innevarande budgetår har Svenska Röda Korset 
fått utfästelse om ett bidrag på 16 milj. kr. avsett att användas under 

tre år för samarbete med nationella Röda Kors-förbund som bygger 
upp sin katastrofberedskap och lägger upp fager som kan användas i 

katastrofsituationer. 

I avvägningen mellan behovet av medel för långsiktigt utvecklings

bistånd å ena sidan och katastrofhjälp och extrabistånd till program
länder och mellanstatliga organisationer å den andra synes det ange

läget att en så stor del som möjligt av biståndsresurserna .blir. föremål 

för långsiktig planering. En betydande del av katastrofreserven på an

slagen har därtill under de senaste åren använts för insatser för be

folkningen i Indokina och de tidigare portugisiska kolonierna.• Bistånd 

till dessa områden lämnas nu in~m ramen för landprogram. Behovet 
av medel inom en katastrofreserv får därmed anses ha minskat betyd
ligt. 

Mot denna bakgrund finner jag det möjligt att minska katastrofreser

ven något i förhållande till de senaste årens nivå. För budgetår_et 1977/ 

78 beräknar jag 172,6 milj. kr. för ändamålet. Denna kataströfrc~~iv par 
beräknats med hänsyn till den växande risken för skaderegleriilgar på ·· 
s. k. u-garantier. 
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Katastrofinsatser beslutade under tiden 1 juli 1975-31 december 1976 . . 

Budgetåret I juli-31 
1975/76 december~ 76 

milj. kr. milj. kr. 

AFRIKA 

Angola 
Röda Korset för sjukvårdsutrustning och 
personal 0,8 
Frikyrkan Hjälper för läkemedel, livsmedel 
m.m. J,5 2,0 
Jmportstöd 25,0 25,0 
UNHCR (varav 5 000 ton vetemjöl) 13?0 

Egypten 
UNDP för återuppbyggnad av Suezkanal-
området 4,0 

Etiopien 
Katastrofberedskap 0,9 
Stöd till genomförande av jordreformer 10,0 

Gui11ea-Bissau 
Katastrofkost, 101 ton 0,3 

Kap Verde 
Program mot jordförstöring 3,0 
Livsmedel (4 000 ton vete, 100 ton fisk-
konserver) 3,5 
Röda Korset för flyktinghjälp . 
Flyktinghjälp genom det s.k. Solidaritets-

0,2 

institutet 1,0 
Livsmedelsimport m. m. 5,0 

Mofambique 
Bistånd med anledning av gränsstängningen 
mot Sydrhodesia (varav 15 000 ton vete och 
600 ton fiskkonserver) 27,7 

Somalia 
Bidrag till UNDRO och Röda Korset Ö,2 
Stöd till bosättningsprogram · 15,0 15,0 
Katastrofkost m. m. 1,8 

Sudan 
Evangeliska fosterlandsstiftelscn för hjälp till 
eritreanska flyktingar 1,0 2,0 

Västra Sahara 
Röda Korset, till flyktingar från Västra 
Sahara, främst vete och livsmedel ' 5,1 
Bidrag till UNHCR (varav 2 000 ton vetemjöl) 5,0 

ASIEN 

Filippinerna 
Röda Korset i samband med jordbävnings-
katastrof 0,2 

Indien 
Luthcrhjä!pen för hjälparbete p. g. a. över-
svämning (varav 50 ton katastrofkost) o,s 0,1 

Sydjemen 
Rädda Barnen för katastorfbistånd 3,0 

Laos 
Importstöd 20,0 
Livsmedel (fiskkonserver, 300 ton) 1,8 
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Budgetåret 1 juli-31 
1975/76 december 1976 

milj. kr. milj. kr. 

Liha11011 
Röda Korset för hjälp åt inbördeskrigets offer 
Vete genom WFP (3 000 ton) 
Katastrofkost (309 ton) 

Turkiet 
Röda Korset för hjälparbete p. g. a. 
jordbävning 

Vietnam 
Återuppbyggnadsbistånd till dåvarande 

1,3 
3,0 
0,7 

0,2 

Sydvictnam 75,0 

LATINAMERIKA 

Humanitära insatser via bl. a. Kyrkornas 
Världsråd och Röda Korset 6,3 

Guatemala 
Hjälp till jordbävningens offer genom 
UNDRO, Röda Korset, Lutherhjälpen och 
Rädda Barnen · 

Portugal 
Hjälpprogram för flyktingar från Angola 
Röda Korset för flyktingar (varav katastrof
kost, 215 ton) 
Bistånd för utbildning och bostadsbyggande 

ÖVRIGT 

1,6 

5,0 

1,0 
5,0 

Beredskapslager för svensk katastrofkost 2,3 
Röda Korset för katastrofberedskap 
Röda Korset för verksamhet bland politiska · 
rang~ 1~ 
Övriga insatser 3,8 

Summa 229,6 

ENSKILDA ORGANISATIONER· 

3,0 

J,5 

1,0 

0,5 

6,0 
7,6 

1,0 
0,2 

91,0 

De sammanlagda bidragen från biståndsanslagen till svenska enskilda 

organisationers verksamhet uppgick under budgetåret 1975/76 till 68,3 
milj. kr. Därav avsåg 28,3 milj. kr. katastrofinsatser, stöd till offren för 

rasförtryck och kolonialism i södra Afrika, humanitära insatser i Latin

amerika samt informationsverksamhct i Sverige. Återstoden 40 milj: kr. 
lämnades som bidrag till organisationernas utvecklingsbistånd. För in
nevaramle budgetår uppgår motsvarande belopp till 50 milj. kr. Riks
dagen har därtill förutsatt att regeringen, vid behov, kan ta i anspråk 
ytterligare medel för att tillgodose synnerligen angelägna och välmoti

verade ansökningar. 
De enskilda organisationernas biståndsverksamhet- utgör ett värde-

6 Riksdagen 1976177. I samt. Nr 100. Bil. 6 
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fullt komplement tili dc"t direkta statliga uivccklingssamårbdei. i sin 

biståndsgivning har ~~ enskilda organisationerna ofta goda möjligheter 
att nå eftersatta grupper, vilket - mot bakgrund av den svenska hi
ståndspolitiken - utgör ett ·sarskilt skäl för· statligt stöd till verksani

helen. Denna bidrar också till att i vida befolkningsgrupper öka för

ståelsen för u-Iändernas problem och för behovet av bistånd. Det utbyte 
av erfarenheter, som samarbetet ger upphov till, ökar intresset och för

ståelsen i u-länderna för de svenska folkrörelsernas strävanden. 
Den statliga bidragsgivningen till enskilda svenska organisationer av

ser verksamhet för vilken enskilda organisationer i u-länderna har hu

vudansvaret. J undantagsfall kan bidrag emellertid även utgå till· cri 
svensk organisation som har ett direkt samarbete med en u-landsrcge

ring, ofta utanför kretsen av programländer. 
Ett fortlöpande samråd sker mellan biståndsförvaltningen, de enskilda 

organisationerna och myndigheterna i u-ländema för att tillförsäkra en 
god integration av organisationernas verksamhet i ländernas utvecklings
strävanden. 

Huvuddelen av bidragsgivningen avser verksamhet inom programlän
derna men ni'tgon begränsning till denna länderkrets bör inte eftersträ
vas. l stället kan det ses som en fördel att svenska enskilda organisa
tioner kan bidra till utvecklingen i u-länder som - på grund av ko1~
centrationen till ett begränsat antal mottagarländer av det direkta stat~ 
liga biståndet- inte kan komma ifråga härför. 

Av de tillgängliga medlen utnyttjas huvuddelen för bidrag till mis
sionssamfundens verksamhet, främst på utbildningens och sjukVårdens . · 
områden. Denna situation kan väntas bestå. Samtidigt räknar SIDA med 
en ökning av stödet till de fackliga organisationernas utbildningsin
satser. För budgetåret 1977178 förutses ett belopp på 7-8 milj. kl. 

för detta 1lndamål. Stödet till den . .fackliga utbildningsverksamheten är 
undantagen från kravet på myndighetsgoclkännandc av insatserna i mot

tagarländer, vilket för övrigt gäller för bidragsgivning till enskilda orga
nisationer. 

I fråga om stöd till kooperativ verksamhet räknar SJDA med ökad 
efterfrågan från u-länderna. Verksamheten omfattar insatser för små
jordbrukare, samt i fråga om handeln, småindustri och bostadsför
sörjning. För budgetåret 1917178 beräknar SIDA 5-6 milj. kr. för 
denna verksamhet. 

För budgetåret 1977/78 beräknar jag 70 milj. kr. för de enskilda 

organisationernas biståndsverksamhet. Detta belopp innebär 5 milj. kr. 
mer än vad SIDA har föreslagit. 

Planeringen bör ta sikte på en fortsatt ökning av stödet till de fack
liga organisationernas ·och den kooperativa rörelsens utvecklingsarbete. 

Den ökade medclsramen bör samtidigt ge utrymme för ett förstärkt stöd 
till missionssamfundens biståhdsverksamhet. 
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SÄRSKILDA PROGRAM 

Budgetåret 1976/77: 129,4 milj. kr. 
Budgetåret 1977/78: 185 milj. kr. 

83 

Medel för samarbete med enskilda länder, för katastrofhjälp och för 
annat humanitärt bistånd samt för bidrag till enskilda organisationer har 

beräknats i det föregående. övrig verksamhet avsedd att finansieras ur 

anslaget för bilateralt utvccklingssamarbcte samlas här under rubriken 
Särskilda program. En betydande del av denna verksamhet .avser insatser 
på ämnesområden som av SIDA bedöms vara av särskild betydelse för 

u-län<lernas utveckling och där de internationella insatserna anses otill
räckliga. Förutom det självklara syftet att stödja ett utvecklingsarbete 
i u-ländcrna inriktas en mindre del av verksamheten på en utveckling 
av svenska och internationella resurser behövliga för ett effektivt ut
vccklingssamarbete i framtiden. 

Medlen utnyttjas till huvuddelen för finansiering av projekt, kurser, 
seminarier m. m. som - ibland i samarbete med SIDA - utförs av 

FN-organ, enskilda internationella organisationer samt institutioner, 
organisationer och företag i Sverige. 

I fråga om s. k. multibi-samarbete med FN-organ vill jag hänvisa till 

att denna verksamhet, som anmäldes i prop. 1975/76: 100 (bil. 5), är 
föremål för en översyn. I samband med behandlingen av biståndspoli
tiska utredningens betänkande kommer regeringen att framlägga rikt
linjer för denna biståndsform. I avvaktan härpå bör planering av nya 
insatser inledas först efter att samråd har ägt rum mellan SIDA och 
UD samt berörda fackdepartement för att garantera att enskilda pro
jektinsatser är väl förenliga med Sveriges allmänna politik mot organet 
i fråga. 

För Särskilda program har SIDA beräknat 175 miij. kr., en ökning 

Utgifter Beräknade utgifter 
1975/76 1976/77 . 1977/78 

BefolkningsomradeL 34,1 41,6 46,9 
Hälso- och näringsfrågor 1,3 2,5 4,0 
Lantbruk och livsmcdelsförsörjning 13,7 24,9 27,7 
Undervisning 9,9 8,1 8,5 
Arbctsiivsinriktad verksamhet 4,2 3,7 6,5 
Industri utveckling 4,3 5,3 17,3 
Handelsfrämjande 2,6 5,1 4,7 
Boende- och bebyggelsemiljö 0.5 J,O 
Kooperation 0,6 2,7 5,8 
Vatten försörjning 5,0 
Kvinnan i utvecklingsarbecet 1,0 3,2 5,5 
Kulturell verksamhet 0,5 1,5 
Övrigt 3,1 3,3 1,6 
Biträdande experter 12,4 17,0 17,0 
Projekt- och resultaMirdering 8,0 11,0 12,0 
Ofördelat 10,0 

Totalt 95,2 129,4 175,0 
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med 46 milj. kr. i förhållande till det belopp som står till förfogande 
för motsvarande ändamål under innevarande budgetår. SIDA:s förslag 
till medelsfördelning på skilda ändamål framgår av föregående tabell. 

Jag beräknar högst 185 milj. kr. för anslagsposten Särskilda program. 
Återstående kostnader - 2 milj. kr. - för fullföljande av två insatser 
i Afghanislan ingår i beloppet. Det innehåller också minst 35 milj. kr. 
till regeringens förfogande för de ändamål som upptas under rubriken 
Bredare samarbete m. m. 

Frågan om industriutveckling och kvinnan i utvccklingsarbetet har 
behandlats i annat sammanhang. Här vill jag beröra vissa andra verk
samheter. 

Bef olk11i11gsområdet 

Det sammanlagda stödet till verksamhet inom befolkningsområdet 
uppgår för innevarande budgetår till 156 milj. kr., vilket innebär en 25-
procentig ökning jämfört med föregående budgetår. Av det totala be
loppet lämnas drygt 60 % till internationella mellanstatliga och enskilda 
organisationer och återstoden direkt till nationella familjeplanerings

program. 
Ur anslaget C 1. Bistånd till internationella biståndsprogram lämnas 

sammanlagt 60 milj. kr. till FN:s bcfol.kningsfond. (UNFPA) och 
WHO:s program för fortplantningsforskning. 

Av medel som står till programländers förfogande utnytljas 58 milj. 
kr. för familjeplanering. De länder som det här gäller är Indien, Bangla
desh, Sri Lanka, Vietnam och Kenya. Återstoden, 38 milj. kr., används 
för verksamhet i andra länder och som bidrag till program som genom
förs av enskilda internationella och regionala organisationer. Det största 
bidraget går till det internationella familjeplaneringsförbundct (lPPF), 
som innevarande budgetår får 25 milj. kr. I enlighet med SIDA:s förslag 
föreslår jag en uppräkning med 5 milj. kr. till 30 milj. kr. i bidrag till 
denna organisation för budgetåret 1977178. Världskyrkorådcls bcfolk
ningsprogram har sedan budgetåret 1969/70 erhållit 8,6 milj. kr. i 
svenskt stöd. I överensstämmelse med en under föregående budgetår 
lämnad treårsutfästelse för perioden 1975176-1977178 beräknas bidra
get till Världskyrkorådels befolkningsprogram uppgå till 2,7 milj. kr. 

för budgetåret 1977/78. 
Under innevarande budgetår inleds samarbete med Mexico om ett 

projekt inom sexualundervisningens område. Denna insats genomförs i 
nära samarbete med FN:s befolkningsfond. I Latinamerika inleds lika
ledes innevarande budgetår kurser och seminarier i sexual- och sam
levnadsfrågor. Denna verksamhet utgör en fortsättning på tidigare i 
Sverige arrangerade kurser på detta område. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 85 

Förberedelse och uppföljning av FN-konferenser 

SIDA har i flera fall beräknat medel att användas inom de ämnes
områden som varit föremål för särskilda FN-.~<:onferenser eller inom 
vilka FN-konferenser planeras. Syftet är dels att möjliggöra en fördjup
ning av de svenska och ibland även de berörda FN-organens förbere
delser av konferenserna, dels att i det svenska biståndsprogrammet till
lämpa centrala rekommendationer från konferenserna. Härvidlag finner 
jag det särskilt angeläget med åtgärder för uppföljning av rekommen
dationerna från kvinnokonferensen år 1975 och världssysselsättnings
konferensen år l 976. I fråga om förberedelser av konferenser bör bi
ståndsmedcl enligt beslut av regeringen kunna tas i anspråk inom ramen 
för regeringens allmänna förberedelser av Sveriges konferensmedverkan. 

Bredare samarbete m. m. 

Vissa biståndsmedel tas f. n. i anspråk för samarbete med Algeriet på 
utbildningens område. Dessa medel har använts till språkutbildning, 
konsultinsatser och studiebesök för utbildningsplanering inom trä, pap
pers- och skogsområdena. I vissa fall kan denna verksamhet komma att 
resultera i avtal med företag om större utbildningsinsatser. Verksamhe
ten, som inleddes budgetåret 1975176, har sitt sekretariat i utbildnings
departementet. Den företas inom ramen för en försöksverksamhet rö
rande utbildningssamarbete med de u-länder med vilka Sverige har in
gått ramavtal om ekonomiskt och industriellt samarbete. Verksamheten 
syftar främst till att förmedla kontakter och underlätta planeringen av 
utbildningsprojekt avsedda för kommersiell finansiering. Under inne
varande budgetår disponeras högst 5 milj. kr. för utbildningssamarbetet 
med Algeriet. För budgetåret 1977/78 beräknar jag 10 milj. kr. för den
na verksamhet. 

1 det föregående har jag konstaterat behovet av medel för begränsade 
insatser på kunskapsöverföringens och utbildningens område i länder 
med vilka Sverige inte har något långsiktigt utvecklingssamarbete. Jag 
har också anmält ett behov av medel avsedda att underlätta utveck
lingen av ett bredare samarbete med Cuba och Tunisien i samband med 
den successiva avvecklingen av biståndet till dessa länder. För sådana 
ändamål beräknar jag en reserv på minst 25 milj. kr., varav 5 milj. kr. 
för samarbete med Cuba. 

För den del av de totala kostnaderna för biståndskontorcn - kostna
der för arvodesanställd personal och driftkostnader - som inte redo
visas under anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 
beräknas ett medelsbehov av 17,5 milj. kr. 
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För det bilaterala utvecklingssamarbetet beräknar jag ett samlat 

medelsbehov om 2 268,l milj. kr. för budge.tåret 1977/78. 
Den slutliga fördelningen av medlen inom ramen för anslaget torde 

få ske genom regeringens beslut. Under hänvisning till det anförda hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna för 
bilateralt utvccklingssamarbete, 

2. till Bilateralt 11tvecklingssamarbete för budgetåret 1977178 an

visa ett reservationsanslag av 2 268 136 000 kr. 

C 3. Information 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /7 8 Förslag 

23 807 2941 
14 300 000 
15 670 000 

Reservation 4 948 9512 

Från anslaget finansieras information Sverige om u-landsfrågor. 

SIDA 

SIDA föreslår att sammanlagt 17,5 milj. kr. skall anvisas för informa
tionsverksamhet budgetåret 1977/78. Detta motsvarar en ökning med 3,2 
milj. kr. i förhållande till imievarande budgetårs anslag. Av de totala 

medlen beräknas 11,0 milj. kr. för information genom enskilda organisa
tioner och 6,5 milj. kr. för SIDA:s egen info'nnationsverksainhet. 

De av skolöverstyrelsen godkända· studieförbunden3 och de fyra 

centrala löntagarorganisationerna erhåller samtliga s. k. generella bidrag 
för vars användning de självständigt ansvarar. För övriga enskilda orga

nisationer har SIDA avsatt medel som under de senaste budgetåren har 
motsvarat en sjättedel av det för denna bidragsgivning totalt anvisade 
beloppet. Inom denna ram, som under innevarande budgetår uppgår till 
ca 1,5 milj. kr., lämnas bidrag efter ansökan till konkreta informations
projckt. 

Vid sidan av bidragsgivningen genomför SIDA informationsaktivitc-

l T. o. m. budgetåret 1975176 har utgifter för rekrytering och utbildning av 
fältpersonal redovisats under anslaget III C 3. Rekrytering och utbildning av 
fältpersonal samt informationsverksamhet. Utgifter för dess:.i ändamål har 
fr. o. m. budgetåret 1976177 överförts till anslaget C 4. Styrelsen för interna
tionell utveckling (SIDA). Av de totala utgifterna för budgetåret 1975176 
under anslaget C 3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informa
tionsverksamhet avser 12 031962 kr. rekrytering och utbildning av fältper
sonal. 
2 Av detta belopp avser 1880913 kr. informationsverksamhet och 3 068 038 
kr. rekrytering och utbildning av fältpersonal. 
3 Dessa studie.förbund är Arbetarnas bildningsförbund, Frikyrkliga studk
förbundet, Folkuniversitetet, Kf'UK/KFUM, Medborgarskolan, Nyktcrhcts
rörelsens bildningsvcrksamhet, Sveriges Kyrkliga Studieförbund, Studiefräm
jandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Tjänstemännens bildningsverksam
hct. 
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ter i samarbete med vissa samordnings- eller s. k. paraplyorgan .inom 
folkrörelserna. Konferenser, föreläsarutbildning,· materielproduktion och 
u-landsscminarier är exempel på denna verksamhet, som sker i sam
arbete med bl. a. Folkbildningsförbundct, Svenska FN-förbundet, -Sve
riges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL) och Swcdish Cooperative 

Ccntre. 
SIDA föreslår att anslaget till dess egen informationsvcrksamhet 

inkl. nyss nämnda samarbete budgetåret:1977/78 skall öka från 5,3 milj. 
kr. till 6,5 milj. kr. - en ökning på 1,2 milj. kr. eller med 22 %. Denna 
ökning skulle enligt SIDA kunna möjliggöra nya eller förstärkta insat
ser rörande i första hand information om kooperationen och dess roll 
i utvecklingssamarbetet i samarbete med Swedish Coöperative Ccntre 
och information om FN:s arbete för ekonomisk och social utveckling i 
samarbete med Svenska FN-förbundet. 

F oredraga11den 

Bidragen till de enskilda organisationerna för deras u-landsinformå
tion har ökat relativt snabbt under de två senaste budgetåren --· från 6 
till 9 milj. kr. Dessa bidra~ har därmed nå~t en. nivå som med mindre 
ökningar kan anses försvarlig också i ett längre perspektiv. För budget
året 1977/78 har jag beräknat. 1.0.0 _milj .. ~r. i_ 1?idrag till de enskilda 
organisationernas u-Iandsinformation vilket motsvarar en ökning med 
11 % . Inom denna ram bör de behov som har anmälts av de kristna 
rörelserna inkl. aen årligen återkommande ekumeniska -u-veckan och 
av ungdomsrörelserna kunna tillgodoses. 

Jag finner det naturligt att stödet till folkrörelsernas u~landsinforma
tion även i fortsättningen i första hand utgår som bidrag för själv
ständig verksamhet. De generella bidrag som nu utgår till löntagarorga
nisationer och sludieförbund för information och opinionsbildning i u
landsfrågor möjliggör u-landsinfonnation med god geografisk och be
folkningsmässig spridning. Flertalet folkrörelser och organisationer har 
kontakter med något av ·studieförbunden. Genom studieförbunden eller 
direkt från SlDA har de möjligheter att söka bidrag för särskilda infor
mationsprojekt. 

För STDA:s egen informationsverksamhet beräknar jag 5,67 milj. kr. 
för budgetåret 1977/78. Jag finner det därvid också naturligt att SIDA -
liksom hittills i samråd med beredningen för u-landsinformation bör 
besluta om hur stor del av medlen för den egna informationen som 
skall användas för samarbete med organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till l11for111ation för budgetåret 1977178 am'isa ett reserva

tionsanslag av 15 670 000 kr. 
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

36 739 584 
54 024 000 
57142 000 

88 

SIDA är central myndighet för det direkta utvecklingssamarbctc som 

Sverige bedriver med u-Jänderna. I den omfattning regeringen före

skriver samarbetar styrelsen dessutom med mellanstatliga organisatio

ner. SIDA leds av en styrelse. Chef för SIDA är en generaldirektör. 
Verksamheten i Stockholm bedrivs inom tio byråer: Iänderbyrån, in

dustribyrån, lantbruksbyrån, undervisningsbyrån, befolknings- och hälso

byrån, utredningsbyrån, ekonomibyrån, rekryterings- och utbildnings

byrån, personaladministrativa byrån samt informationsbyrån. SIDA har 

biståndspersonal vid ambassader i elva mottagarländer samt vid ambas
sadkanslierna i Sri Lanka och Guinea-Bissau. Därutöver driver SIDA 

kursgårdar för utbildning av biståndspersonal. Sekretariatet för bered-

ningen för u-lanclsforskning är förlagt till SIDA. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 
SIDA Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal 173 9 + 2 
Övrig personal 153 + 5 + t 
Ersättningstjänster --j 12 -!- 4 
Biståndskontor 25 + 51 of 

1351 + 77 -;- 7 

Anslag 
Lönekostnader 28 562 000 + 3 000 000 ·+ l 907 000 
Sjukvård 65 000 5 000 + 5 000 
Resekostnader 2 400 000 + 500 000 + 250 000 
Lokalkostnader 5 777 000 + 363 000 + 363 000 
Expenser 1677000 + 504 000 + 224 000 
Intern information 75 000 I 50000 15 000 
lntern utbildning 418 000 + 306 000 + 50 000 
Rekrytering och utbildning av 
fältpersonal 12110000 4 790 000 + 890 000 
Biståndskontor" 2 940000 +18 960 000 586 000 

Summa 54 024 000 -1-28 478 000 + 3118000 

1 SIDA äger härutöver rätt att inrätta sex tjänster vid hemmamyndigheten. 
Vidare tillkommer av arbetsmarknadsstyrelsen anställda vapenfria tjänsie
pliktiga, praktikanter från social- och journalisthögskolorna samt viss personal 
som avlönas med medel som har anvisats för expertis. 

2 Denna post avser 25 extra ordinarie tjänster för personal vid bistiindskon
toren. Övriga kostnader för biständskontoren redovisas under anslaget C 2. Bi
lateralt utvecklingssamarbcte. 
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SIDA 

I förra årets anslagsframställning redogjorde SIDA utförligt för det 
övertalighetsproblcm som bestod i att verket hade ett 40-tal extra an
ställda utan egen tjänst. På basis av en utredning som Statskonsult AB 

har utfört tillsammans med verket och personalorganisationerna före
slog styrelsen att problemet skulle lösas genom att SIDA dels under en 

fyraårsperiod avvecklade ett antal extra befattningar, dels tilldelades 
tjänster i löncstatcn s.om ersättning för ett antal extra befattningar. 
Styrelsen föreslog därvid att SIDA skulle tilldelas 16 sådana ersätt
ningstjänster för budgetåret 1976/77. För budgetåret 1976177 erhölls 
4 av de 16 begärda tjänsterna. 

SIDA framhåller i sin anslagsframställning att man under det gångna 
året har kunnat avveckla ett betydligt större antal befattningar än vad 
som kunde förutses för ett år sedan. Vid utgången av budgetåret 1975/ 
76 räknar SIDA endast med en övertalighet på 12 personer utöver fast
ställd personalplan. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att detta pro
blem slutgiltigt löses genom att SIDA för budgetåret 1977 /78 tilldelas 
resterande 12 av de i förra årets anslagsframställning begärda 16 ersätt
ningstjänsterna. 

SIDA föreslår härutöver att 14 nya tjänster - 9 för handläggande 
personal och 5 för biträdespersonal - skall inrättas vid hemmamyndig- . 
beten i huvudsaklig överensstämmelse med de behov som har redovisats 
i verksarnhetsplanen för budgetåret J 976/77. 

Inom länderbyrå11 föreslås fyra nya tjänster: en avdelningsdirektör i 
lönegrad F 21/22, två amanuens/byrådirektörer i löncgrad F 5/17 och 
en kansliskrivare i lönegrad F 2/5. Inom industribyrån begär SIDA en 
förstärkning med tre tjänster: en byråchef i lönegrad F 23124, en ama
nuens/byrådirektör i Iönegrad r 5117 och en kansliskrivare i lönegrad 
F2/5. 

Främst som en följd av den nya arbetsrättsreformen föreslår SIDA 
att tre nya tjänster skall inrättas inom den personaladministrativa byrån. 

Det gäller en tjänst som avdelningsdirektör i Iönegrad r 21/22 för för
bandlingsverksamhet, en tjiinst som amanuens/förste byråsekreterare i 
Jönegrad F 5/11 för beredning av företagsnärnndens sammanträden och 
för intern information samt en tjänst som assistent i löncgrad F 5 för 
rekryteringsarbete. 

Inom ekonomibyrån föreslår SIDA att tre nya tjänster skall inrättas: 
en tjänst som amanuens/förste byråsekreterare i Iöncgrad F 5/11 som 
förstärkning av sektionsledningen, en tjänst som expeditionsvakt i löne
grad F 2 för transport av trycksaker. och en tjänst som tekniker i Iöne
grad F 2 som biträde vid handhavande och tillsyn av utrustning. Slut
ligen föreslår SJDA en ny tjänst som amanuens/byrådirektör i Iönegrad 
F 5/17 inom 11tred11i11gsbyrå11. 
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SIDA lämnar också förslag om förstärkning av ambassader och bi
ståndskontor i Angola, Cuba, Guinea-Bissau, Indien, Mo9ambiquc och 
Portugal med totalt sex nya tjänster. Härutöver föreslår styrelsen en 
ökning av antalet befattningar inom fältorganisationen med två nya 
tjänster som i första hand är avsedda för placering vid Sveriges per
manenta delegationer i New York och Genevc. 

T de två senaste årens anslagsframställningar har SIDA framhållit att 
viss del av SIDA:s personal p. g. a. sin anställningsform saknar trygg

het i anställningen. Det gäller vikarier för anställda som bar erhållit 
tjänstledighet för uppehållande av befattningar vid biståndskontoren 
eller för andra anställningar - främst vid internationella organisatio
ner. För att kunna avveckla dessa långtidsvikariat har SIDA i sina an
slagsframställningar för . budgetåren 1975176 och 1976177 begärt att 
samtliga tjänster vid biståndskontorcn görs till extra ordinarie tjänster. 
För budgetåret 1975176 :erhöll SIDA för detta ändamål 10 tjänster och 
för budgetåret 1976177 ytterligare 15 tjänster. 

Det totala antalet befattningar vid biståndskontoren uppgår budget
året 1976177 till 68. Detta innebär att de hittills erhållna 25 tjänsterna 
enligt SIDA inte löser hela problemet. Utöver de 25 erhållna tjänsterna 
skulle ytterligare 51 tjänster behövas. Förslaget utgår från att nuvaran
de ram för antalet utsända personer vid bistandskontoren ökas från 68 
till 76, inberäknat nyss nämnda två tjänster vid delegationerna i· New 
York och Genevc. SIDA vidhåller också i sin anslagsframställning för 
budgetåret 1977178 sina tidigare framförda önskemål om att verket ges 
möjlighet att flytta tjänster mellan hemmamyndigheten och bistånds
kontoren. 

Anslagsposten för resor är enligt SIDA i stort sett oförändrad i fasta 
priser i förhållande till budgetåret 1971172 trots att verksamheten i stort 
sett har fördubblats. För att inte kvaliteten på biståndsarbetet skall 
minska föreslår SIDA att posten för resor skall höjas från 2 400 000 kr. 
för innevarande budgetår till 2 900 000 kr. för budgetåret 1977178. 

SIDA föreslår vidare att anslagspostcn för intern utbildning skall ökas 
från 418 000 kr. till 724 000 kr. Huvuddelen av denna ökning avser en 
förstärkning av språkutbildningen - bl. a. i portugisiska. 

SIDA beräknar att kostnaderna för rekrytering och utbildning av 
fältpersonal skall öka från 12,l milj. kr. för innevarande budgetår till 
16,9 milj. kr. 

Föredraganden 

SIDA framhåller 1 sm anslagsframställning för budgetåret 1977178 
att antalet anställda inom verket utöver fastställd personalplan den 
1 juli 1976 uppgick till 12 personer. För att underlätta för SIDA alt 
avveckla denna övertalighet föreslår jag att fyra extra tjänster ändras 
till extra ordinarie. 
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På SIDA:s industribyrå har jag som tillfällig förstärkning be.räknat .· 

rnedcl för göromålsförordnanden för en byråchef och ell biträde. Vid 

intendentursektionen inom ekonomibyrån bör SIDA tillföras en ny 

tjänst för en handläggande tjänsteman för att förstärka sektionsled

ningen. 

SIDA upprepar sin begäran i årets anslagsframställning att extra 

ordinarie tjänster skall inrättas för all utsänd personal vid bistånds

kontorcn. Som anfördes i prop. 1975/76: 100 (bil. 5 s. 68) måste en lös

ning av hela detta problem anstå till dess att förhandlingarna om över

syn av utlandslönesystcmet har avslutats så att SIDA:s utsända personal 

kan inordnas i detta system. Jnnan <iet här berörda problemet löses bör 

SIDA dessutom ha redovisat tillämpningen av regeringens tidigare beslut 
. . 

om att medge SIDA rätt att inrätta 25 extra ordinarie tjänster för per

sonal vid biståndskontoren och vissa personligå cxira tjänster vid" hem

mamyndigheten. 

f'ör budgetåret 1977178 föreslår jag att ramen för antalet utsända 

personer vid biståndskontoren höjs från 68 till 71. Detta innebär ett be

myndigande för SIDA att utöver 25 i personalstaten uppförda tjänster 

l. v. ha 46 utsända tjänstemän vid biståndskontoren. 

Jag beräknar de totala kostnaderna för rekrytering och utbildning av 

fältpersonal till 16 milj. kr. för budgetåret 1977178. Härav bör 3 milj. 

kr. bestridas med medel ur reservationen för detta ändamål på anslaget 

C 3. Information och återstoden 13 milj. kr. genom att nya medel an

visas. 

Med hänvisning till sammanställningen i övrigt beräknar jag en ök
ning av anslaget med 3 118 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för budget

året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 57 142 000 kr. 

C 5. Biståndsutbildningsnämnden (BUN) 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

5 869 134 

7 673 000 

8 751 000 

Biståndsutbildningsnämnden leder och samordnar bistånds- och kata

strofutbildning för värnpliktiga och andra som bedöms vara lämpliga 

för sådan utbildning. Nämnden prövar urval och antagning till utbild

ning. Nämnden ansvarar för en bcredskapskår för biståndsinsatser samt 

hiträdcr vid planering för att komplettera den s. k. lcknikcrkontingenten 

i beredskapsstyrkan för FN-tjänst. 

Till nämndens förfogande står ett kansli. Chef för kansliet är en 
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avdelningsdirektör. Verksamheten är organiserad på tre enheter, varav 
en ansvarar för samordning och planering av olika verksamheter, en för 
urvalsprövning och personaladministration och en för nämndens utbild
ningsarbete. 

Från anslaget utbetalas Iöne-, sjukvårds- och resekostnader för per
sonal samt ersättning till elever enligt de bestämmelser som gäller för 
ersättning åt värnpliktiga m. fl. Till civilförsvarsstyrclsen betalas hyra 
för lokaler och utbildningsrriateriel samt ersättning för tjänster och 
transporter. Från anslaget bekostas vidare inköp av utbildningsmateriel 
m.m. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

BUN Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal 3 + 2 of 
Lärarpersonal 8,5 + 9 of 
Arvodcsanställd lärarpersonal 6 5 ·!· 2 
Övrig personal 4,5 '' 2 of 

22 + 8 + 2 

Anslag 
Lönekostnader 2 461 875 + 591 025 + 257 000 
Sjukvård, anställda 4 500 ' 500 + 500 T 

Värnpliktskostnader 50 000 + 10000 -j- 10 000 
Sjukvård, värnpliktiga I 245 125 + 300 125 -:- 300000 
Lokalkostnader m. m. 3 023 000 + 477 000 387 000 
Resekostnader 235 000 + 23 500 + 23 500 
Expenser 593 500 102 850 ·I· 100 000 
Övriga kostnader 60000 of of 

Summa 7 673 000 +1505 000 1-1078000 

BUN 

Nämnden konstaterar i sin anslagsframställning att efterfrågan i Sve
rige på bistånds- och katastrofpersonal under senare år har varit 
konstant. Det utvecklingssamarbete som nu har inletts med Moc,:ambique 
och Guinea-Bissau väntas emellertid medföra en ökad efterfrågan på 
personal med kunskaper i portugisiska. Nämnden avser därför att an
passa urvalet av elever till detta och fr. o. m. utbildningsåret 1977178 
göra undervisning i portugisiska till ett huvudspråk. I enlighet med tidi
gare angivna och av riksdagen godtagna riktlinjer föreslår nämnden att 
elevantalet skall öka från 125 till 150 elever budgetåret 1977178. Detta 
kommer tillsammans med ändrade ersättningsnormer för värnpliktiga att 
medföra ökade kostnader för främst personal, utbildningsmatericl, elev
förmåner och ersättning till civi1försvarsstyrelsen. 

f'r. o. m. verksamhetsåret 1976177 bedrivs utbildningsarbetet i särskilt 
iordningsställda lokaler på Sandö. Detta har medfört en kostnadsökning 
för hyror samt tjänster som tillhandahålls av civilförsvarsstyrelscn. 
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Nämnden framhåller att den nu under fem års verksamhet har fått 
tillräcklig erfarenhet för all fastlägga organisationen. Detta bör enligt 
nämndens uppfattning ske genom att fasta tjänster inrättas även för den 
personal som hittills har varit arvodesanställd. Nämnden föreslär därför 
att de tre arvodestjänster - en handläggande tjänsteman, en institu

tionsteknikcr och en skolvaktmästare - vilka budgetåret 1976177 har 
bestridits med s. k. löneplansmedel skall inrättas som fasta tjänster: 
Härutöver föreslår nämnden all en tjänst som handläggare i högst lönc
grad F 11 inrättas för att administrera en beredskapskår för bistånds
insatser. 

Nämnden anser i likhet med vad som anfördes i förra årets anslags
framställning att ytterligare lärartjänster måste inrättas i förhållande 
till ökningen av elevantalet. Nämnden föreslår därför att fyra kapacitets
ökande tjänster som lärare i befordringsgång F 10-12 inrättas. Nämn
den har hittills också erhållit medel för arvodcsanställning av tre lärare 
i allmän biståndsutbildning, en lärare i språk och en övningslärare i 
fysisk träning och motorkunskap. Nämnden finner det nödvändigt att 
dessa arvodestjänster nu inrättas som fasta tjänster. Nämnden föreslår 
därför att fyra fasta tjänster fr. o. m. budgetåret 1977178 inrättas varav 
tre tjänster som lärare i befordringsgång F 10-12 och en tjänst som 
övningslärare i Iönegrad F 9. 

Totalt föreslår nämnden en anslagsökning på 1 505 000 kr. 

Föredraganden 

Statskontorct gör f. n. i samarbete med biståndsutbi~dningsnämnden 
en översyn av nämndens personalorganisation som beräknas vara klar i 
maj 1977. T avvaktan på resultatcl av denna översyn är jag inte beredd 
att beräkna medel för några nya tjänster annat än två tjänster som 
lärare. Jag avser emellertid att återkomma till denna fråga när stats

kontorcts översyn är slutförd. 
Elevantalet vid skolan bör budgetåret 1977178 inriktas på 150 elever. 

f.:ör vart och ett av budgetåren under perioden 1978/79-1980/81 bör 
sedan elevantalet vara oförändrat. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av 

anslaget med 1 078 000 kr .. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bistå11dsutbild11i11gsnämnden (BUN) för budgetåret 1977/ 
78 anvisa ett förslagsanslag av 8 751 000 kr. 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET M. M. 

D 1. Svenska institutet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

12 948 969 

15 353 000 

18 279 000 

Reservation 

94 

838 361 

Svenska institutet är en statlig stiftelse som enligt sina stadgar skall 

främja kultur- och erfarenhetsuthytc med andra länder samt genom upp

lysningsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv. Insti

tutet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och 

tillhandahålla produkter och tjänster. 

Institutet leds av cri styrelse bestående av institutets direktör och 

tio ledamöter som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår före

trädare för utrikes- och utbildningsdcpartemcnten samt för kulturlivet. 

För kontakt med samhällsinstitutioner och andra organ som har berö

ring med institutets verksamhet finns rådgivande referensgrupper som 
tillsätts av styrelsen. Institutet administrerar det svenska kulturhuset i 

Paris. 

Svenska institutet begär för budgetåret 1977178 ett anslag av 

24 415 000 kr. varav 335 000 kr. avser kostnader för omhändertagande 

av FN-stipendiater, för vilka medel anvisas över anslaget 111 C 2. Det 

begärda anslaget skulle innebära en ökning under III D 1. med 

8 727 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Av detta belopp 

beräknas 2 549 000 kr. avse pris- och löricomräkning. Återstående del 

av den begärda ökningen, dvs. 6 178 000 kr., avser främst förstärk

ningar av institutets tre huvudprogram. Bl. a. äskas 900 000 kr. för ut

ökad verksamhet inom program 3 (information om det svenska sam

hället), 1040000 kr. för program 4 (stöd åt presentation av svensk 

konstnärlig verksamhet) samt 1 261 000 kr. för program 5 (stöd åt 
studier och forskning). För utökad gäststipcndieverksamhel begärs här

utöver 1 443 000 kr. Vidare begärs medel för personalförstärkningar och 

administrationskostnader. De föreslagna höjningarna inkluderar medels

behov för åtgärder föranledda av Sveriges undertecknande av slutdoku

mentet från Helsingfors-konferensen om säkerhet och samarbete i Euro
pa (ESK). 

Föredraga11den 

I anslutning till sina ställningstaganden till anslaget Svenska institu

tet för innevarande budgetår uttalade sig riksdagen för en översyn av 

den samlade svenska kultur- och informationsverksamheten utomlands 

(UU 1975176: 8, rskr 1975/76: 164). Utformningen av denna verksam-
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het har dessutom fått Ökad. aktualitet till följd av Svedges underteck
nande av slutdokumentct från ESK. Det svenska kulturutbytet med ut

landet berördes liven i propositionen om deh statliga kulturpolitiken 3 
(prop. 1975/76: 135), varvid den dåvarande chefen för utbildningsde

partementet underströk b~hovet av en översyn vilken enligt honom 
borde kunna samordnas med nyss nämnda av riksdagen begärda över
syn. Jag har inhämtat att den nuvarande chefen för utbildningsdeparte

mcntet delar denna uppfättnin·g. 
Förberedelser för övcrsy~cri pågår och jag räknar med att en utred

ning skall komma till stånd inom kort. 
En viktig förutsättning för att den svenska informationsverksamheten 

i utlandet skall fungera tillfredsställande är att basdokumentation om 
Sverige finns tillgänglig i lämpliga språkversioner. Enligt rådande ar
betsfördelning är detta en av Svenska institutets huvuduppgifter till
sammans med åtgärder för att främja kulturutbytet med utlandet samt 
stödja internationella kontakter på forsknings- och undervisningsområ
dct. Kostnaderna för samtliga vcrksamhctsgrenar har under det senaste 
året ökat till följd av allmänna prisstegringar. Jag har beaktat detta vid 
min anslagsberäkning. 

För ökade lönekostnader vid Stockholms-kontoret beräknar jag 
1 360 000 kr. och för övriga kostnadsökningar 1166 000 kr. varav 
134 000 kr. avser kulturhuset i Paris. 

Av det föreslagna anslaget för 1977/78 har jag beräknat att 1 965 000 
kr. bör avsättas för att täcka beräknade kostnader för gäststipendieverk
samheten. Beräkningen avser oförändrad ambitionsnivå. · 

För ökade insatser i enlighet med rekommendationerna i slutdokumcn
tet från ESK har jag beräknat 400 000 kr. i anslagsökning. 

Anslaget bör således räknas upp med (1 360000+1166 000 +400 000) 
2 926 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenska institutet för budgetåret 1977178 an
visa ett rcscrvationsanslag av 18 279 000 kr. 

D 2. Sveriges Radios programvcrksamhct för utlandet 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

14 547 000 
16 440000 
18 330 000 

Sveriges Radios utlandsprogram (UTP) är den enhet inom Sveriges 
Radio som svarar för denna verksamhet. UTP skall dels själv sända 
radioprogram, dels producera för utländska radio- och TV-stationer av
sedda bandade program. 
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i976/77 

Anslag. 

Ersättning för Sveriges Radios 
programvcrksamhet för utlandet 16 440 000 

Sveriges Radios kostnader (12 090 000) 
Televerkets kostnader ( 4 350 000) 

Beräknad ändring 1977/78 

Sveriges Radio Förc-
och Televerket draganden. 

+8 110 ooo 
(+8 020 000} 
( + 150 000) 

+1890000 
( +1 800 000) 
(-;- QO 000) 

Av den begärda bidragsökningen till Sveriges Radio anges 5 779 000 
kr. avse kompensation för stigande kostnader. Därutöver äskas .2 241000 

kr. för bl. a. ökad sändningstid samt ökad produktion och distribution 
av bandade radioprogram och filmer m. m. 

Televerket begär en uppräkning av anslaget med 150 000 kr. för att 
kunna täcka ökade drifts- och kapitalkostnader samt möjliggöra viss 
komplettering av den tekniska utrustningen. 

F öredraga11den 

Inom Sveriges Radios utlandsprogram bar arbetet med att samman
väga och utvärdera resultatet av genomförda lyssnarundersökningar 
avseende utlandssändningama nu slutförts. Materialet har överlämnats 
till utrikesdepartementet som i sin lur har delgivit det med riksdagens 

utrikesutskott. 
Under det senaste året har utlandsprogrammet fått vidkännas kraftigt 

ökade kostnader, särskilt för löner. Jag har beaktat detta vid min an
slagsberäkning. Anslaget bör räknas upp med 1 890 000 kr. varav 90 000 
kr. avser ersättning till televerket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges Radios programverksamhet för utlandet för bud

getåret 1977178 anvisa ett anslag av is 330 000 kr. 

D 3. övrig information om Sverige i utlandet m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

5 060 685 
5 862 000 
6 667 000 

1976/77 

Anslag 

1. Samordnad informations-
verksamhet 4 332 000 

2. Bidrag till Svcnsk-inter-
nationella pressbyrån 980 000 

3. Bidrag till Ingenjörsveten-
skapsakademien 550 000 

5 862000 

Reservation 1869 722 

Beräknad ändring J 977 /78 

Anslags- Före-· 
framställning draganden 

+620000 

+251 000 +120000 

+190 000 + 65 000 

+441 000 +sosooo 
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Föreningen Bcrnadottcnmseets vänner har begärt ett bidrag på 10 000 

kr. för Bemadottemmeet i Pau, vilket är samma belopp som utgår inne

varande budgetår. 
lllgenjiirsvetenskapsakC1demien begär bidrag med sammanlagt 740 000 

kr. för forskarutbyte mellan Sverige och nationella vctcnskapsakademier 
i östeuropeiska länder och Kina, innebärande en ökning med 190 000 kr. 

Svensk-internationella pressbyrclrz (SIP) distribuerar nyhctsbulletiner 

på ett tiotal språk till cirka 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. 
Bulletinerna innehåller dels produkt- och förctagsinformation, dels all
männa nyheter från Sverige. Sveriges allmänna exportförening begär för 

budgetåret 1977/78 ett bidrag till Svensk-internationella pressbyrån med 

l 231 000 kr. 

Föredraganden 

Utrikesdepartementet svarar för ledning och samordning av den sam
lade, med statsmedel finansierade allmänna informationsverksambetcn 
om Sverige i utlandet. Denna verksamhet har som en följd av den 

snabba utvecklingen av Sveriges internationella förbindelser kommit att 
få allt större betydelse. Vikten av ett ökat informations- och erfarcnhets
utbytc över gränserna framhålls bl. a. i slutdokumentet från konferensen 
om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). ökade krav ställs därför på 
utrikesdepartementets informationsvcrksamhet. 

Riksdagen har hemställt om ökade insatser från utrikesdepartementets 
sida för förmedling av information om svensk utrikespolitik och inter
nationella förhållanden till riksdagen, myndigheter och organisationer 
samt allmänheten. Frågan om lämpliga former för att tillgodose detta 
önskemål har studerats inom departementet och förberedelser pågår för 
en utökad service inom ramen för de medel som står till förfogande för 
den samordnade informationsvcrksamhctcn. Jag får i sammanhanget 

även hänvisa till de anslagsuppräkningar som jag föreslår i det följande 
för de organisationer som erhåller statsbidrag över anslaget E 3.- Infor
mation om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska· frågor. 

Jag beräknar 805 000 kr. i ökning under anslaget D 3. Av detta belopp 
bör Svensk-internationella pressbyrån tillföras 120 000 kr. och Ingenjörs
vetenskapsakademien 65 000 kr. För den samordnade informationsvcrk
sarnheten beräknar jag 620 000 kr. i ökning varav 100 000 kt. för åt~· 

gärder i anledning av ESK-rekommendationerna. 

Bidraget till Bernadottcmuscct i Pau bör utgå med oförändrat belopp, 
10 000 kr. 

An'slaget bör alltså diknas upp med (120 000 + 65 000 + 620 000) 
805 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Övrig information om Sverige i utlandet m. m. för budget

året 1977178 anvisa ett rcservationsanslag av 6 667 000 kr. 

7 Rik.rclagen .!976177. I sam/. Nr .ZOO. Bil. 6 
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E. DIVERSE 

E 1. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

I 037 903 

500 000 

500 000 

98 

Från anslaget bestrids bl. a. vissa kostnader för sjöfolk, andra svenska 
medborgare och vissa statslösa som blivit nödställda utomlands. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 

m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 
500 000 kr. 

E 2. Bcstridande av resekostnader för inom :Förenta Nationerna utsedda 
svenska stipendiater 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

7 900 

34 000 
40000 

Anslaget bör höjas med 6 000 kr. 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

2 302 

att till Bestrida11de av resekostnader för inom FöreTlfa Nationerna 

utsedda svenska stipendiater för budgetåret 1977178 anvisa ett 
reservationsanslag av 40 000 kr. 

E 3. Information om meIJanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1.977/78 Förslag 

2 071000 
2 422 000 
3 122 000 
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1976i77 Beräknad ändring 1977 /78 

Anslag Anslags- Före-
framställning draganden 

Utrikespolitiska institutet 1604000 + 658 000 - ·i-350 000 
Svenska FN-förbundet 665 000 +l 164000 +260 000 
Svenska UNICDF-kommitten 40000 ·'- 300 000 + 55 000 I 

Svenska sektionen av Internalio-
nella kvinnoförbundet för 
fred och frihet 27 000 + 30000 + 5000 

Svenska freds- och skiljedoms-
föreningen 28 000 I 47 000 + 5 000 

Utrikespolitiska föreningarnas 
FN-förbund 18 000 12 000 10 000 -

Svenska sektionen av 
Amnesty lntcrnational 40000 + 20000 -1- 15 000 

2 422 000 +2 231000 ___;_700 000 

Europarörelsens svenska råd, för vilket 22 000 kT. anvisats för in
nevarande budgetår, har lagt ned sin verksamhet. Statsbidraget har 
överförts till Utrikespolitiska institutet som enligt överenskommelse 
med utrikesdepartementet kommer att svara för den information rö
rande europeiska samarbetsfrågor, inklusive Europarådets verksamhet, 
som tidigare ombesörjts av Europarörelsens svenska råd. 

Utrikespolitiska instit!lfet begär statsbidrag från tredje huvudtiteln 
med 2 262 000 kr. för 1977/78. Av beloppet avser 1178 000 kr. löne
kostnader och 638 000 kr. lokalhyror. Vidare äskas 285 000 kr. för pro
gramvcrksamhet avseende föreläsningar och seminarier i institutets lo
kaler. Det begärda beloppet innefattar kostnaderna för två nya tjänster 
om sammanlagt 210 000 kr. samt medel för information i Europa-frågor. 
Institutet begär i övrigt 36 500 kr. till biblioteket samt 35 000 kr. i bi
drag till tidskriften "Internationella studier". 90 000 kr. äskas för ett 
internationellt symposium om massturism. 

Av den begärda anslagsökningen om totalt 658 000 kr. anges 305 000 
kr. avse kompensation för automatiska kostnadsökningar. 

Svenska FN-förbundet, som enligt sin stadga är det centrala organet 
för FN-information i Sverige, begär i sin anslagsframställning ett stats
bidrag över tredje huvudtiteln med 1 829 000 kr. vilket skulle innebära 
en ökning med 1164 000 kr. i förhållande till anslaget för innevarande 
budgetår. Förbundet beräknar medelsbchovct för sin planerade verk
samhet under 1977178 till 1 783 000 kr. vartill har lagts ett engångsbe
lopp om 300 000 kr. för viss inventarieanskaffning samt sanering 
av förbundets ekonomi. Inkomsterna, utom statsbidrag, beräknas till 
257 000 kr. 

Av det begärda statsanslaget avser 216 000 kr. kostnader för två riya 
tjänster och 300 000 kr. engångsanvisning enligt ovan. För informations
vcrksamhet, internationella kontakter, medlemskontaktcr och tidskriften 
"Världshorisont" begärs sammanlagt 326 000 kr., en ökning med -ca 
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220 000 kr. Aterstoden fördelar sig i huvudsak på olika poster för ad
ministrativa och andra kostnader. 

Inkomsterna beräknas i anslagsframställningcn komma att öka en
dast obetydligt under 1977178. 

Svenska UNICEF-kommitten anhåller om ett statsbidrag om 340 000 
kr. för 1977178, en ökning med 300 000 kr i förhållande till innevarande 
budgetår. Det begärda beloppet avser bl. a. kostnader för inrättande av 
tjänster för kommittens verkställande ledamot, en informationssekrctc
rare och en assistent. 

Svenska sektionen av Internationella kvinno/ örbundet ·för fred och 
frihet beräknar kostnaderna för sin verksamhet under nästkommande 
budgetår till 115 000 kr. I statsbidrag från tredje huvudtiteln begärs 
57 000 kr. 

Svenska freds- och skiljedomsföreningen anhåller om ett statsanslag 
av 75 000 kr. avseende såväl utökad verksamhet som kompensation för 
kostnadsökningar. 

Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund äskar för budgetåret 1977/ 
78 ett statsbidrag om 30 000 kr., innebärande en ökning med 12 000 kr. 
i förhållande till anslaget för innevarande budgetår. Som motiv för den 
begärda anslagsökningen anges att bidraget från skolöverstyrelsen p. g. a. 
ändrade regler för bidragsgivning väntas bli reducerat. Begärda medel 
avses bl. a. användas för kontakter med liknande organisationer såväl 
inom som utanför Sverige. 

Svenska sektio12e11 av Amnesty lntematio11al begär för informations
verksamhet om förhållandena rörande de mänskliga rättigheterna i olika 
länder ett statsbidrag om 60 000 kr. för 1977178. Detta skulle innebära 
en ökning med 20 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Med~ 
len avses liksom hittills användas för fortlöpande utgivning av skrifter, 
utställningsverksamhet, Amnesty-bulletinen, faktablad m. m. 

F öredraganderz 

För utrikespolitiska institutet beräknar jag en ökning av anslaget för 
1977178 med 350 000 kr. Av beloppet avser 300 000 kr. i första band 
kompensation för stigande Iöneo och andra kostnader samt visst bidrag 
till institutets bibliotek. Resterande 50 000 kr. avses för programverk
samheten. Merparten av detta belopp bör avsättas för information 
rörande europeiska samarbetsfrågor inklusive Europarådets verksamhet. 

Bidraget till Sl'enska FN.,.förbundet bör räknas upp med 260 000 kr .. 
för 1977178. Av beloppet avser 100 000 kr. engångsanvisning för täck
ning av underskott i förbundets ekonomi. Jag beräknar att resterande 
160 000 kr. i anslagsökning, förutom kompensation för automatiska: höj
ningar av löne- och andra administrativa kostnader, skall ge ~trymme 
för viss förstärkning av förbundets reguljära informationsverksamhet. 

För Svenska UNICEF-kommftten beräknar.jag en höjni.ng av anslaget 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 101 

för 1977/78 med 55 000 kr. vilket innebär mer än en fördubbling i för

hållande till innevarande budgetår. Härigenom bör kommittens kansli
resurser kunna förstärkas med ·sikte på utökad informationsverksarrihet. 

Anslagen till Svenska sektionen av intemationella kviimoförbu11det 

för fred och f rilzet sai:nt Svenska freds- och ·skiljedorrisf öre11i11gen bör 
höjas med 5 000 kr. vardera. ·pöf Utrike.rpolitiska föreningarnas FN

förbu11d beräknar jag ett med 10 000 kr. förhöjt anslag. Bidraget till 
Svenska sektionen av Anmesty lnternational bör höjas med 15 000 kr. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen och till vad 
jag ovan anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen· 

att till Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes

politiska frågor för budgetåret 1977178 anvisa ett anslag av 
3 122 000 kr. 

E 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

4167 000 
4 847 000 
5 397 000 

Stockholms intemationella freds/ orsk11i11gsillstitut (SJPRI) är en stiftel
se, för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stiftelsen 
har till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag riksdagen god
känt med anledning av prop. 1966: 76 (SU 1966: 88, rskr 1966: 203) 
bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av bety
delse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till 
förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga kon
flikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en styrelse. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör 
och andra tjänstemän i enlighet med en personalförteckning som rege
ringen fastställer samt, som rådgivande organ, ett velenskapligt råd. 

Personal enligt personalförteckning 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1976/77 

4 
6 

10 

Beräknad ändring 1977/78 

Iristitutet Förcdi:agan
dcn 

SIPRI begär för budgetåret 1977/78 ett statsbidrag med 5 597 000 kr., 
vilket innebär en ökning med 750 000 kr. i förhållande till innevarande 
budgetår. Av det begärda anslaget utgör 3 760 000 kr. lönekostnader, 
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800 000 kr. administrativa :kostnader samt 1 180 000 kr. särskilda pro
jektkostnader. Resterande del, 107 000 kr., utgörs av Iönekostnadspålägg 
och vissa kostnadsersättningar. Institutets intäkter· från försäljning av · 
publikationer beräknas till 250 000 kr. 

Av den äskade ökningen anges pris- 'och löneomräkning uppgå till 

500 000 kr. Därutöver äskas 160 000 kr. för särskilda· projektkostnader 
samt 90 000 kr. för posten löner. · 

Föredraganden 

Med hänsyn till pris- och löneökningar förordar jag att. anslaget räk
nas upp med 460 000 kr. Därutöver beräknar jag 90 000 kr. för an
litandc av viss extra personaL 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Stockliofms internationcUn f1·edsforsk11i11gs

institut för budgetåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag 
av 5 397 000 kr. 

E 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

4 381000 
3 552 000 
4196 000 

1. Seismologiska multipel-
stationen i Hagfors 

2. Radiakövervakning 
3. Teknisk-vetenskapliga 

utredningar 

1976/77 . 

Anslag 

2 637 000 
570 000 

345 000 

3 552 000 

Beräknad ändring 1977/78 

+ 893 000. 
+ 20 000 

+ 455 000 

+1368000 

Föredra-· 
ganden 

+431 000 
+ 20000· 

+193 000 

+644 000 

Verksamheten avser forskning och utredningar i samband med för
handlingar om rustningsbegränsningar och kontroll samt övervakning av 
kärnladdningsprov. Verksamheten leds och bedrivs av försvarets forsk
ningsanstalt för utrikesdepartementets räkning. 

Den seismologiska multipclstationen i Hagfors har till uppgift att be
driva detektionsseismologisk forskning och internationellt datautbyte 
samt övervakning av förekommande kämladdningsprov. 

Radiakövervakningcn avser bl. a. förekommande kärnladdningsprov 
samt provstoppskontroll. Teknisk-vetenskapliga utredningar avser s. k. 
A-, B· och C-krigföring samt satellitspaning, som underlag för nedrust
ningsförhandlingar. 
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Försl'arets forsk11i11gsa11stalt 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 · 

FOA Före-
dragandcn 

Perso11al 
Handläggande personal 6 +2 +1 
Övrig personal 5 

11 +2 -H 

FOA begär för budgetåret 1977/78 ett anslag på 4 920 000 kr., en 
ökning med 1 368 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Askandet avser beträffande Hagfors-stationen en beräknad pris- och
Iöneomräkning om 219 000 kr. Därutöver begärs 674 090 kr. för b,l;a .. 
upprättande av ett centrum för internationellt seismologiskt datautbyte, 
för utökade seismologiska mätningar på södra halvklotet, . studier av 
mätfönnågan hos seismologiska stationer i Afri~a, för ,driften. av en 
mätstation i Kalix samt för en ny tjänst för mätdataanalys i Hagfors. 

För teknisk-vetenskapliga utredningar begärs, 450 000 kr. i ökade me
del. Beloppet avser beräknade, kostnader för. utökad. utrcdningskapacitet 
för utrikesdepartementets räkning inom om~å?en: som kärnladdningar,. 
s. k. BC-stridsmedel, ny!l massförstörelsevapen m. m. 

FOA föreslår vidare i sin ans lagsframställning att ·en femårig pro
gramplan fastställs för verksamheten under ans.laget E 5 i likhet med . 
vad som gäller för FOA :s verksamhet i övrigt. Som motiv anförs. be
hovet av långsiktig planering. 

F öredraga11de11 
',· 

För pris- och löneomräkning ,beräknar jag sammanlagt 244 000 kr. 
Därutöver föreslår jag att anslaget räknas upp. ried totalt 400 000 kr. 
för utökad verksamhet inom program 1 och 3. Av detta belopp avser 
212 000 kr. beräknade kostnader för att försöksvis upprätta ett centrum 
för internationellt seismologiskt datautbyte i Hagfors. Beloppet inklude
rar kostnaderna för en ny tjänst på handläggarnivå._ Resterande 188 000 
kr. bör tillföras verksamheten .under program 3, teknisk-vetenskapliga 
utredningar, för att förstärka FOA:s resurser på de områden som är av 
särskild betydelse för Sveriges medverkan i det internationella nedrust
ningssamarbetet. 

Anslaget bör således räknas upp med (244 000 + 212 000 + 188 000) 
644 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa cltgärder för ;·11stni11gsbegrä11s11ing och kontroll för 

budgetårel 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 4 196 000 kr. 

:.·· 
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KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

5. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 

utrikesrepresentationen 

104 

Ambassadanläggningen i Kairo har försenats på grund av vissa leve

ranssvårigheter. Inflyttning sker kring årsskiftet 1976/77. Tidigare an
given kostnadsrarn, 7,9 milj. kr. bibehålls oförändrad. 

Erforderliga förberedande markarbeteri på den tomt som upplåtfts för 
uppförande av en ambassadanläggning i Ha11oi har avslutats. Projekte
ring pågår i samråd med. den vietnamesiska parten och byggstart beräk- · 
nas ske under första halvåret 1977. I avsakn.ad av underlag från veder

börande vietnamesiska myndigheter för en total kostnadsberäkning har 
kostnadsramen räknats upp från 21 milj. kr. till 23,5 milj. kr. på grund
val av svenskt byggnadskostnadsindex. 

Som anmälts i regeringens proposition med förslag orri tilläggsbudget 
I till statsbudgeten för innevarande budgetår har den förhyrda fastighet 

i vilken ambassadens i Rom kanslilokaler är inrymda utbjudits till för
säljning. Eftersom fastigheten är ändamålsenlig för ambassadens lokal-· 

behov avses fastigheten förvärvas. Med hänsyn till att fastighetens för
säljningspris är knutet till förändringar av levnadskostnadsindex i Italien 
kommer kostnadsramen för förvärvet att överskridas med ca 0,5 milj. 

kr. 

Ambassadanläggningen i New Delhi omfattar såväl kanslilokaler som 
personalbostäder. Med hänsyn till att kontorslokalcrna numera är otill
räc1diga samt att behov. av ytterligare personalbostäder föreligger har 
regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelscn att projektera om- och till

byggnad inom ambassadanläggningen. Kostnaderna för objektet iiar 
beräknats till 3 milj. kr. 

I Tclzeran förvärvade staten 1963 en tomt på ungefär 7 800 m!! för 
uppförande av i första hand en chefsbostad. Regeringen har uppdragit 
åt byggnadsstyrelsen att projektera en chefsbostad. Kostnaderna har 
beräknats till 3,9 milj. kr. och innefattar relativt omfattande mark

arbeten. 

Föredraganden 

För de i investeringsplanen uppförda nya objekten i New Delhi och 
Teheran bör kostnadsramar uppföras med respektive 3 milj. kr. och 3,9 

milj. kr. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in

vestcringsplan och anslagsbcräkning. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 105 

lnvestcringsplan (1 000-tal kr) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

1975-04-01 1976-04-01 1975/76 1976j77 

Kairo, amb.anl. 7 900 7 900 6148 1 552 
Hanoi, amb.anl. 21 000 23 500 I 787 4000 
Rom, förvärv av kansli-

fastighet 9 0001 9 000 
New Dclhi, om- och 

tillbyggnad 3 000 
Tehcran, chefsbostad 3 900 
Färdigställda, ej 
slutredovisade projekt 25 200 25 200 22 797 I 403 
Diverse projekt 9 100 6 600 65 1 645 
Projckteringskostnader 800 

Summa 63 200 79100 30 797 18 400 

1 F. n. uppförd med 8 500 tkr (jfr prop. 1976/77: 25) 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr) 

Metlelstillgång 

Behållning J 976-07-0J 
Anslag för 1976/77 
Anslag för 1977 /78 (förslag) 

17 417 
1 000 

12 000 

30417 

Beräknad medclsför-
brukning · 

·1976/77 
1977/78 

18 400 
12017 

30417 

1977/78 

200 
6000 

I 000 
750 

3 067 
1 000 

12017 

Under rubriken Diverse projekt har medel beräknats för bl. a. mindre 
upprustningsarbcten och förvärv av bostäder för personal utsänd av 
utrikesdepartementet och SIDA. 

Utrikesförvaltningens personalpolitiska utredning anförde i sitt betän
kande (Ds. UD 1975: 3), anmäld i regeringens proposition (1975/76: 
96) om viss ändrad organisation för utrikesdepartementet m. m., att spe
ciella åtgärder bör vidtas på orter där rekrcationsmöjlighelerna är dåliga 
beroende på att faciliteter härför saknas eller personalens rörelsefrihet 
av ett eller annat skäl är begränsad. Med hänvisning till detta uttalande 
har visst utrymme inkluderats i medclsberäkningen för 1977178 avseende 
iordningställande av vissa molionsanläggningar. Betydelsen för den ut
sända personalen att ha tillgång till lämplig motionsanläggning är sär
skilt stor i länder med pressande klimat. De positiva effekter som mo
tionsmöjligheter ger är särskilt uttalade på orter där personalen är un
derkastad isolering från kontakter i värdlandet; 

Medel har också beräknats för att möjliggöra att ytterligare angelägna 
projekt påbörjas. I den mån sådana projekt kräver riksdagens godkän
nande återkommer jag härtill. 

Bygg- Fär-
start dig-

ställan-
de 

73-03 76-i2 
77-04 79-04 

77-10 79-04 
78-0J 80-0J 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inköp, uppförande oclz istå11dsätta11de av / astigheter fi~r 

utrikesreprese11tatione11 för budgetåret 1977178 anvisa ett iri
vesteringsanslag av 12 000 000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

1. Utrikesförvaltningens lånefond 

Fonden uppgå~ f. n. till 3 025 000 kr. (prop. 1975176: 100 bil. 5 s. 83, 
UU 1975/76: 8, rskr 1975/76: 164, prop. 1976177: 25). Av fonden dispo
neras 2 725 000 kr. för s. k. allmänna lån på högst 20 000 kr. i samband 
med tjänstemans förflyt~i1ing. Om särskilda omständigheter föreligger 
kan lån beviljas med högre belopp. Då ._synnerliga sk~l föreligger får 
lån. beviljas även för mcdelsbehov som uppkommit under löpande sta
tionering utomlands utan samband med förflyttning. Lånen skall amor
teras inom tre år. 

Återstoden av fonden, dvs. 300 000 kr., disponeras för särskilda 'lån 
på högst 5 000 kr. till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av 
möbler och andra inventarier (möbellån). Längsta amorteringstid är fem 
år, men i övrigt gäller samma villkor som för de s. k. allmänna lånen. 

Utlandslöncsystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i 
samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lånefonden 
(prop. 1963: 75 s. 100, SU 1963: 125, rskr 1963: 298). 

Det ökade antalet låneberättigade jämte pris- och kostnadsutveck
lingen har medfört ett växande lånebehov vilket inte kan tillgodoses med 
nu tillgängliga medel. Jag anser att ytterligar~ 300 000 kr. bör tillföras 
fonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . , 
att till Utrikesförva/~11ingens låne/ ond för budgetåret 1977/78 an

visa ett invcsteringsansl~g a.v 300 000 kr. 

2. Biståndsförvaltningcns Iimcfond 

Fondens medel används främst för långivning till SIDA:s bilaterala 
experter. Fondens kapitalbelopp uppgår f. n. till 1600000 kr, 

Enligt SIDA:s bedömning behövs inget kapitaltiliskott för budgetåret 
1977178. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget förs upp med ett fomiellt belopp av 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bistå11dsförvalt11ingens lånefond för budgetåret 1977178 
anvisa ett investcringsanslag av 1 000 kr. 
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Bilaga 6.1 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade kon
sulat med utsänd lönad tjänsteman den 1 januari 1977 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidiära ackrcdi· 
teringsorter 

Addis Abeba 
(Aden, Tananarive) 

Alger 
(Bamako) 

Ankara 
Athcn 
Bagdad 
Bangkok 

(Rangoon, Singapore, 
Vicntiane) 

Beirut 
(Amman, Damaskus) 

Belgrad 
(Tirana) 

Berlin 
Bern 
Bogota 

(Panama, Quito) 
Bonn 
Brasilia 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Buda pest 
Buenos Aires 
Bukarest 
Canberra 

(Port Morcsby) 
Caracas 

(Gcorgctown, Port-of-Spain, 
Port au Princc, 
Santo Domingo) 

Colombo** 
Dacca* 
Damaskus** 
Dar es Sa!aam 

(Mogadiscio) 
Dublin 
Gaborone* 
Guatemala 

(~1anagua, San Josc, San Salva
dor, Tegucigalpa) 

Haag 
Hanoi 
Havanna. 

(Kingston) 
Helsingfors 
Islamabad 
Jakarta 

(Manila) 
Jcddah 

(Al?l.i Dhabi, Doha, 
Ma'nama, Muscat, Sana) 

Kairo . 
(Khartoum; Nicosia) 

Kinsbasa 
': (Brazzaville; Libreville, 

Malabo, Yaounde) 
Kuala Lumpur 
Kuwait 
Köpenhamn 
Lag os 

(Accra, Niamey, 
Ouagadougou, 
Porto Novo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
London 
Luanda 
Lusaka 

(Gaborone, Li!ongwe) 
Madrid 
Manila** 
Maputo* 
Mexico 
Monrovia 

(Abidjan, Bissau, 
Conakry, Freetown, Praia) 

Montevideo 
(Asuuci6n) 

Moskva 
(Ulan Bator) 

Med "' betecknad beskickning förestås av en t.f. chargc d'affaires. 
Med ** betecknad myndighet avses ambassadkansli. 
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Nairobi 
(Bujumbura, Kampala, Kigali) 

New Delhi 
(Colombo, Dacca, Kathmandu) 

Oslo 
Ottawa 
Paris 
Peking 

(Pyongyang) 
Prag 
Pretoria 

(Maseru, Mbabane) 
Pyongyang* 
Quito* 
Rabat 

(Banjul, Dakar, Nouakchott) 
Reykjavik 

Il. Delegationer 

Rom 
(Vallet!a) 

Santiago de Chile* 
Seoul** 
Singapore** 
Sofia · · · 

Teheran 
(Kabul) 

Tel Aviv. 
Tokio 

(Seoul) 
Tripoli 
Tunis 
\Varszawa 
Washington 
Wellington 
Wien 

108 

Sveriges ständiga representation vid Förenta.Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna 
Geneve 
Sveriges delegation hos Organisationen· för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation hos de Europeiska gemenskaperna i Bryssel 
Sveriges ständiga ombud hos Europarådet i Strasbourg 

111. Lönade konsulat 
a) Generalkonsulat 
Antwerpen 
Berlin 
Chicago 
Gcnua 
Hamburg 
Hongkong 
lstanbul 
Leningrad 
Minneapolis 
Montreal 
New York 
Rio de Janeiro 
San Francisco 
Sao Paulo 

b) Konsulat 
Barcclona 
Houston 
Las Palmas 
Los Angeles 
Mariehamn 
Marseille 
Palma de Mallorca 
Rotterdam 
Santa Cruz de Tenerife 
Sydney 
Szezecin 

IV. Olönade konsulat med utsänd lönad tjänsteman i icke-chefsställ
ning 
Frankfurt a. M. 
Milnchcn 
Stuttgart 
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Agreement Establishing the International 
Fund for Agricultural Del'elopment 

PREAMBLE 
Recugnizing that thc continuing food 

problem of the world is afflicting a I.arge 
segment of thc peoplc af the dcvcloping 
countries and is jeopardizing the most 
fundamental principles and values associat
ed with thc right to lifc and human dignity; 

Considering the need to improve the 
co-nditions of life in the dcvcloping count
ries and to promote socio-economic devcl
opment within the context of the priorities 
and objectivcs of thc developing countrics, 
giving due regard to both ecouomic and 
social benefits; 

Bearing in mind the responsibility of the 
Food and Agriculture Organizi::ltion of the 
Unitcd Nations within the United Nations 
system, to assist the efforts of developing 
countries to increase food and agricultural 
production, as well as that organization's 
technical competence and experience i-n this 
field; 

Conscious of the goals and objectivcs of 
the lnlemational Devclopment Stmtegy for 
the Second United Nations De.vclopmcnt 
Decade and cspccially the need to spread 
thc benefits of assista·nce to all; 

Bearing in mind paragraph (f) of part 2 
("Food") of Section 1 of General Asscmbly 
resolution 3202 (S-VJ) on the Programme of 
Action on thc Establishmcnt of a New In
ternational Economic Order; 

Bcaring in mind also thc nccd for cffect
ing transfer of technology for food and 
agricultural dcvelopment and Scction V 
("Food and Agriculturc") of General As
sembly resolution 3362 (S-VII) on develop
ment and intemational cconomic co-opera
tion, with particular referencc to paragraph 
6 thercof regj:irding the establishmcnt of'an 
Jnternational Fund for Agricultural Devel
opment; 

Recalling paragraph 13 of General As
scmbly resolution 3348 (XXIX) and rc-

Bilaga 6.2 

Avtal om upprättande m· internationella 
jordbruksutvecklingsfondcn 

INLEDNING 

De avtalsslutandc parterna 
vilka erkänner alt världens fortsatta livs

medelsproblcm drabbar en stor del av män
niskorna i utvecklingsländema och sätter 
de mest grundläggande pri·nciperna och vär
dena rörande rätten till liv och mänsklig 
värdighet på spel; 

i•ilka beaktar behovet att förbättra lev
nadsvillkoren i utvecklingsländerna och att 
främja social och ekonomisk utveckling 
inom ramen för utvecklingsländcrnas prio
riteringar och mål, varvid vederbörligt av~ 
seende bör fästas vid såväl· ekonomiska som 
sociala aspekter; 

vilka erinrar sig Förenta Nationernas 
livsmedels- och jordbrnksorganisations an
svar inom Förenta Nationerna för att bistå 
utvecklingsfänderna i deras ansträngningar 
att öka livsmedels- och jordbruksproduktio
ncn samt organisationens tekniska kunskap 
och erfarenhet på detta område; 

vilka är medvetna om de mål sorri finns 
uppställda i den internationella utvecklings
str.itegin för Förenta Nationernas andra ut
vecklingsårtionde och då särsk·ilt behovet 
att sprida förmånerna av biståndet till alla; 

vilka erinrar sig paragraf f) i del 2 ("Livs
medel") av avsnitt I i generalförsamlingens 
resolution 3202 (S-VI) om handlingspro
grammet för upprättandet av en ny inter~ 
nationell ekonomisk ordning; 

vilka även erinrar sig behovet av tckno
logiöverföring av livsmedels- och jordbru'ks
utvcckling samt avsnitt V ("Livsmedel och 
jordbruk") i generalförsamlingens resolu
tion 3362 (S-VII) om utveckling och inter
nationellt ekonomiskt samarbete, med sär
skild hänvisning till dess paragraf 6 angå
ende upprättandet av en internationell .iord
bruksutvecklingsfond; 

·vilka erinrar om paragraf 13 i general
församlingens resolution 3348 (XXIX) samt 
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solutions J <l'Ild 11 af thc World Food Con
fcrcnce on the ohjectives and stratcgies of 
food production and on thc priorities for 
agricultural and rural devclopment; 

Recalling resolution XIH of the World 
Food Conference which recognized: 

(I) the necd for a substantial incrcase in 
invcstment in agriculture for increasing 
food and agricultural production in the 
devcloping countries; 

(Il) that provision of an adcquate supply 
and proper utilization of food are thc com
mon responsibility of all members of the 
intcrnational community; 
and 

(Ill) that the prospects of the world food 
situation 01~! for urgent and co-ordinated 
measures by all countries; 
and which resolvcd: · 

that an International Fund for Agricul
tural Dcvclopment should be cstablished 
immediately to finance agricultural devel
opment projects primarily for food produc
tion in the developing countries; 

The Contracting Parties have agrced to 
establish the International Fund for Agri
cultural Devclopment, which shall be 
govemed by the following provisions: 

Article 1 

Definitions 
For thc purposes of this Agreement the 

terms set out below shall have the follow
ing meaning, unless the context otherwise 
requires: 

(a) "Fund" shall mean the International 
Fund for Agricultural Development; 

(b) "food production" shall mean the 
production of food including the develop. 
ment of fisheries and livestock; 

(c) "State" sooll mean any Statc, or any 
grouping of States eligible for membership 
of the Fund in accordance with Section l 
(b) of Artide 3; 

(d) "freely convertiblc currency" shall 
mean: 

(I) currcncy of ia Membcr which the 
Fund determines, after consultation 
with the lnternational Monetary Fund, is 
adequatelY convertiblc inta the currencies 
of other Mcmbers for thc purposes of the 
Fund's operations; or 

världslivsmedclskonferenscns resolutioner T 
och 1l om mål och strategier för Jivsmc
delsprotluktion samt om prioritering av 
jordbruks- och Iandsbygdsutveckling; 

vilka erinrar om världslivsmedelskonfe
rensens resolution XIII, som ·erkände: 

I) behovet av en betydande ökning av 
jordbruksinvesteringar i syfte att öka livs
medels- och jordbruksproduktionen i ut
vecklingsländerna;. 

2) att skapandet av en .tillräcklig tillgång 
på och ett riktigt utnyttjande· av livsmec.J.el 
är ett gemensamt ansvar för alia medlem
mar i det internaNonella samfundet; och 

- 3) att utsikterna beträffande . världens 
livsmedelssituation kräver brådskande och 
samordnade insatser av !.illa länder; 
och som beslutade 

att en internationell jordbruksutvccklings
fond omedelbart skulle upprättas för att fi
nansiera projekL inom utvecklingsländernas 
jordbrukssektor i första hand för livsme
delsprodukttion i utvecklingsländema; 

har överenskommit om alt upprätta In
tem:itionella jor<lbruksutvecklingsfonden 
för vilken följande bestämmelser skall gälla. 

Artikel I 

Dej initioner 

Nedanstående termer skall i detta avtal 
ha följande betydelse, såvida sammanhanget 
inte kräver annat: 

a) "fond" skall avse Internationclh jord
bruksutvecklingsfondcn; 

b) "livsmedelsproduktion" skall avse livs
medelsproduktion ,inklusive utveckling av 
fiske och boskapsskötsel; 

c) "stat" skall avse stat eller grupp av 
stater valbar för medlemskap i fonden i 
överensstämmelse med paragraf 1 b) i •lrti
kel 3; 

d) "fritt konvertibel valuta" skall avse: 

1) medlems valuta, som enligt fondens 
beslut, efter samråd med Internationella 
V1Jlutafondcn, är fullt konvertibel i andra 
medlemmars valutor för ändamål inom 
fondens verksamhet; eller 
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(Il) currency of. a Member which such 
Mcmber agrecs, on terms satisfactory to 
the Fund, to cxchangc for thc _currencics 
of other Membcrs for thc purposcs of the 
Fund's operations. · 
"Currcncy of a Membcr" shall, in rcspect 

of a Membcr that is a grouping of · States, 
mean the currenc"y of any mcmber of such 
grouping; 

(e) "Governor" shall mean a person 
whom a Membcr bas designated as its prin
cipal representative at a session of the 
Governing Council; · 

(f) "votes cast" shall mcan affirmative 
and negative votcs. 

Article 2 

Objecti1•e and functions 
The objective of thc Fund shall be to 

mobilize additional resources to be madc 
available on concessional terms for agri
cultural development in dcvcloping Member 
States. In fulfilling this objective the Fund 
shall provide financing primarily for pro
jects and programmes specifically designed 
to introduce, cxpand or improve food 
production systems and to strengthen relat
ed policies and institutions within thc framc
work of national prioritics and strategies, 
taking inta consideration: the need to in
cr03.se food production in the poorest food 
deficit countries; the potential for incrcas
ing food production in othcr developing 
countries; and the importancc of improving 
the nutritional levet of the poorest popula
tions in developing countrics and the con
ditions of thcir lives. 

Article 3 

Membership 

Section 1-Eligibility for membership 

(a) Mcmbcrship of the Fund shall be 
open to any Statc membcr of the United 
Nations or of any of its specialized agencies, 
or of thc International Atomic Energy 
Agency. 

(b) Membership shall also be open to any 
grouping of St.ates whosc members have 
delegatcd to it powers in fields fälling with-

2) ·medlems valuta, som medlemmen, 
pä för fonden t-illfredsställande villkor, 
samtycker till att växla i andra medlem
mars valutor för ändamål inom fondens 
verksamhet. 
"Medlems valuta" skall, i fråga om med

lem som är en grupp stater, avse valutan 
hos någon av gruppens medlemmar; 

c) "Ledamot i Församlingen" skall avse 
person som medlemsland utsett till sitt hu
vudombud vid Församlingens möten; 

f) "avgivna röster" skall avse ja- och 
ncjröster. 

Artikel 2 

Å'ndamål oclz verksamhet 

Fonden har till ändamål att uppbåda yt~ 
terli!!):lrc resurser, vilka på förmånliga vill
kor skall ställas till förfogande för utveck
ling av jordbruket i utvecklingsländer som 
är medlemmar i fonden. För att fullgöra 
detta ändamål skall fonden främst finansi
era projekt och program som är särskilt 
ägnade att införa, utveckla eller förbättra 
system för Iivsmedelsproduktion och att 
stärka därmed 9;immanhänga11de åtgärder 
och institutioner inom ramen för nationella 
prioriteringar och utvccklingsstratcgier och 
därvid beakta behovet av en ökning av livs
rnedelsproduktioncn i de fattigaste länderna 
med livsmedclsbrist, möjligheten att öka 
l·ivsmedelsproduktionen i andra utveck
lingsländcr samt vikten av en höjning av 
näringsnivån hos utvecklingsländem1~ fat
tigaste befolkning och förbättrade levnads
förhållanden för dessa. 

Artikel 3 

Medlemskap 

§ 1 - Valbarhet för medlemskap 

a) Medlemskap i fonden skall stå öppet 
för varje medlemsland i Förenta Nationer
na eller något av dess fackorgan eller i Tn
tem;itionclla atomenergiorganet. 

h) Medlemskap skall även stå öppet för 
varje grupp av stater vars medlemmar dele
gerat befogenheter till gruppen på områ-
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in the competencc of the Fund, and which 
is ahlc to fulfil all the obligations of a 
Mcmbcr of the Fun<l. 

Section 2-0riginal Members and non
original Members 

(a) Original Members of the Fund shall 
be those States listed in Schedule I, which 
forms an integral part of this Agreement, 
that become parties to this Agrcement in 
acconkmce with Section l (b) of Article 13. 

(b) Non-original Members of the Pund 
shall be those other States that, after appro
val of thcir membership by the Governing 
Council, hccome parties to this Agreement 
in accordance with Section 1 (c) of Article 
13. 

Section 3-Classification oj Members 
(a) Original Mcmbers shall be classified 

in one of thrc'e categorics: I, Il or III as set 
forth in Schedulci to this Agrecment. Non
origin.:il Memhers shall he classificd by thc 
Governing Council, by a two-thirds majority 
of the total number or votes, with the 
concurrcncc of such Mcmbers, at thc timc 
of the approval of their membership. 

(b) The classificatfon of a Mcmber may 
be altered · by tlie Governing Council, by a 
two-thirds majority of thc total numbcr of 
votes, with the. concurrence of that Mcmbcr. 

Section 4-Limitation of liability 

No Member shall be liable, by reason of 
its mcmbership, for acts or obJ.igations of 
thc Fund. 

Article 4 

Resources 
Section 1-Rcsources of tf1e Fund 

The rcsourccs of the Fund shall consist 
of: 

(l) initial contributions; 
(l I) additional cqntributions; 
(lll) special conlributions from non

memher Statcs and from other sources; 
(IV) funds derived from operations or 

o!herwise accruing tö thc Fund. 

Section 2-1 ni tia! contributions 

(a) Each original Member in category I 
or TI shall, and any original Memher in 

den inom fondens behörighet och som kan 
uppfylla alla de skyldigheter som tillkom
mer en medlem i fonden. 

§ 2 - Ursprungliga vch andra medlemmar 

a) Ursprungliga medlemmar i fonden är 
de i bilaiµ I, som ingår i detta avtal, upp
tagna staterna, som ansluter sig till detta av
tal i enlighet med paragraf 1 b) i artikel 13. 

b) Andra medlemmar av fonden är de 
övniga stater som efter det att dc.r.'.:ls med
lemskap godkänts av Församlingen ansluter 
sig till detta. avtal i enlighet med paragraf 
1 e) i artikel 13. 

~~ 3 - Klassificering av medlemmar 

a) Ursprungliga medlemmar sk·all klassi
ficeras i en av de tre kategorier: I, TI eller 
III, som anges i detta avtals bilaga I. Andra 
medlemmar skall vjd tidpunkten för godkän
nandet av deras medlemskap, klassificcms 
av Försa.mlingen med två. tredjedelars majo
ritet av det sammanlagda antalet röst'er, 
och med ifrågavarande medlems instäm
mande. 
· h) Mel.!lems klassificering kan ändras av 

Föm1mlingen med två tredjedelars majori
tet av det totala antalet röster, och med 
ifrågavarande medlems instämmande. 

§ 4 -- Ansvarsbegränsning 

Medlem skall inte på grund av sitt med
lemskap kunna ställas till ansvar för fon
dens handlingar eller åtag.."l.nden. 

Artikel 4 

Tillgångar 

§ I - Fondens tillgdngar 

Fondens tillgångar skall best;\ av: 

1) ursprungliga bidrag;· 
2) tilläggsbidrag; 
3) särskilda hidrag från fokc-medlemssta

tcr och andrn källor; 
4) medel som härleder sig frän verksam

heten eller på annat sätt tillfaller fonden. 

§ 2 ~Ursprungliga bidrag 

a) Varje ursprunglig medlem i kategori I 
eller Il skall, och varje ursprunglig medlem 
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catcgory 111 may, contribute to the initial 
resources of thc Fuml the amount cxprcs
sed 'in thc currency specificd in thc instru
ment of ratlfication, acceplancc, approval 
or accession depositcd by that Statc pur
suant to Section 1 (b) of Article 13. 

(b) Each non~original Member in cate
gory I or Il shall, and any non-original 
Mcmber in category III may, contribute to 
the initial resourccs of the Fund an amount 
agrccd between the Govcming Council and 
that Member at the time of the approval 
of its memhcrship. 

(c) The initial contribution af cach Mem
her shall be duc and payablc in the forms 
set forth in Section 5 (b) and (c) of this 
Article, either in a single · sum or, at the 
option of the Member, in three equal 
annual instalments. The single sum or the 
first annual instalment shall be due on the 
thirtieth day after this Agreement enters 
into force with respect to that Member; any 
second and third instalments shall be due 
on the first and on the second anniversary 
of the c!ate on which thc first instalment 
was duc. 

Section 3-A dditional contributions 

In order to assure continuity in the 
opcratiions · af the Fun.d, the Governing 
Council shall periodically,. at such intervals 
as it deems appropriate, review thc adequ
acy of the resources availablc to the Jiund; 
the · first such · rcvicw shall: take placc not 
later .than three years after thc Fund com
mences operations. Tf·the:Governing Coun
cil, as a · result of, such a review, deems it 
necessary or desirable, it may invite Mem
bers to make additional contrihutions to the 
rc:;ourccs af the Fund on terms and con
ditions consistcnt with Section . · 5 of this 
Articlc. Decisions under this Section shall 
be taken by a two~thir<ls major.ity of. the 
total nµmber of .votes. 

Section 4-··-lncreases in contributions 

The Govcrning Council may authorize, 
at any time, a Mcmber ta increase the 
amount af any of its conlributions. 

8 Riksdagen 1976177. I saml. Nr 100. Bil. 6 

i kategori 111 får, bidraga till fondens .ur
sprungliga tillgångar med belopp i den valu
ta som närmare anges i det av denna stat 
enligt paragraf 1 a) i artikel q deponerade 
instrumentet gällande ratifikation, antagan
de, godkänna·nde eller anslutning. 

b) Varje annan medlem i kategori I eller 
Il skall, och annan medlem· i kategori III 
får, bidragi::i till fondens ursprungliga till
gångar med ett belopp som Församlingen 
och ifrågavarande medlem överenskommit 
om vid. tidpunkte·n för godkännandet av 
dess medlemskap. 

c)· Varje medlems ursprungliga bidrag 
skall förfalla till betalning och vara betal
bart, i den i paragraf 5 b) och c) i denna 
artikel föreskrivna ordningen antingen med 
ett engångsbelopp eller, enligt medlems 
önskan, genom tre lika stora årliga inbetal
ningar. Engångsbeloppet eller den första 
årliga inbetalningen skall förfalla till betal
ning på trettionde dagen efter det 1:itt detta 
avtal träder i kraft för den medlemmen, 
andra och tredje inbetatningarna skall för
falla till betalning ett respektive två år ef
ter <let att den första inbetalningen förföll 
till be.talning. 

§ 3 - Tilläggsbidrag · 

I syfte . att säkerställa kontinuiteten i 
fondens ver!rn3ml1et skall Församlingen pe
riodiskt med sådana . tidsintervaller som 
Församlingen anser lämplig, göra en över
syn av att fondens tillgångar är tillräckliga. 
Den . första av; dessa översyner' skall äga 
rum senast tre· år efter det att fonden bör
jat sin verksamhet. runncr Församlingen 
efter 0n såchn översyn det nödvändigt eller 
önskvärt, ·kan .den ·anmoda medlemmarna 
att ge tilläggsbidrag till fondens tillgangar 
pa villkor och betingelser som är fören
liga med denna artikels paragraf -5. Beslut 
enligt denna paragraf skall fatti:1s med två 
tredjedelars majoritet· av det sammanlagda 
antalet röster. · 

§ 4 ---:: Ökning av bi~rag 
Församlingen 1m.n när· som helst bemyn

diga medlem att öka sitt bidragsbelopp. 
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Section 5-Conditions governing 
contributions 

(a) Contributions shall be made without 
reslriction as to use and shall be refundcd 
to contributing l\kmbcrs only in accordance 
with Section 4 of Article 9. 

(b) Contributions shall be made in frcely 
convcrtible currencies, except that Membcrs 
in category lll may pay contributions in 
their own currency whether or not it is 
frcely convertible. 

(c) Contributions to thc Fund shall be 
made in cash or, to the extent that any part 
of such contributions is not nceded immc
diately by the Fund in its operations, such 
part may be paid in the form of non-'ncgo
tiable, irrevocable, non-interest hearing 
promissory notes or obligations payable on 
demantl. In order to finance its operations, 
the Fund shall draw down all contrihutions 
(regardless of the form in which they are 
made) as follows: 

(i) contributions shall be drawn down 
on a pro rata basis over reasonable per
iods of timc as detcrmined by the Exe
cutive Board; 

(ii) where a contribution is pa;id partly 
in cash, the part so paid shall be drawn 
down, in accordanee with paragraph (i), 
before the rest of the contribution. Ex
cept to the extent that the part paid in 
cash is thus drawn down, oit may be dep
osited or invested by the Fund to produce 
incomc to hclp defray its administrative 
and other expenditures; 

(iii) all initial contributions, as well as 
any increases in them, shall be drnwn 
down before any additional contributions 
are drawn down. The same rule shall 
apply to further additional contributions. 

Sectio11 6-Special contributions 

The resources of the Fund may be in
creased by special contributions from non
mcmber Statcs or othcr sources on such 
terms and conditions, consistent wilh Sec
tion 5 of this Article, as shall be approvcd 
by the Governing Council on the rccom
mcndation of the Executive Board. 

§ 5 - Villkor för bidrag 

a) Bidrag skall ges utan inskrJnkning be
träffande användning och skall återbetalas 
till bidragsgivande medlem endast i enlig
het med paragraf 4 i artikel 9. 

b) Bidrag skall ges i fritt konvertibla va
lutor, med undantag för medlemmar i kate
gori III som kan erlägga bidrag i sin egen 
valuta vare sig denna är fritt konvertibel 
eller inte. 

c) Bidrag till fonden skall ges i kontr;inter 
eller, i den mån som fonden inte omedel
bart är !i behov av någon del av sådana bi
drag för sin verksamhet, kan denna del er
läggas i form av icke överlåtban1, oåterkal
leliga, icke räntebärande skuldsedlar eller 
obligationer betialbara på begäran. För att 
finansiera sin verksamhet skall fonden in
fordra samtliga bidrag (oberoende av i vil
ken form de lämnas) enligt följande: 

1) bidrag skall -infordras på pro rata 
basis under skäliga tidsperiode::r, som 
fastställts av Styrelsen; 

2) då bidrag delvis erlägges kontant 
skall den så erlagda delen förbrukas i en
lighet med punkt 1) innan återstoden av 
bidraget infordras. Med undantag för den 
kontant erlagda delen som sålunda för
brukats, kan bidraget deponeras eller in
vesteras av fonden för att skapa inkom
ster för bestridandc av administrativa och 
andra utgifter; 

3) alla ursprungliga bidrag samt höj- · 
ningar av dessa skall infordras före till
läggsbidragen. Samma regel skall tilläm
pas på därutöver inkommande tilläggsbi
drag. 

~; 6 - Särskilda bidrag 

Fondens tillgångar kan utökas genom 
särskilda bidrag från ickemedlemsstater el
ler från annat håll på villkor, förenliga med 
paragraf 5 i denna artikel, som Försam
lingen godkänt på rekommendation av Sty
relsen. 
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Articlc 5 

Currencies 

Sectio11 1-Use of currencies 
(a) Members shall not maintain or imposc 

any restriction on the holding or use by the 
Fund of frecly convcrt-iblc currcncics. 

(b) The currcncy of a Mcmber in categ
ory III paid to thc Fund on account of that 
Mcmbcr's initial or additional contributions 
may be used by the Fund, in consultation 
with thc Member concerncd, for the pay
ment of administrative expenditures and 
othcr costs of the Fund in the territories of 
that Mernber, or. with the conscnt of that 
Member, for the payment of goods or ser
vices produccd in its territorics and required 
for activities financcd by the Fund in olher 
Statcs. 

Section 2-Valuation of currencies 
(a) The tmit of account of the Fund shall 

be the Special Drawing Right of the Inter
national Mcmetary Fund. 

(b) For the purposcs of this Agreement, 
thc value of a currency in terms of the 
Special Drawing Right shall be calculated 
in accordancc with the method of valuation 
applied by the International Monetary 
Fund, provided that: 

(i) in the c.:lse of the currency of a 
member of the Internationial Monetary 
Fund for which such value is not avail
able on a current basis, the value shall 
be calculated after consultation with thc 
International Monetary Fund; 

(ii) in the case of the currency of a 
non-member of the International Monct
ary Fund, the value of the currency in 
terms of the Special Drawing Right shall 
be calculated by thc :1-und on thc basis of 
an appropriate exchangc ratc relationship 
bctween that currency and the currency 
of a member of the International Monet
ary Fund for which a value is calculated 
as spccificd above. 

Artikel 5 

Valutor 

§ 1 - Användning av valutor 

a) Medlemmarna skall inte upprätthålla 
eller införa restriktioner på fondens inne
hav eller användande av fritt konvertibla 
valutor. 

b) Valuta erlagd till fonden av medlem i 
kategori IIJ, utgörande del av denna med
lems ursprungliga bidrag eller tilläggsbidrag, 
kan av fonden användas efter samråd med 
berörd medlem, för betalning av fondens 
administrativa utgifter och andra kostnader 
inom ifrågavarande medlems territorium el
ler, efter medlemml."TIS medgivande, för be
talning av inom dess territorium framställda 
varor eller utförda tjänster, vilka erfordras 
för den av fonden finansierade verksamhe
ten i andra stater. 

§ 2 -· Värdering av valutor 

a) Fondens bokföringsenhet skall vara 
Internationella valutafondens särskilda drag
ningsrätter. 

b) I detta avtal skall en valutas värde ut
tryckt i särskilda dragningsrätter beräknas i 
enlighet med den av Internationella valuta
fonden tillämpade värdcringsmetoden under 
förutsättning att: 

l) i fråga om valutan hos en medlem 
av Internationella valutafonden, för vil
ken detta värde inte är löpande tillgäng
ligt, skall värdet beräknas efter samråd 
med Internationella valutafonden; 

2) i fråga om valutan i ett land som 
inte är medlem av Internationella valuta
fonden skall värdet av valutan uttryckt i 
särskilda dragningsrättcr beräknas av 
fonden på grundval av ett lämpligt växel
kursförhållande mellan denna valuta och 
valutan hos en medlem av Internationella 
valutafonden vars värde beräknats enligt 
ovan. 
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Article 6 

Organization and management 

Section 1-Structure of the l'und 

The Fund shall ha ve: 
(a) a Govcrning Council; 
(h) •1'11 Executive Board; 
(c) a President and such staff as shall be 

necessary for the Fund to carry out its 
. . 

functions. 

Section 2-The Governing Council 

(a) Each Member shail be reprcscnted on 
the Governing Council and shall appoint 
onc Governor and an alternate. An alter
nate m.ay vote only in thc abscnce of his 
principal. 

b) All the powers of the Fund shall be 
vcstcd i·n the Governing Cciuncil. 

(c) The Governing Council may delegate 
any of its powers to the .Executive Board 
with the exception of thc power to: 

(i) adopt amendments t6 this Agree
merit; 

(ii) approve membership and determiile 
thc classification or reclassification of 
Members; 

(iii) suspend a Member; 
. (~v) terminate thc operations· of the 
Fund and distribute ils assets; 

(v) decide appeals from decisions ma<le 
hy thc Executive Board concerning thc 
interpretation or· application of this 
Agrecmcnt; 

(V>i) determinc the remuneration of thc 
President. · 
(d) The Governing Council shall hold an 

annual session, and such special sessions as 
it may decide, or as arc callcd by Members 
h3. ving · at lcast one fourth of thc total 
number af votes in thc Govcrning Council, 
or as requested by the Exccutive Board by 
a two-thirds majority of the votcs cast. 

(e) The Governing Couneil may hy re
g0lation estabJ.ish a prciccdure whercby the 
Executive Board may obtain a vote · of thc 
Council on a spccific question without call
ing a meeting of thc Council. 

(f) The Governing Council may, by a 
two-thirds majority of the total number of 

Artikel 6 

Organisation och förvaltning 

§ i - Fondens orgaizisation 

:ronden skall ha 
a) en Församling 
b) en Styrelse 
c) en verkställande direktör samt den 

personal som erfordras för att fonden skall 
kunna utföra sin"a uppgifter·. 

§ 2 - Församlingen 

a) Varje medlem skall vara represente
rad i Församlingen och skall utse en leda
mot i l'örsamlingen och en suppleant. 
Suppleant får rösta endast i den ordinarie 
ledamotens frånvaro. 

h) Fondens samtliga befogenheter skall 
utövas •:IV Församlingen. 

c) Församlingen kan delegera vilken som 
helst av sina befogenheter till Styrelsen 
med undantag av befogenheten att 

I) antaga ändringar i detta avtal; 

2) godkänna medlemskap och faststäl
k1. klassificeiiing · eller omklassificcrin g av 
medlem; 

3) utesluta .en medlem; 
4) avsluta fondens verksamhet och för

dela dess tillgångar; 
5) avgöra överklaganden av beslut som 

faltats av Styrelsen rörande tolkningen 
eller tillämpningen av detta avkll; 

6) fastställa verkställande dircktörem 
arvode. · 
d) Församlingen skall samlas till ett års

möte samt till sådana extraordinarie möten 
som <len beslutar om eller som begärs av 
medlemmar som har minst en fjärdedel av 
det sammanlagda antalet röster i 'Försam
lingen ·eller som begärs av Styrelsen genom 
två tredjedelars majoritet av de avgivna 
rösterna. 

e) Församlfr1gen kan genom särskilda fö
reskrifter upprätta ett förfarande varigenom 
Styrelsen ·kan utverka en omröstning i För
samlingen i en särskild fråga utan att För
samlingen behöver sammankallas till ett 
möte. 

f) Församlingen kan genom två tredje
delars majoritet av det sammanlagda •anta-
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votes, adopt such regulations and by-laws 
not incon~istent with this Agrecmcnt as 
may be appropriatc to conduct the business 
of lhc Fund. 

(g) A quorum for any meeting of the 
Governing· Council shall be constitutcd hy 
Govcrnors exercising two thirds of the total 
votes of all its mernbers, provided that 
Govcrnors exercising onc half of the total 
votcs of the Members in each of categories 
I, 11 and III are present. 

Section 3-Voting i11 the Goveming Council 

(a) The total numher of votes in the 
Governing Council shall be l 800, distribut
ed equally among O:ltegories I, Il and III. 
The votes of each catcgory shall be distri
buted among its members in accordance 
with the formula set out for that category 
in Schedule Il, which forms an integral 
part of this Agreement. 

(b) .Except as otherwise spedfie<l in this 
Agreemcnt, decisions of the Goveming 
Council shall be taken by a simple majority 
of the total nurnber of votes. 

Section 4-Chairman oj the Governing 
Council 

The Governing Council shall elect a 
Chairman from among the Governors, who 
shall serve for two years. 

Section 5-Executil'e Board 

(a) The Executive Board shall be com
posed of 18 Membcrs of the Fund, elected 
at the annual session of the Governing 
Council. The Governors from the Members 
of each .category shall, in accordancc with 
procedures set out or establishcd as provid
ed in Schcdulc Il for that category, elcct 
six mcmbers of the Executive Board from 
among the Membcrs in that category, and 
may similarly elect (or, in respcct of cate
gory I, provide for thc appointmcnt of) up 
to six altemates, who may vote only in the 
absencc of a mcmber. 

(b) Membcrs of the Execut·ive Board 
shall serve for u term of three years. How
ever, unless otherwise provided in or in 
accordance with Schedule II, at the first 

lct röster antaga sadana föreskrifter och 
reglementen som ej strider mot detta avtal 
och som kan vara lämpliga för genomfö
randet av fondens åligganden. 

g) Församlingen är beslutför då ledamö
ter som tillsammans företräder två tredje
delar av samtliga medlemmars röster är 
närvarande, förutsatt att ledamöter som 
företräder hälften av de röster, som sam
manlagt tillkommer medlemmarna i var och 
en av kategorierna I, IT .och III, är närva
rande. 

§ 3 - Omröstning i Församlingen 

a) Det ro.mmanlagda antalet röster i För
samlingen skall uppgå till 1 800, lika för
delade mellan kategorierna .J, Il och III. 
Rösterna för varje kategori skall fördelas 
bland dess medlemmar i överensstämmelse 
med de regler som finns uppställda för 
respektive kategori i bilaga Il till detta avtal. 

h) Om inte annorledes föreskrives i detta 
avtal, skall Församlingens beslut fattas med 
enkel majoritet av det sammanlagda anta
let röster. 

§ 4 - Församlingens ordförande 

Församlingen skall bland ledamöterna 
välja en ordförande, som skall inneha sin 
befattning under två år. 

§ 5 - Styrelsen 

a) Styrelsen skall bestå av 18 medlemmar 
av fonden, utsedda vid Församlingens års
möte. Församlingens ledamöter från med
lemmarna i respektive kategori skall i en-
1 ighct med de i bilaga Il angivna förfaran
dena för ifrågavarande kategori välja sex 
styrelsemedlemmar bland medlemmarna i 
den kategorin och får likaledes välja (eller 
beträffande kategori I tillse att utnämning 
sker av) högst sex suppleanter, vilka får 
rösta endast i styrelsemedlems frånvaro. 

b) Styrelsemedlemmarna innehar sitt 
mandat för en period av tre år. Om inte 
annorledes föreskrives i bilaga Il skall dock 
vid det första valet två medlemmar från 
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elcction two members in each catcgory shall 
be designated to serve for one ycar, and two 
to serve for two years. 

(c) The Exccutive Board shall be rcspon
sible for the conduct of the general oper
ations of the Fund, and for this purposc 
shall cxcrcise the powers given to it by this 
Agreement or delegatcd to ~t by the Gov
crning Council. 

(d) The Exccutive Board shall meet .as 
often as the business of thc Fund may re
quire. 

(e) The rcprcsentativcs of a mcmbcr or 
of an altcrnate rnember of thc Executivc 
Board shall serve without remuncration 
from the Fund. However, the Governing 
Council may decide the basis on which 
reasonable trave! and subsistence expenscs 
rnay be granted ta one such representative 
of each mcmbcr and of cach altcrnate 
membcr. 

(f) A quorum for any mecting of the 
Execut,ive Board shall be constituted by 
members cxcrcising two thirds of the total 
votes of all its members, provided that 
mcmbers exercising one half of the total 
votes of the mcmbers in each of categorics 
I, Il and III are present. 

Section 6-Voting in tlze Executive Board 

(a) The total number of votes in thc 
Executive Board shall he 1 800, distributed 
equally among categories I, lI and III. The 
votes of cach category shall be distributcd 
among :its membcrs in accordance with the 
formula set out for that category in Sche
dule IL 

(b) Except as otherwise spccified in this 
Agreement, dccisions of the Executive 
Board shall be taken by a m~jority of three 
fifths of thc votes cast, provided that such 
majorily is more than one half of the total 
number of votes of all members of the 
Executive Board. 

Scction 7-Chairman of tlze E.ucutive 
Board 

The President of the Funi.J. shall be the 
Chairman of the Exccutive Board and shall 
participate in its meetings without the right 
to vote. 

varje kategori utses för ett år och två med
lemmar för två år. 

c) Styrelsen skall ansvara för fondens 
allmänna verksamhet och skall i detta syfte 
utöva de befogenheter som tilldelats den 
genom detta avtal eller delegerats till den 
av Församlingen. 

d) Styrelsen skall ~nrnlas sa ofta som fon
dens verksamhet så kräver. 

e) Representanter för en medlem eller 
suppleant i styrelsen skall tjänstgöra utan 
ersättning från fonden. Församlingen kan 
dock besluta en grundval på vilken skälig 
ersättning för resor och uppehälle skall be
viljas till en representant för varje medlem 
respektive suppleant. 

f) Styrelsen är beslutsför då slyrelsemed
lemm:ir som tillsammans företräder två 
tredjedelar av samtliga medlemmars röster 
är närvarande, förutsatt att styrelsemed~ 
lemmar som företräder häften av de röster 
som sammanlagt tillkommer medlemslän
derna i var och en av kategorierna l, Il och 
III är närvarande. 

§ 6 ·· - Omröstning i styrelsen 

a) Det totala antalet röster i Styrelsen 
skall uppgå t·ill 1 800, lika fördelade mellan 
kategorierna I, Il och III. Varje kategoris 
riister skall fördelas bland dess medlemmar 
i överensstämmelse med de regler som finns 
uppställda för respektive kategori i bilaga IL 

b) Om inte annorledes föreskrives i detta 
avtal skall Styrelsens heslut fattas med tre 
femtedelars majoritet av de avgivna röster
na, under förutsättning att en sådan majori
tet utgör mer än hälften av det samman· 
lagda antalet röster i styrelsen. 

§ 7 - Styrelsensordförande 

Fondens verkställande direktör är ordfö
rande ·i Styrelsen och skall deltaga i dess 
möten utan rösträtt. 
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Section 8-President and stal I 
(a) The Governing Council shall appoint 

thc President by a two-thirds majority of 
the total n~mber of votcs. He shall be ap
pointcd for a term of three years and shall 
be eligible for reappointmcnt for only one 
further term. The 1:tppointment of the Pre
sident may be terminated by the Governing 
Council by a two-thirds majority of the 
total number of votcs. 

(b) The President may appoint a V•ice
Preside.nt, who shall perform such duties 
as shall be assigned to him by thc President. 

(c) The President shall head the staff 
and, under the eontrol and dircction of the 
Governing Council and the Executive 
Board, shall hc rcsponsiblc for conducting 
the business of the Fund. The President 
sh:;ill organize the staff and shall appoint 
and dismiss members of the staff in accor
dance with regulalions adopted by the Exe
cutive Board. 

(d) In the employmcnt of thc staff and 
in the determination of the conditions of 
service considcration shall be given to the 
necessity of securing the highest standards 
'Jf effo:iency, compelcnce and intcgrity as 
well as lo the importancc of observing the 
criterion of equitable gcographical distri
bution. 

(e) The President a-nd Ute staff, in the 
uischarge of their functions, owe thcir duty 
exclusively io thc Fund and shall neither 
seek nor receivc instructions in regard to 
the discharge thcrcof from any authority 
extemal to thc Fund. Each Member of the 
Fund shall rcspect the international charac
ter of this duty and shall refrain from any 
uttempt to· innucnce them in the dischargc 
of thcir dutics. 

(f) The President and lhc staff shall not 
intcrfcrc in the political affairs of any 
Memher. Only devclopment policy considcr
ations shall be relevant lo their decisions 
and thcse considcrations shall be weighed 
impartially in order to achicve the object•ive 
for which thc Fund was establishcd. 

(g) The President shall be the legal re
presentative of the Fund. 

(h) The President, or a representative 

§ 8 - Verkställande direktör och personal 

a) Församlingen skall med två tredjede
lars majoritet av det sammanlagda antalet 
röster utse verkställande direktör. Den·ne 
skall utses för en period av tre är och skall 
kunna omväljas för endast en ytterligare 
period. Genom två tredjedelars majoritet 
av det sammanklgda antalet röster kan För
samlingen avsluta verkställande direktörens 
uppdrag. 

h) Verkställande direktören kan utse en 
vice verkställande direktör, som skall utfö
ra de uppgifter som tilldelas honom av 
verkställande direktören. 

e) Verkställande direktören ska!l vara 
chef för fondens tjänstemän och sk•:ill un
der Församlingens och Styrelsens överinse
ende ansvara för ledningen av fondens 
verksamhet. Verkställande direktören skall 
organisera arbetet samt anställa och ent
lediga de anställda i enlighet med av Sty
relsen antagna bestämmelser. 

d) Vid anställning av fondens personal 
och vid fastställandet av anställningsvillkor 
skall hänsyn tas till nödvändigheten av att 
högsta möjliga standard i fråga om effekti
vitet, dugJ.ighet och integritet uppnås, lik
som betydelsen av att få en rättvis geogra
fisk fördelning. 

e) Verkställande direktören och fondens 
personal skall vid fullgörandet av sina ålig
ganden uteslutande vara underställda fon
den och skall varken begära eller få instruk
tioner för fullgörandet av dem från någon 
annan myndighet utanför fonden. Varje 
medlem av fonden skall respektera dessa 
åliggandens internationella natur och avstå 
från varje försök att påverka personalen vid 
fullgörandet av dessa åligganden. 

f) Verkställande direktören och fondens 
personal skall •3Vstå från inblandning i med
lemmarnas politiska angelägenheter. Endast 
utvecklingspolitiska bedömningar skall be
aktas vid deras beslut, och dessa bedöm
ningar skall avvägas opartiskt för att uppnå 
de ändamål för viJk,::i. fonden upprättades. 

g) VerksUillande direktören är fondens 
juridiska ombud. 

h) Verkställande direktören, eller av ho-



Prop.1976/77: 1.00 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 120 

dcsignatcd by him, may participate, without 
thc right to vote, in all mectings of lhe 
Governing Council. 

Section 9-Seat of the Pund 

The Govcrning Council shall dctcrmine 
the permanent seat of the Fund by a two
thirds majority of the total numbcr of votes. 
The provisional seat of thc Fund shall be 
in Rome. 

Section JO-Administrative budget· 

The Pres,iclent shall · preparc an annual 
administrative budget which he shall submit 
to thc Executive Board for transmission to 
the Governing Council for approval by a 
two-thirds majority of the total numbcr of 
votcs. 

Section J J-Publication of reports and. 
provision of in/ ormation 

The Fund shall publish .an annual report 
containing an auditcd statement of it5 ac.:
counts and, at appropriate intervals, a sum
mary statement of its financial position and 
of the rcsults of its operations. Copies of 
such reports, statements and othcr publica
tions connectcd therewith shall be distribut
cd to all Members. 

Article 7 

Operations 

Section 1-Use of resources and comlitions 
of financing 

(a) The resources of the Fund shall be 
used to achieve the objcctive specified in 
Article 2. 

(h) Hnancing by the Fund shull be provid
ed only to developing States that are Mem
bers of thc Fund or to intcrgovernmental 
organizations in which such Membcr.:> parti
cipate. In the case of a loa·n to an inter
govcrnmental organization, the Fund may 
require. suitable governmental or other 
guarantces. 

(c) The Fund shaU make arrangements to 
ensure that thc proceeds of any financing 
are used anly for the purposes for which 
thc financing was provitled, with duc at-

nom utsedd representant, kan utan rösträtt 
delta i alla möten med Församlingen. 

§ 9 - Fonden.~ säte 

Församlingen skall med ha tredjedelars 
majoritet av det sammanlagda antalet rös
ter besluta om fondens permanenta säte. 
Fondens provisoriska· säte skall vara i Rom. 

§ JO - Administrativ budget 

Verkställande direktören skall utarbeta 
en årlig administrativ budget, som han skall 
underställa Styrelsen för vidi3.rebefordran 
till Församlingen för godkännande med två 
tredjedelars majoritet av det sammanlagda 
antalet röster. 

§ 11 - P11blice1:i11g av rapporter och 
tillhandahållande al' in/ ormation 

Fonden skall publicera en årsberättelse 
in·ncfattande en reviderad redogörelse för 
fondens ställning samt med lämpliga inter
valler en kortfattad översikt över dess fi
nansiella ställning och resultaten av dess 
verksamhet. Kopior av dessa rapporter, re
dogörelser och andra publikatfoner i s3.m
band härmed skall delges samtliga medlem
mar. 

Artikel 7 

Verksamhet 

§ 1 -- Användning av tillgångarna samt 
f inansieringsvi/lkor 

a) Fondens tillgångar skall användas för 
att uppnå i .artikel 2 närmare angivna än
damål. 

b) Fondens finansieringsverksamhet skall 
riktas uteslutande cill utvccklingsländer, 
som är medlemmar i fonden, eller till mel
lanstatliga organisationer, som dessa med
lemmar deltar i. När det gäller lån till en 
mellanstatlig organisation, lmn fonden krä
va Himpliga regerings- eller andra garantier. 

c) Fonden skall vidta åtgärder för att för
säkra sig om att avkastningen av finansie
ringsverksamhetcn uteslutande används för 
de ändamål för vilka finansieringen ordna-
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tention to considerations of economy, ef
fo:iency and social equity. 

(d) In allocating its rcsources the Fund 
shall be guided by thc following priorities: 

(i) the need to increase food production 
a·nd to improve the nutritional levet of 
the poorcst populations in the poorest 
food deficit eountries; 

(ii) the potential for increasing food 
production in othcr devcloping countries. 
Likcwise, emphasis shall be placed on 
improving lhe nutritional level of the 
pooresl populations in these countries and 
the conditions of their lives. 
\Vithin the framework of the above-men

tioncd prioritics, e1igibi1ity for assistance 
shall be on the basis of objective economic 
and social criteria with speoial emphasis on 
the needs of the low income countries and 
their potential for increasing food produc
tion, as well as duc regard to a fair geo
graphic distribution in the use of such 
resources. 

(e) Subject to the prov1sions of this 
Agreement, financing by the Fund shall be 
governed hy hroad policies, criteria and reg
ulations laid down, from timc to time, by 
thc Governing Council by a two-thirds maj
ority of the total number of votes. 

Section. 2-Forms and terms of f inancing 
(a) Financing by the Fund shall take the 

form of loans and grants, which shall be 
provi<led on such terms as the Fund deems 
appropriate, having regard to the economic 
situation and prospects of the Member and 
to the nature and requirements of thc activ
ity conccmed .. 

(b) The proportion of the .Fund's rcsour
ces to be committed in any financial ycar 
for f·inancing operations in either of the 
forms rcfcrred to in subseciion (a) shall be 
decidec.I from time to timc by the Executive 
Board with duc regard to the longterm 
vi.J.hility of the Pund and the nccd for con
tinuity in its operations. The proportion of 
granls shall not normally excced one eighth 
of the resources committed in any financial 
year. A !arge proportion of the loans shall 
be provided on highly concessional terms. 

(c) The President shaU submit projects 

des, med vederbörlig hänsyn till ekonomi, 
effektivitet och social rlittvisa. 

d) Vid fördelningen av sina medel skall 
fonden låta s-ig ledas av följande priorite
ringar: 

1) behovet att öka livsmcdelsproduktio
nen och att förbättra näringsnivån hos de 
fattigaste befolkningsgrupperna i de fatti
gaste länderna med livsmcdelsbrist; 

2) möjl·igheten att öka livsmedelspro
duktionen i övriga utvecklingsländer. Li
kaledes skall vikt läggas vid en förbätt
ring av näringsnivan för de fattigaste be
folkningsgrupperna i dessa länder samt 
av deras levnadsvillkor. 
Inom ramen för ovan nämnda priorite· 

ringar ska U möjl2ghetcn att erhålla bistånd 
grnndas på objektiva ekonomiska och soci
ala kriterier med särskild betoning av låg
inkomstländernas behov och deras möjlig
het att öka 1ivsmcdelsproduktionen romt 
vederbörlig hänsyn tagas till en rättvis geo
grarisk fördelning v'id användningen av des
sa resurser. 

c) Fondens finansicringsverksamhet skall, 
i enlighet med bestämmelserna i detta av
tal, vägledas av allmänna riktlinjer, krite
rier och bestämmelser, som från tid till an
nan fastställs av Församlnigen med två 
tredjedelars majoritet av. det sammanlagda 
antalet röster. 

§ 2 - Former och villkor för finansiering 
a) Fondens finansieringsverksamhet skall 

ske i form av lån och gåvor, som skall stäl
las till förfogande på de villkor som fonden 
anser lämpliga med hänsyn till medlemmens 
ekonomiska situation och framtidsutsikter 
samt till ifrågavarande verksamhets art och 
behov. 

b) Den andel av fondens resurser som 
under budgetåret skall anslås till finansie
ringsverksamhet i någon av de under a) 
nämnda formerna skall av Styrelsen åter
kommande fast<;tällas med vederbörlig hän
syn till fondens långsiktiga finansiella ställ
ning och till behovet av kontinuitet i dess 
verksamhet. Gåvornas storlek skall 'llormalt 
inte överstiga en åttondel av de under ett 
budgetår anslagna medlen. En stor del av 
lånen skall ställas till förfogande på ytterst 
förmånliga v-illkor. 

c) Verkställande direktören skall under-
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and programmes to the Executivc Board for 
considcration and approval. 

(d) Decisions with rcyj:ud to the selcction 
and approval of projects and programmes 
shall be made by thc Executivc Board. Such 
dccisions shall be matle on thc basis of the 
broad policics, criteria and regulations est
ablished by the Governi-ng Council. 

(e) For the appraisal of projects and pro
gw.mmes presented to it for financing, the 
Pund shall, as a general rule, usc the ser
vices of international institutions and may, 
where appropriate, use the services of othcr 
compctent agencies speciahzed in this field. 
Such i·nstitutions and agcncies shall be sel
ccted by thc Exccutivc Board after con
sultation with the rccipicnt conccrned and 
shall be dircctly responsible to the Fund in 
performing the appraisal. 

(f} The Ioan agreement shall be conclud
ed in each casc by the Fund and the reci
picnt, which shall be responsible for thc 
cxecution of thc project or programme 
concerncd. 

(g) The Fund shall entrust the adminis
tration of Ioans, for the purposcs of the 
<lishursement of the proceeds of the loan 
and the supervision of thc implementation 
of the project or programme concerned, to 
competcnt international institutoions. Such 
institutions shall be of a wor!d-wide or reg
ion•:il charactcr and shall be selectcd in each 
case wilh the approval of thc recipient. Be
fore submitting thc loan lo the Exccutive 
Roard for approval, thc Pund shall assurc 
itself that the ·instilution to be entrusted 
with the supervision agrecs with the results 
of the appraisal of thc project or pro
gramme concerned. This shall be arrangcd 
hetween the Fund and the institution or 
agency in ch:trgc of the appraisal as wcll as 
with the institution to be entmstcd with the 
supervision. 

(h) For tbe purposes of subsections (f) 
and (g) above, rcferenccs to "loans" shall 
be clecmed to include "grants". 

(i) The Fund maY extend a line of credit 
toa national dcvclopment agency to provide 
and administer subloans for the financing 
of projects and programmes within the 
terms of the toan agreement ilnd the frame
work agrecd to by the Fund. Before the 
Executivc Board approves the extension of 

ställa Styrelsen projekt och program för 
granskning och godkännande. 

d) Beslut rörande urval och godkännande 
av projekt och program skall fattas av Sty
relsen pii grundval av <le av Församlingen 
upprättade allmänna riktlinjerna, kriterier
na och bestämmelserna. 

e) För bedömning av projekt och pro
gram som framlagts för fonden för finan
siering skall denna som regel använda tjän
ster från internationella institutioner och, 
då så är lämpligt, från andra på området 
specialiserade organ. Des.'>a institutioner och 
organ skall väljas av Styrelsen efter samråd 
med vederhörandc mottagarland och skall 
vara direkt ansvariga inför fonden vid sin 
projektbedömning. 

f) Låneavtalet skall i varje förekomman
de fall ,ingås av fonden och mottagarlandet, 
som ansvarar för genomförandet av ifråga
varande projekt eller program. 

g) Fonden skall, då det är fråga om utbe
talning av lånemedlen samt övervakning av 
genomförandet av ifrågavarande projekt el
ler program, anförtro handhavandet av lå
nen till behöriga internationella institutio
ner. Dessa institutioner skall vara viirldsom
fattande. eller regionala och skall i varje 
förekommande fall väljas med mottagarlan
dets godkännande. Innan lån underställs 
Styrelsen för godkännande, skall fonden 
försäkra sig om att den fostitution som skall 
anförtros övervakningen ger sitt samtycke 
till resultaten av bedömningen av ifnlgava
randc projekt eller program. Detta skall gö
ras upp mellan fonden och den institution 
eller det organ som har ansvaret för pro
jektbedömningen samt med den institution 
som skall anförtros övervakni·ngcn. 

h) Vid tillämpning av f) och g) ovan skall 
hänvisningar till "lån" innefatta "gåvor". 

i) Fonden kan bevilja kredit at ett natio
nellt utvecklingsorga·n för omhesörjantle 
och handhavande av underlån för finansie
ring av projekt och program på låneavtalets 
villkor och inom elen av fonden medgivna 
ramen. Innan Styrelsen godkänner en sådan 
kreditgivning, skall vederbörande nationella 
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such a Jine of credit, the naNanal develop
mcnt agency com:erned and its programme 
shall be appraised in accon.Jancc with thc 
provisions of subsection (e). Implementation 
of the said programmc shall be subjcct to 
supervision by thc institutions sclcctcd in 
accordance with the provisions of subsection 
(g). 

(j) The Executive Board shall adopt suit
ablc regulations for procuring goods and 
services to be financed from thc rcsources 
of the Fund. Such regulations shall, as a 
general rule, conform to thc principles of 
international compctitivc bidding and shall 
give appropriate preference to experts, 
techn-icians and supplies from developing 
countries. 

Section 3-Miscellaneous operations 
In addition to the operations specificd 

elsewhcre in this Agreement, the Fund may 
undertake such ancillary activities and cxer
cise such powers inc~dental lo its operations 
as shalJ be nccessary in furtherance of its 
objective. 

Article 8 

Relations with the United Nations and with 
other organizations, instirwions and 
agencies 

Section I-Relations with the United 
Nations 

The Fund shall cnter into negotiation.~ 

with the United Nations with a view to 
concluding an agrccment to bring it into 
relat•ionship with the United Nations as one 
of the spccialized agencies refcrrcd to in 
Article 57 of the Charter of the United 
Nations. Any agreements concluded in ac
cordance with Article 63 of the Ch11rter 
shall require the approval of the Governing 
Council, by a two-thirds majority of the 
total number of votes, upon the recom
mcndation of the Executive Board. 

Section 2-Relations witlz other 
organization, institutions and agencies 

The Fund shall co-operate closely with 
the :rood and Agriculture Organization of 
the United Nations and other organizations 
of the United Nations system. It shall also 

utvecklingsorgan och dess program bedömas 
i enlighet med bestämmelserna under c). 
Genomförandet av sadana program skall bli 
föremal för övervakning från de i enlighet 
med bestämmelserna under g) utvalda in
stitutionernas sida. 

j) Styrelsen skall antaga lämpliga bestäm
melser för upphandling av varor och tjän
ster, som sk•::tll finansieras med fondens me
del. Bestämmelserna skall som regel över
ensstämma med principerna för internatio
nell anhudsgivning och skall på lämpligt sätt 
ge företräde åt experter, tekniker och varu
leveranser från utvecklingsländer. 

§ 3 -- Ö11rig verksamhet 
Utöver de på annan plats i detta avtal 

närmare angivna vcrksamhetem:i kan fon
den företa sådana underordnade aktiviteter 
och utöva de med verksamheterna förbund
na befogenheter som blir nöjvändiga för 
främjandet av dess syfte. 

Artikel 8 

Förbindelser med Förenta Nationerna och 
andra organisationer, institutioner och 
organ 

§ 1 - Förbindelser med Förenta 
Nationerna 

Fonden skall upptaga förhandlingar med 
Förenta Nationerna i syfte att i·ngå ett av
tal, varigenom den inom Förenta Nationer
na får ställning som ett sådant fackorgan 
som omnämns i Artikel 57 i Förenta Na
tionernas stadgar. Avtal som ingåtts i en
lighet med Artikel 63 i stadgan kräver För
samlingens godkännande med två tredjedels 
majoritet av sammanlagda antalet röster 
efter rekommendation 1av Styrelsen. 

§ 2 - Förbindelser med andra 
organisationer, instillllioner och organ 

Fonden skall nära samarbeta med FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation samt 
andra organisationer inom Förenta Natio
nerna. Den skall också nära samarbeta med 
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co-operate closcly with othcr intergovern
mcntal organizaticrns, intcrnational financial 
institutions, non-governmental organizations 
and governrnental agencies conccrned with 
agricultural development. To this cml, thc 
Fund will seek thc col\taboration in its ac
tivities of the Food and Agriculturc Orga
nization of the United Nations and the 
other hodies referred to above, and may 
entcr inta agreements or establish working 
arrangements with such bodies, as may be 
decided by the Exccutive Board. 

Article 9 

Witlulrawa/, suspension oj membersliip. 
termination of operations 

Section 1-·· W iflu/rawal 
(a) Except as provided in Section 4 (a) of 

this Article, a Member may withdraw from 
thc Fund by depositing an instrument of 
denunciation of this Agreement with the 
Dcpositary. 

(b) Withdmwal of a Member shall take 
effect on the date specified in its instrument 
of denunciation, but in no evcnt less than 
six months after deposit of such instrument. 

Section 2-Suspc11sio11 of membership 

(a) If a Member fails to fulfil any of its 
obligations to the Fund, the Govcrning 
Council rnay, by a three-fourths majority of 
thc total number of votes, suspend its mem
bership. The Membcr so suspended shall 
automatically eease to be a Membcr one 
year from the datc of its suspension, unless 
the Council <lecides by the same majority 
of the total numbcr of votes lo restorc thc 
1\lem ber to good standing. 

(b) While under suspension, a Member 
shall not be intitled to exercise any rights 
under this Agrcement exeept the right of 
withdrawal, but shall remain subject to all 
of its obligations. 

Section 3-Rights and duties of States 
ceasing to he Members 

Whenever a State ccases to be i:t Member, 
whether by withdrawal or through thc 
operation of Section 2 of this Article, it 
shall havc no rights under this Agreement 

andra mella11statliga organisationer, inter
nationella finansiella institutioner, icke-stat
liga organisationer samt statliga organ som 
handlto::1r frågor rörande jordbrukets utveck
ling. Fonden skall därför i sin verksamhet 
söka samarbeta med Förenta Nationernas 
livsmedels- och jordbruksorganisation samt 
övriga, ovan nämnda organ och kan ingå 
avtal eller e~iblera arbetsmässiga relationer 
med <lessa organ i enlighet med Styrelsens 
beslut. 

Artikel 9 

Utträde, uteslutning. inställande av 
verksamheten 

§ 1- Utiräde 

a) Med undantag av vad som föreskrivs i 
paragraf 4 a) i denna artikel kan medlem 
utträda ur fonden genom att deponera ett 
instrument om uppsägning av detta avtal 
hos depositarien. 

b) Medlems utträde gäller från den i upp
sägningsinstrumentet angivna dagen, dock 
aldrig tidigare än sex månader efter deposi
tionen av detta instrument. 

§ 2 - Uteslutning 

a) Om en medlem underlåter att upp
fylla nägon av sina förpliktelser mot fon
den, kan Församlingen utesluta medlemmen 
genom beslut med två tredjedelars majori
tet av sammanlagda antalet röster. Sålunda 
utesluten medlem upphör autonmtiskt alt 
vara medlem ett år från dagen för uteslut
ningen, såv~da inte Församlingen med sam
ma majoritet av sammanlagda antalet rös
ter beslutar alt upphäva beslutet om ute
slutning. 

b) Under tiden för uteslutning är med
lemmen inte berättigad att utöva nagra 
rättigheter enligt detta avtal, förutom rät
ten att utträda, men är fortfarande under
kastad alla sina förpliktelser. 

§ 3 - Rättigheter och skyldigheter för 
stater som upphör att vara medlemmar 

Då en stat upphör att vara medlem, an
tingen genom utträde eller genom tillämp
ning av paragraf 2 i denna artikel, har den 
inga andra rättigheter enligt detta avtal än 
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exccpt as provided in this Section or dn 
Scction 2 of Article 1 I, hut it shall remain 
Iiable for all financial obligations under
taken by it to the Fund, whcther as 
Member, borro\\1er or otherwise. 

Sectio11 4--Terminatio11 cif operations and 
distribution of assets 

(a) The Governing Coundl may tcrminate 
the Fund's operations by a three-fourths 
majority of the total ·number of votes. After 
si1ch termination of operations the Pund 
shall forthwith cease all activities, except 
thosc incidental lo the orderly rcalization 
and conservation of its assets and the settle
ment of its obligations. Until final settle
rnent of such obligations and the 'distribu
tion of such assets, the Pund shall remain 
in existence and all rights and obligations 
of the Fund and its Members under this 
Agreemcnt shall continue unimpaired, ex
cept that no Member may he suspcnded or 
may withdraw. 

(b) No distribution of asscts shall be 
rn'lde to Members until all liabilities to 
creditors have been discharged or provided 
for. The Fund shall distribute its assets to 
contributing Mcmhers pro rata to thc con
tribulions that each Member has made to 
the rcsources of the Fund. Such distribution 
shall be dccided by the Governing Council 
by a three-fourths majority of the total 
number of votes and shall he cffccted at 
such times, and in such currencies or othcr 
assets as thc Governing Council shall deem 
fair and equitable. 

Articlc 10 

Legal status, privileges and immunities 

Section !~Legal status 

'fhc Fund shall posscss interna:tfonal legal 
personality. 

Section 2-Priviliges and immunities 

(a) The Fund shall cnjoy in the territory 
of each of its Membcrs stich priviliges and 
immunitiies as arc neces::.:iry for thc exercisc 
of its functions and for the fulfilmcnt ofits 
objective. Representatives of Membcrs, the 
President and the ·staff of lhe Fund shall 
enjoy such: privilcges and immunities as arc 

dem som förutses i denna paragraf eller i 
par.agraf 2 av artikel 11. Den skall dock 
förbli ansvarig för alla de finansiella för
pliktelser den såsom medlem, låntagare el
ler på. annat sätt ingått gentemot fonden. 

§ 4 - Inställande av verksamheten oclz 
fördelning av tillgångarna 

a) Församlingen kan avsluta fondens 
verksamhet genom tre fjärdedelars majorii
tet av sammanlagda antalet röster. Efter 
verksamhetens upphörande skall fonden 
ofördröjligen upphöra med all verksamhet 
med undantag av de åtgärder som är erfor
derliga för att välordnat realisera och be
vara dess tillgångar samt infria dess förbin
delser. Till dess att dessa förbindelser slutli
gen infriats och tillgångarna fördelats, skall 
fonden fortsätta att existcm, och fondens 
och dess medlemmars samtliga rättigheter 
och skyldigheter i enlighet med detta avtal 
skall kvarstä i oförändrat skick, förutom att 
ingen medlem fär uteslutas eller utträda. 

b) Ingen fördelning av tillgångarna till 
medlemmarna får verkstiillas förrän samt
liga skulder till •kreditorerna betalats eller 
reglerats. ·Fonden skall fördela sina till
gångar till bidragande medlemmar i propor
tion till de bidrag sorri varje medleni. givit 
till fondens tillgångar. Fördelningen skall 
beslutas av Styrelsen med tre fjärdedelars 
majoritet av sammanlagda antalet röster 
och skall verkställas vid de tidpunkter och i 
de valutor eller andra lillgångar som Styrel
sen finner skäliga och rättvisa. · 

Artikel 10 

Rättslig ställning, prii;ilegfer och imrmmitet 

§ l _:.Rättslig ställning 

Fonden skall vara internationell juridisk 
person. 

§ 2 - Privi!iegier och immunitet 

a) Fonden skall inom var och en av dess 
medlemmars territorium åtnjuta de privile
gier och den immunitet som är nödvändiga 
för utförandet av dess uppgifter och för full
följandet av dess syften. Medlemmarnas re
presentanter saint .fonde.ns verkställande di
rektör och· personal skall· åtnjuta de privi-
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nccessary for thc independent cxcrcise of 
their functions in connexion with the Fund. 

(b) The privileges <tnd immunities refcrred 
to in paragraph (a) sha11: 

(i) in the territory of any .Membcr that 
has acceded to the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Special
ized Agencies ån rcspect of lhe Fund, be 
as defined in the standard clauscs of that 
Convention as modified by an annex 
thereto approved by the Governi·ng Coun
cil; 

(ii) in the territory of any Member that 
has acceded to the Convention on the 
Privileges and Immunitics of thc Special
ized Agencies only in respect of ageneies 
other than the Fund, be as dcfined in the 
sta11dard clauses of that Convention, ex
cept if such Member notifies thc Deposit
ary that sueh clauses shall not apply to 
the Fund or shaU apply subject to such 
modifications as may be specified in thc 
notification; 

(oiii) be as defined in other agreements 
entered into by the Fund. 
(c) In respcct of a Member that is a 

grouping of States, it shall ensure that thc 
privileges and immunities referred to in 
this Article are applie<l in the territories of 
all members of thc grouping. 

Article 11 

Interpretation and arbitrarion 

Section I-Interpretation 
(a) Any question of interpretation or 

application of the provisions of this Agree
ment arising bctwccn any Member and the 
Fund or betwcen Members of the Fund, 
shall be submitted to the Exccutive Board 
for decision. lf thc question p:uticularly 
affccts any Member of the Fund not re
presented on thc Executive Board, that 
Mcmber shall be entitled to be represented 
in accordance with regulations to be adopt
ed by the Governing Council. 

(b) Where the Executivc Board has given 
a decision pursuant to subsection (a), any 
Member may require that the qucstion be 
referred to the Governing Council, whosc 

legier och den immunitet som är nödvändi
ga för ett oberoende utförande av deras 
uppgifter i samband med fonden. 

b) De privilegier och den ~mmuniteten 
som nämnts under a) skall 

1) inom territorium tillhörande med
lem som har tillträtt konventionen om 
fackorganens privilegier och immunitet 
för fonden, motsvara dem som närmare 
angives i standardklausulerna i ovan
nämnda konvention och i enlighet med 
de ändringar som gjorts i en bilaga till 
densamma och som godktints av Försam
lingen. 

2) inom territorium tillhörande medlem 
som har tillträtt konventionen om fack
organens privilegier och immunitet en
dast för andra organ än fonden motsva
ra dem som närmare angives i konventio
nens standardklausuler, för såvida inte 
sådan medlem meddelar dcpositarien alt 
dessa klausuler. inte skall tillämpas på 
fonden eller skall tillämpas med förbe
håll för sådana ändringar som närmare 
angives i meddelandet; 

3) motsvara dem som närmare angives 
i andra, av fonden ingångna avtal. 
c) Beträffande medlem som utgör en 

grupp av sk1tcr skall den tillse att de privi
legier och den immunitet som finns ·nämnda 
i denna artikel tillämpas inom samtliga 
gruppmedlemmars territorier. 

Artikel 11 

Tolkning och skiljcdomsförf arande 

§ J - Tolkning 
a) Frågor rörande tolkning eller tillämp

ni-ng av bestämmelserna i detta avtal, som 
uppkommer mellan medlem och fonden el
ler mellan fondmedlemmar, skiall hänskju
tas till Styrelsen för avgörande. Om frågan 
särskilt berör en medlem av fonden som 
inte är företrädd i Styrelsen, skall den med
lemmen vara berättigad att bli företrädd i 
enlighet med bestämmelser som skall an
tagas av Församlingen. 

b) Har Styrelsen fatt:at beslut enligt a) 
ovan, äger medlem pii.fordra att frågan hän
skjutes till Församlingen, vars beslut skall 
vara slutgiltigt. I avvaktan på Styrelsens be-
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decision shall be final. Pcnding the decision 
of the Governing Council, lhe Fund may, 
so fo.r as it dcems ncccssary, ad on the 
basis of thc decision of the Executive Board. 

Section 2-Arbitration 

In the case of a dispute bctwccn the 
Fund and a State that has ccascd to be a 
Member, or bctwcen thc Fund and any 
Member upon thc tcrmination of the oper
ations of the Fund, such dispute shall be 
submittcd to arbitration by a tribunal of 
thrcc arbitrators. One of the arbitrators 
shall be appointed by the Fund, another by 
lhc Mcmbcr or former Membcr concerned 
and the two parties shall appoint the third 
arbitrator, who shall be the Chairman. If 
within 45 days of receipt of the request for 
a.rbitrat:ion either party has not appointcd 
an arbitrator, or if within 30 days of the 
appointment of two arbitrators the third 
arbitrator has not been appointed, either 
party may request the President of the 
Intcrnational Court of Justice, or such other 
authority as may have been prescribed by 
regulations adoptcd by thc Govcming 
Council, to appoint an arhitrator. The pro
cedure of the arbitration shall be fixed by 
the arbitrators, but the Chairman shall 
have full power to settle all questions of 
procedurc in any case of disagreement with 
respect thereto. A majority vote of the 
arbitrators shall be sufficient to reach a 
decision, which shall be final and binding 
upon thc parties. 

Article 12 

A mendments 

(a) Except in respect of Schedule TT: 

(i) Any proposal to amend this Agree
ment made by a Member or by the Exe
cu~ive Board shall be communicated to 
the President who shall notify all Mem
bers. The President shall refer proposals 
to amend this Agreement rnade by a 
Member to the Executive Board, which 
shall submit its recommendations thereon 
to the Governing Council. 
(ii) Amendments shall be adopted by the 
Govcming Council by a four-fifths maj-

slut kan fonden, i den utsträckning den an
ser detta vara nödvändigt, handla på grund
val av Styrelsens beslut. 

§ 2 - Skiljedoms! örf arande 
l det fall dä meningsskiljaktighet uppstår 

mellan fonden och e'll stat som upphört att 
vara medlem eller mellan fonden och med
lem efter upphörandet av fondens verksam
het, skall såd·an meningsskiljaktighet hän
skjutas till skiljedom av en skiljenämnd be
stäende av tre skiljemän. En av skiljemän
nen skall utses av fonden, den andre av ve
derbörande medlem eller f. d. medlem och 
den tredje, som skall vara ordförande, av 
de båda parterna gemensamt. Om endera 
parten inom fyrtiofem dagar frän mottagan
det av ansökan om skiljcdomsförfarande 
inte har utsett en skiljeman, eller ·om den 
tredje skiljemannen inte utsetts inom tret
tio dagar från den dag då de två andra skil
jemännen utsågs, kan endera partcn påford
ra att Internationella domstolens president, 
eller annan myndighet som utsetts genom 
bestämmelser som antagits av Församlingen 
skall utse skiljeman. Skiljedomsförfarandet 
skall fastläggas av skiljemännen, men ord
föranden skall ha full befogenhet att beslu
ta i alla procedurfrågor i händelse av me
ningsskiJj.;iktighet i detta avseende. Enkel 
röstmajoritet är tillräcklig för skiljemän
nens beslut, vilket är slutgiltigt och bindan
de för parterna. 

Artikel 12 

Å·ndringar 

a) Med undantag för bilaga IT gäller föl
jande. 

J) Varje förslag att införa ändringar i 
delta avtal, framfört av medlem eller av 
Styrelsen, skall överlämnas till verkstäl
lande direktören, som skall undcrätta 
samtJ.iga medlemmar. Verkställande di
rektören skall framlägga förslag om än
dring av detta avtal för Styrelsen, som 
skall underställa Församlingen sin re
kommendation i ärendet. 

2) Ändringar skall antagas av Försam
lingen med fyra femtedelars majoritet av 
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ority of the lolal number of votes. 
Amendmcnts shall enter into force thrce 
rnonlhs aftcr their adoption unless other
wisc specificd by the Governing Council, 
cxccpt that any amendmcnt modifying: 

(A) the right to withdraw from the 
rund; 

(B) the vo~ing majority requiremenls 
provided for ·in this Agrcement; 

(C) the limitalion on liability provid-
ed for in Section 4 of Article 3; ' 

(D) lhe p·roce<lure for amending this 
Agreement; 

shall not comc ·into force until written 
acceptance of such amcn<lmcnt by all 
Memhers is rcceived by the President. 

(h) In respcct of the sevcral .parts of 
Schedule Il, amendments shall . be proposed 
and adoptcd as provide<l in such parts. 

(c) The Presidenl shall immediately noti
fy all Members and the Depositary of any 
amcndments that .:tre adoptcd and of thc 
date of entry into force of any such amcnd
ments. 

Article 13 

Final claus_es 

Section 1-Signature, ratif ication, 
acceptance, approval.and accessi9n 

(a) This Agreement may be initiallcd on 
hehalf of lhe Stiates lisled in Schedule I Lo 
this Agreement at the United Nations Con
fercnce on the Establishment of the Pund 
and shall be open for signature at the 
Headquarters of the United Kations in.New 
York by thc States listed in thai Schedule as 
soon as the initial contributions indicated 
therein to be roade in frccly · canvertible 
currencies amount to at least the. equivalent 
of 1,000 million United States dollars 
(valucd as of 10 June 1976). If the. foregoing 
requirement has· not been fulfilled' by 30 
September 1976 the Preparatory Commis
sion establishcd by that. Conferencc shall 
convcnc by 3J:fanuai:y 1977 a meeting of 
thc States listed iri Schedule I, which may 
hy a two-thirds majority of cach cetegory 
reduce Lhe above specified amount and rriay 

sammanlagd-'l antalet röster. 'Ändringarna 
skall träda i haft tre månader efter da
gen för antagandet såvida inte annorlun
da fastställs av Församlingen, utom att 
ändring som berör: 

A) rätten att utträda ur fonden; 

B) kraven om röstmajoritet som fö
reskrivs i detta avtal; 

C) begränsning av ansvarigheten, 
enligt föreskrifterna i paragraf 4 av ar
tikel 3; 

D) förfarandet vid .ändring av detta 
avtal; 

inte skall träda i kraft förrän verkstäl
lande 'direktören erhållit skriftligt god
kännande ·av · ändringen från. samtliga 
medlemmar. 
h) Beträffande de skilda delarna 1 bilaga 

Il, skall ändringar i dessa föreläggas och 
11ntagas enligt vad som sägs i respektive del. 

e) Verkställande direktören skall ome
delbart underrätta samtliga medlemmar och 
depositarien om ändringar som antagits och 
om dagen för dessa ändringars ikraftträ
dande. 

Artikel 13 

Slutliga bestämmelser 

Ai•de!ning 1 - Undertecknande, ratifika
tion, godtagande, godkännande och anslut
ning 

a) Denna överenskommelse kan paraferas 
på de staters vägnar, som finns upptagna i 
bilaga I till detta avtal vid Förenta Natio
nernas konferens för upprättande· av fon
den och skall vara öppen för undertecknan
de i Förenta Nationernas högkvarter i New 
York av de stater som finns uppräknade i 
sagd1'.l bilaga så snart de ursprungliga bidra
gen som ariges i denna bilaga och som 
skall ges i fritt konvertibla valutor uppgitr 
till minst motvärdet av.en miljard US-dol!ar 
(till· kurs gällande den 10 juni 1976). Om 
ovannämnda villkor ej uppfyllts senast den 
30 september 1976 skall den förberedande 
kommissionen, som upprättades av nämrida 
konferens, sen".ist den 31 januari 1977 sam
mankalla till ett möte med de stater som 
anges i hilagå I,- vilka med två tredjedelars 
riJajoPitet inom varje kategori kån minska 
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also establish other conditions for the open
ing of this Agreement for s.ignature. 

(b) Signatory States may become parties 
by <lepositing an instrument of ratification, 
acceptance or approval; · non-sigriatory 
States listed fa Schedule I .may become 
parties by dcpositing an instrument .of ac
cession. Instrument pf ratification: accept
ance, approval and _accession by States in 
catcgory I or Il shall specify the amount of 
thc initial contribution the State undertakes 
to make. Signatures may be affixcd and 
instruments of ratWcation, acceptance, 
approval or accession dcposited by ~uch 
Statcs until one. ~year af ter the entry. into 
force of this Agreement, · 

(c) Slates listed in Schcdule I thrit havc 
not become parties to this Agreement with
in one year iafter its entry into force -and 
.States that are. not so :11ste<l, . fia}>;. arter 
approvål of theår. mcmbcrship. by thc Gov
erning Council, become parties by ·deposit
ing an instrument of accession, 

Secti01i 2 
(a) The Secretary-General of the ·United 

Nations shall be . the Depositary of' thi.s 
Agreement. 

(bj The Depositacy shall s~nd notifica
tions cÖnceniing ti1is Agreemcnt: 

(i) until one yoo.r after its entry into 
force, to the States liste<l in Schedule I 
to this Agreement, and after such entry 
into force to all States parties to this 
Agrecment as weH as to those approved 
for membership by the Governing Coun
cil; 

(ri) to the Preparatory Commission 
established hy thc United Nations Con
f ercnce on the Establishment of the 
Fund, as long as it rcmains in existence, 
and thereiafter to the President. 

Section 3-Entry into force 
(a) This Agreement sha11 entcr into force 

upon receipt by the Depositary of instrn
ments of ratification, acceptance, approval 
or accession from at least 6 States in cate
gory I, 6 States in category Il and 24 States 
in category lll, provided that such instru
ments havc been deposited by States in 
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ovan angivna belopp och även fastställa 
andre. villkor för alt öppna detta avtal för 
undertecknande. · 

b) Signatärstater kan bli deltagare genom 
att deponera ett instrument gäliande rati
fikation, godtagande eller gotlkännande; 
ic'ke-signatiirstater uppräknade -i bilaga I 
ki::m · bli deltagare genom att deponera ett 
anslutningsinstrument. Instrument rörande 
ratifikaNon, godtagande, godkännande eller 
anslutning från stater i kategon I eller Il 
skall' närmare ange storleken av de : ur~ 
sprungllga bidrag som staten förbinder sig 
att erlägga. Undertecknande kan ske och 
_instrument gällande ratifikation, godtagan
de·, godkännande eller anslutning kan depo
neras av staterna inom ett år· efter denna 
överenskommelses ikraftträdande. 

c) Stater uppriiknade i bilaga I som inte 
blivit deltagare i detta· avtal inom e.tt år 
efter -dess }kraft~rädande _och state_r som 
inte är uppräknade där kan, sedan deras 
medlemskap godkänts av PörSamlingen; bli 
deltagare genoni .. att deponera ett anslut
ningsinstrument. . 

Avdelning 2 - Deposita~ie 
a) Fö~enta Nationernas generalsekr~tera

re skåll vara deposit~rie. för .detta aytaL .. 

b) Depositarien ·skali sända meddelanden 
rörande detta avial · . 

1) inom ett år efter dess ikrafttrtidande 
till stater uppräknade i bilaga I till detta 
avtal. samt efter ikraftträdandet till samt
li193. stater som är deltagare i detta avtal 
såväl som till dem vilkas medlemskap god
känL~ av Församlingen; 

2) till den förberedande kommissionen, 
som inrättades av Förenta Nationernas 
konferens för upprättande av fonden, så 
länge denna kvarstår, och därefter till 
verkställande direktören. 

Avdelning 3- lkraftträdande 

a) Detta avtal skall träda i kraft efter det 
att depositarien erhållit instrument gällande 
ratifikation, godtagande, godkännande eller 
anslutning från minst sex stater i kategori 
I, sex stater i katego!'i IT och 24 stater i 
kategori nr, under förutsättning att instru
ment deponerats av stater i kategorierna I 
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cat.egories I and Il the aggregate of whosc 
inittlal contributions specified in such in'
struments amounts to at least tlie equivalent 
of 750 million United States dollars (valued 
as of lO June 1976), and further proyidcd 
that tµc foregoing requiremcnts bave bccn 
fulfilled within 18 months of the date on 
which this Agrccment is opencd for signat
ure or by such later datc as the States that 
haYe deposited sucb instruments by tbe end 
of that period may decide, by a two-thirds 
majority. of each category, and as they 
notify to the Depositary. · 

(b) For States that dcposit an fostrument 
of ratificamon, acceptance, approval oi- ac
cession subsequent to thc entry · into force 
of this .Agr~cment, it shall en ter foto forcc 
on the .date of such deposit. · · 

Section 4-Reservations 
Reservations may orily be made to Section 

2 of Articlc' Il of thiS AgrccmcnC ·· 
. . ' · .. 

Section 5-Authoritative texts· ._, ·. · 
The versions of this Agieement in· the 

Arabic, English, French and Spanish)ang
uages s.hall each be equally. authoritative. · 
· ·1N WITNESS WHEREOF; the .. under
signed being duly 'authorized thereto; havc 
signed this Agreem~nt . in a siJtgle original 
in the Arabic; Engtish; French a:n_d :;;pan]:,h 
languagcs. · · 

'I 

. ~: 

och Il vilkas sammanlagda, i instrumenten 
närmare angivna bidrag, uppgår till minst 
750 miljoner DS-dollar (till kurs gällande 
<len 10 juni 1976), samt dessutom under 
förutsättning att ovannämnda vilikor upp
fyllts inom 18 månader efter den dag då 
detta avtal öppnats för undertecknande el
ler vid den senaste tidpunkt som de stater 
som·· deponerat ifrågavarande instrument i 
slutet av denna period fastställer genom 
beslut med två tredjed~lars majoritet i varje 
kategori' .och varom de underrättar deposi
tarien. · 

b). För stater som deponerar instrument 
rör.ande ratifikation, godtagande, godkän
nande eller anslutning efter detta avtals 
jkraftträdande skall det· träda i kraft den 
dag deposition äger rum, 

Avdelning 4 - Förbehåll 
Förbehåll kan endast göras beträffande 

paragraf 2 av artikel Il i detta avtal. 

Avdelning 5 - Vitsord 
Detta avtals arabiska, engelska, franska 

och spanska versioner skall äga lika vits
ord. 

Till be'kräftelse härpå har undertecknade, 
vederbörligen befullmäktigade härtill, · un
dei:tecknat detta avtal i ett original på ara
biska; engelska, franska och spanska. 

I. 
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SCHEDULE I 

Part 1 - States eligible for original membe1·ship 

Category I Category Il 
Australia 
Austria 
Delgium 
Canada 
Denmark 
Finland 
France 
Germany, Federal 

Republic of 
lreland 
ltaly 
Japan 
Luxembourg 
Netherlands 
New Zcaland 
Norway 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Unitcd Kingdom of Great 

Britain and Northern 
Ireland 

United States of America 

Algeria 
Gabon 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Kuwait 
Libyan Arab Republic 
Nigeria 
Qatar 
Saudi Arabia 
United Arab Emirates · 
Venezuela 

. \ ... 

Category lll 
Argentina 
Bangladesh 
Bolivia 
Botswana 
Brazil 
Cape Verde 
Chad 
Chile 
Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Ethiopia 
Ghana 
Greece 
Guatemala 
Guinea 
Haiti 
Honduras 
In dia 
Israell 
Jamaica 
Kenya 
Liberia 
Mall 
Malta 
Mexico 
Morocco 
Nicaragua 
Pakistan 
Panama 
Papua New Guinea 
Pem 
Philippines 
Portugal 
Republic of Korea 
Romania 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 

1 With reference to Article 7, Scction· 1 (b) on the use of resources. of thc.·, . 
Fund for "dcveloping countries"," this country will not be included· under: .. · .. 
tbis Scction and will not seek or reccive financing from the Fund; ... · ' ::.: · :., ; .. · .. 
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BILAGA I 

Del 1- För ursprungligt medlemskap valbara stqter 

Kategori l 
Australien 
Belgien 
Canada 
Danmark 
Finland 
Frankrike . 
Förbundsrepubliken 

Kategori Il 

Algeriet 
Förenade Arabemiraten 
Gabon 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Kuwait 
Libyen 
Nigeria 

Kategori Il/ 
Argentina 
Bangladesh 
Bolivia 
Botswana 
Brasilien 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
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Tyskland 
Förenta Staterna 
Irland 
Italien 

Qatar .o.; 

Saudi-Arabien 
Dominikanska Republiken 
Ecuador 

Japan 
Luxemburg 
Nederländerna 
Norge 
Nya Zeeland 
Schweiz 
Spanien 
Storbritannien 
Sverige 
Österrike 

Venezuela · ·· 

' .. !' 

.. ·:.:. 

I I~; : L· ; 

•• • • ! • . 

···1 .. ' 

.. ·i 

Egypten 
El Salvador 
Etiopien 
Filippinerna 
Ghana 
Grekland 
Guatemala 
Guinea 
Haiti .. 
Hon~hir.as .. 
Indien 
Israel~ 

Jamaica 
Jugoslavien 
Kamerun 
Kap Verde 
Kenya 
Kongo 
Liberia 
Mali 
Malta 
Marocko 
Mexico 
Nicaragua 
Pakistan 
Panama 
Papua Nya Guinea 
Peru 
Portugal 
Republiken Korea 
Rumänien 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leone 

1 Aberopande paragraf. i . (b) . i,. artikel. 7 röraJ1de an:v.äriq~iri.g av ,fonqen,s 
resurser för "utvecklingslii,ndcr~', Jpmmer d<?tta I;md inte att omf11ttas. il:'>' .denna 
paragraf och kommer irite att ansöka· eller erllålla ipedel f,d\11. fppden .. 
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Category I ;ca1eg01~1· Il 

Part 11- Pledges oj initial contributions2 

State · Curre11cy 
-unit 

Category Jll 
Sri Lanka 
Sudan 
Swaziland 
Syrian Arab Rcpublic 
Thailand 
Tunisia 
Turkcy 
Uganda 
United Rcpublic of 

Cameroon 
Unitcd Republic of 

Tanzania 
Uruguay 
YugosJavia 
Zaire 
Zambia 

Amount in · Equivalent in 
currency SD Rs-' 

2 Subject to obtaining, where retjuircd;- the rieccssai-y lcgislativc approva). ' 
:i Special Drawing Rights of thc lnternational Monetary fund valued as 

of 10 June 1976. Thcsc cquivalenl'' vali.ies' are •stated mcrely fodnforfl1ation; '• 
in the light of Section 2 (a):'of"AttiCle s:;of :the Agreenient, w.ith tl)e nn~cr- · 
standing that the initial contdbtitioi'IS' ·j:>ledgeil \vill be payablc in· ·accorila'nce 
witb Section 2 (a) of Article' 4·of·the 1Agrecmcnt'in the amou.rtf anil ·<:uhenc:y 
specificd by tbe State concerned. :-.· .:. ,. · : · .· · - · .. · ·.·;· ·· · ·•.· , ·. · · · 
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Kategori 1 ; .· Kategori Il 
.: - . I I 

•.:'I 

Del lJ - Utfästelser om ursprungliga bidrag* 

Stater . Valutae11het . Belopp i valuta 
(miljoner) 

Kategori lll 

Somalia 
Sri Lanka 
Sudan 
Swaziland 
Syrien 
Tanzania 
Tchad 
Thailand 
Tunisien 
Turkiet 
Uganda 
Uruguay 
Zaire 
Zambia 

·Motvärde i SDR"'' 
(miljoner) 

* Med förbehåll i förekommande fall för erhållande av nödvändigt legisla-
tivt godkännande. . · 

** Internationella valutafondens .särskilda dragningsrätter till kurs. gällande 
den 10 juni 1976. Delta motvärde anges endast för information, ·mot -bakgrund 
av som anges i paragraf 2 {a) i. artikel 5 i detta avtal. De· .ursprungligt ut
fästa bidragen skall, i enlighet med paragraf 2 (a) i artikel 4; i detta avtal, er
läggas i det belopp och i den valuta angiven av ifrågavarande stat. 
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SCHEDULE Il 

Distribution of Votes and elcction of 
Executive Board Members 

Part I: Category I 

Sub-part A: Distribution of votes in the 
Governing Council 

Sub-part B: Elcction of membcrs of the 
Executive Board and their alternates 

Sub-part C: Distribution of votes in the 
Ex:ecutive Board 

Sub-part D:_Amendments 

Part ll: Category Ji · · 
Sub-part A: ·Distribution of votes in .the 

Govcrning Council · · · 
Sub-part B: Election of members of the 

Executive Board and their alternates · .. · 
Sub-part C: Distribution of votes in -tbe 

Executive Board · 
Sub~part D: Am~ndment·s · . , 

Part lll: Catego'ry lll 
Sub-part A:· Distribution of votes .in the 

Governing Council . . 
Sub~part B: Elcction of, ine~bcrs of the 

Ex.ecutive Board and their alternates 
Sub~part C: Distribution of votes in "thc 

Ex.ccutive Board . ' · 
Sub-part D: Amendments 

BILAGA Il 

Röstfördelning och val av styrelse
medlemmar 

Del I: Kategori I 
. Underavdelning A: Röstfördelning i För-

samlingen · 
Underavdelning n: Val av medlemmar i 

Styrelsen och deras suppleanter . 
Underavdelning C: Röstfördelning i Sty-

relsen . . 
· Underavdelning D: Äri.dr!ngar 

Del Il: Kategori Il 
Und~ravdelning A: Rös~fördelriing i För-

samlingen · 
Underavdelning B: Val av medlemmar _i 

Styrelsen och deras suppleanter , 
Underavdelning c:· Röstfördelnirig i Sty-

relsen · · · · · 
· ~rideravdelning .p: Ändringi_tr 

Del 111: Kategori lit · .. 
Underavdelning A: Röstfördelning i För-

samlingen .. , . . . . 
-··Underavdelning B:· Val av. mediem'mar i 
Styrelsen och deras suppleanter 

Underåvdelning c: RöstfÖrdelniog i Sfy-
relsen . . . ' ' .. . 

. U.nderavdclning '[): . Ändringar:· ·' 
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Part 1: Category I 

A. Distribution af votes in the Governing 
Council 

l . 17.5 per cent of the votes of category I 
shall be distributed equally among the Mem
bers of that category. 

2. The remaining 82.5 per cent of the 
votcs shall be dis~rib_uted among Members 
of category I iri the proportion that each 
Member's: 

(a) initial contribution as spccificd in 
its instrument of ratification, acceptancc, 
approval or accession, and 

(b) additional con_liibutions and in
creases in contributions -inade in accor
dance with Section 5 (c) of Article 4 

bear to thc · aggrcgate of the contributions 
of category I Members. 

-3. In determining voting power under 
paragraph 2, _ contributions shall be valued 
in terms of theii equivalent in Special 
Drawing Rights as of th,e date of the cntry 
into force of thc Agreement and thereafter 
whenever there is an increase in the aggre
gatc of the contribution.s of _category I Mem
hers as a result of a new Member in catc
gory I, an increase in 'ihe contribution of a 
category I Member or additional ccintribu
tions by category I Members. 

4. In the Governing Council each Gover
nor representing a Member in category I 
shall be cntitled to cast the votes of that 
Member. 

B. Election of members oj the Executive 
Board and their a/ternates 

1. All of the members and allcrnate 
members of the Executive Board from ca
tegory I shall serve for a term of three 
ycars, including those elected at the fint 
election of members of the Executive Board. 

2. ln balloting for the election of mem
bers of thc Executive Board representing 
Members in category I, each Governor rc
prcsenting such a Mernber shall cast for one 
norninee all of the votcs to which the Mem
ber which appointed that Governor is en
titled. 

3. When on any ballot the number of 
nominees equals the number of members to 
be elected, cach nominee shall be decmcd lo 

Del I: Kategori I 

A. Röstfördeltiing i Församlingen 

1. 17 ,5 procent av rösterna i kategori I 
skall fördelas lika mellan medlemmarna i 
den kategorin. -

2. Återstående 82,5 procent av rösterna 
skall fördelas mellan medlemmarna i kate
gori I i den proportion som varje medlems 

a) ursprungliga bidrag enligt vad som 
närmare anges i dess instrument röran
de ratifikation, godtagande, godkännan
de eller anslutning, samt dess 

b) tilläggsbidrag och -ökade bidrag i 
· enlighet med paragraf 5 c) i artikel 4 

bidrar till den totala bidragssumman från 
medlemmarna i kategori I. 

3. Vid fastställande av antalet röster en
ligt punkt 2 skall bidragens värde beräknas 
med hänsyn till deras-motvärde i särskilda. 
dragningsrälter till kurs gälland~ den dag 
da avtalet träder i kraft och därefter i sam
band- "med varje ökning av den totala bi
dragssumman från medlemmar i kåtegori I 
till följd av en ny medlem i kategori I, en 
ökning av bidraget från en medlem i kate
gÖri I eller tilläggsbidrag från medlemmar 
i kategori I. 

4. I Församlingen skall varje ledamot 
som företräder en medlem i kategori I va
ra berättigad att avge denna medlems rös
ter. 

B. Val av medlemmar i Styrelsen och deras 
suppleanter 

1. Samtliga styrelsemedlemmar och supp
leanter i kategori I skall inneha sitt upp
drag under en treårsperiod. Detta gäller 
även dem som valts vid första valet av sty
relsemedlemmar. 

2. Vid omröstningen i valet av styrelse
medlemmar som företräder medlemmar i 
kategori I skall varje ledamot i Försam
lingen som företräder en sådan medlem av
ge samtliga röster, som tillkommer den med
lem som utsett ifrågavarande ledamot, tiH 
förmån för en enda kandidat. 

3. Om antalet kandidater vid en omröst
ning är lika stort som antalet medlemmar 
som skall väljas, skall varje kandidat anses 
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be clected by the numbcr o"f votes received 
by him on such ballot 

4. (a) Whcn on any ballot the number 
of noniinees exceeds the number of mem
bers to be electcd, thc six nominces re
ceiving .the highest number of votes shall 
be elccled, except that no nominee who 
receives less than 9 per cent of the total 
voting power of catcgory J shall be con
sidcrcd as electcd . 

. (b) If six members arc clccted on the 
first ballot, thc votcs .that were cast for 
.the nominees not elected shall be decmed 
. t6 have counted towards tbe election of 
any of the six members, as chosen by 
each Governor. having such votcs. 
5. When six members are not electcd on 

the first.ballot, a sccond ballot shall be held 
m which the Member which rcceived. the 
lowest number of votcs in the preceding 
ballot shall be ineligible for election and in 
which thcre shall vote only: · 

(a) those Governors who voted in the 
preceding ballot for · a nominee not 
elected, and 

(b) those Governors whose vetes fora 
·member cleeted are deemed under para~ 
graph 6 to have raised thc. votes cast for 
that membcr above 15 per cent of the 

· eligible votes. 
6, (a) In determining whether the vetes 
C3$t ·by a Governor arc to be deerried to 
have raised the total of any mcmber 
abovc 15 per cent of the eligiblc vetes, 

·. · th~ 15 per: cent shall be deeriied to in
clude, first, the votes of the Gcivernor 

. castirig the -Iargest. mimber of votes for 
such membcr, then thc votes of the Gov
·emor casting the next largest ririmber, 
and so on unlil 15 per cent is reached. 

· (b) lf on any ballot two or more Gov
ernors having an· equal mimber of vetes 
shall have votcd for the same noniince 
and the votfrofone or moic, but not all, 
of ·such Governors could ·be deemed to 

· have iaised the total '\rotes abovc 15 per 
cent of· the· eligible votcs; who shall be 
entitled to vete on the next ballot shall 
be detcrmined by Jot. 

vara vald genom det antal röster han er
hållit vid omröstningen. -

· 4. a) Om antalet kandidater vid en om
röstning överstiger antalet medlemmar 
som skall väljas, skall de sex kandidater 
som får högsta antalet röster väljas. Dock 
skall ingen kandidat som erhåller mindre 
äi:J. 9 procent av det sammanlagda ·antalet 
röster i kategori I betraktas som vald. 

b) Väljes sex medlemmar vid första 
omröstningen, skall de röster som avgavs 
för icke valda kandidater anses ha med
räknats vid valet av den av de valda mcd-

· 1emmarna som .varje ledamot i Försam
lingen med rätt till sådana röster be
stämmer .. 
5; Om inte sex medlemmar blir valda vid 

den' första omröstningen, skall en andra om
röstning hållas, varvid den kandidat som er.: 
hållit det lägsta antalet röster i föregående 
omröstning inte skall vara valbar och var
vid endast följande; personer skall rösta: 

· a) de ledamöter i Församlingen som i 
föregående omröstning röstade för en 
kandidat söm inte blev. vald, och 

b) de ledamöter i Församlingen vilkas 
röster till förmån för en vald medlem eri
ligt punkt 6 anses. ha höjt de för denna 
medlem avgivna rösterna till över 15 pro
cent av de valbara rösterna. 

6: a) Vid fastställandet av huruvida de 
av eri ledamot i Föi:samlingcri avgivna 

:rösterna· skall anses ha höjt någon med~ 
lems röstsumma till över 15 ·procent av 

. de valbara rösterna. skall de: 15 procen-
ten anses innefatta L första hand de röster 
som avgivits . av den ledamot· som avgivit 
störst~·· antalet röster för medlemmen, 
därefter de röster som avgivits .av den 
ledamot som avgivit ·näst största antalet 
röster, och så vidare till dess att 15 pro-
cent har uppnåtts. · ' 
· · b) Har två eller· flera ledamöter i För
samlingen med lika många 'röster till sitt 
förfogai1de vid någon omröstnmg röstat 
.på samma kandidat och en eller flera av 
dessa ledamöters, men inte allas, ·röster 

· skt,dk kunna anses ha höjt de samman
lagda rösterna till 'över 15 procent. av de 
valbara rösterna, skal.I lotten avgöra vem 
som skall vara berättigad atr rösta vid 
nästa omröstning. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet · 138 

7. Any Governor, part· of whose votcs 
must be counted in order to raise the ti>tal 
of any member above 12 per cent, shall be 
considcred! as casting all of his votes for 
such member even if the total vcites for such 
member thereby exceed 15 per cent. 

8. If, after the sccond ballot, six members 
have not been eleeted, a förther ballot shall 
be held on the same principles until six 
meritbcrs havc been electcd, provided that 
after five . members are clccted, the sixth 
may be "elected by a simple majority of the 
remaining votes and the ·remaining votes 
shall be decmed to have countcd towards its 
election; 

9. Each member elected to the Executive 
Board may appoint an: alternate from among 
the Members whose votes ·are deemed to 
have elected it. 

C. Distribution of votes in the . Executive 
Board 

1. In the Executivc Board a mcmber 
elected by a Govetnot or Governors rc
presenting a Member or Members in cate
gory I shall ·be intitied to cast the votcs of 
that Member or Members. Where.the mem
ber . represertts. more · than one Member it 
may cast separately thc votes of the Mem-
bers it represents; · 

2. If the · voting rights · of a Member of 
catcgory I should change betwecn thc times 
provided for the-election of rnembers of thc 
Exccutive Board: 

(a) there shall be· no change in such 
mcmbers as a result thereof; 

. (b) voting · rights of each member of 
the Executive Board ·.shall be adjusted as 
of the cffcctivc date of the change in 
voting rights of the Member or Members 
it represents; 

(c) the Governor of a new Meinber of 
category I may designate an existing 
mcmber of thc Exccutive Board to repre
se:nt it ·and cast its votes until thc ncxt 
clection of members of "the Board. During 
such period a mcmber so designated shall 

· be deemed to have been elected by the 
· Governor which so designated it. 

D. Amendme11ts 

l. The Governors representing categöry I 

7. I~edamot i Församlingen vars röster 
delvis måste räknas för att höja någon med
lems .totalsumina över 12 procent skall be
traktas som om han avgivit alla sina röster 
för denna medlem, även om de samman
Iagda rösterna för en sådan medlem "därvid 
överstiger 15 procent 

8. Har inte sex .medlemmar blivit valda 
efter den andra omröstningen, skall ytterli
gare en omröstning äga rum enligt sanirna 
principer till dess att sex medlemmar· valts, 
under förutsättning att sedan fem medlem
mar valts; den sjätte kan väljas med erikel 
majoritet"av de återstående rösterna, cich ,de 
återstående rösterna skall anses. vara inräk
nade till förmån för dess val. 

9~ Varje medlem som invalts i Styrelsen 
kan utse' en suppleant bland de medlemmar 
med hjälp av vilkas röster .den anses ha··bli
vit invald. 

C. Röstfördel11i11g i Styrelsen 

1. I Styrelsen skall styrelsemedlem vald 
av· ledamot eller ledamöter i Församlingen 
företrädande medlem eller medlemmar i 
kategori I vara berättigad att avge den 
medlemmens eller dessa medlemmars ·rös
ter. Då styrelsemedlemmen representerar 
flera än en medlem kan den avge rösterna 
för de medlemmar den företräder var för sig. 

2. Skulle rösträtten för medlem i kategori 
I : ändras mellan de·· gånger omröstning för 
val av styrelsemedlemmar anordnas, skall· 

a) •till följd härav ingen ändring 'ske 
beträffande medlemmarna; 

b) varje styrelsemedlcrris rösträtt änd
ras med hänsyn till faktiskt datum för 
ändringen av rösträtten för den medlem 
eller de medlemmar den företräder; 

c) Ledamot i Församlingen för ny med
lem i kategori I kan utse en redan före
fintlig styrelsemedlem att företräda sig 
och· avge den nye medlemmens · röster 
fram till nästa val av styrelsemedlemmar. 
Under denna period skall eti sålunda ut
sedd styrelsemedlem anses ha blivit vald 
av den ledamot som utsåg den härtill. 

D. .ifndringar 

1. Ledamöter i Församlingen företrädan-
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Membcrs may by a unanimous decision 
amend the provisions of sub-parts A and B. 
Unless otherwise decidcd,. the amcndment 
shall havc immcdiate effect. The President 
shall be informed of any amcndmcnt to sub
parls A and B. 

2. The Governors representing category I 
Mcmbers may amend thc provisions Qf sub
part C by a decision taken with a majority 
of 75 per cent of the total voting power of 
such Governors. Unlcss othcrwise decided, 
the amendmcnt shall havc immediate cffect. 
The President shall be informed of any 
amcndment to sub~part C. 

Part Il: Categoryll 

A. Distribution of votes in .the Govenzing 
Coimcil 

1. 25 per cent of the votes of category Il 
shall be distributed cqually . among the 
Membcrs of that category. · : 

2. The rcmaining 75 per cent of the votes 
shall be distributed among the Membcrs of 
category II in the proportion that . each 
Member's contribution (made in accordance 
with .Scction 5 (c) of Article 4) bears to the 
aggregatc of the contributions .of the cate
gory Il Mcmbcrs. 

3. In the Governing Council each Gov
ernor rcprcsenting a Member in category Il 
shall be entitlcd to cast the · votes of that 
Member. · 

B • . Election of members of the Executive 
Board and tlzeir alternates 

1. All of the mcmbers and alternate 
members of the E~ecutive B.oard from cate
gory II shall serve for a term of threc years, 
including those clected at the first clcction 
of mcmbers of the Exccuiive Board; · 

. 2. Each nominee for membership of the 
Executive Board may, in consultation with 
all the other Members of catcgory Il, agree 
with another Member in that category that 
thc latter be a nominee as its alternate. · A 
vote for the nominee for membership shall 
also be counted as a vote for its alternate. 

3. In ballöting for mcmbers and altcr
n:atc members of the Executivc Board, cach 

de medlemmar i kategori I kan genom en
hälligt beslut ändra bestämmelserna i under
avdelningarna A och B. Om inte annor
lunda beslutas skall ändringen ha omedelbar 
verkan. Verkställande' direktören skall un
derrättas om varje ändring i underavdelning
arna A och B. 

Ledamöter i Församlingen som företrä
der medlemmar i kategori I kan ändra be
stämmelserna i underavdelning C genom be
slut fattat med 75··proccnts majoritet av 
sammanlagda antalet röster tillkommande 
sådana ledamöter. Oni inte annorlunda be
slutas, skall ändringen ha omedelbar ver
kan. Verkställande direktören skall under
rättas om varje· ändring i underavdelning C. 

Del Il: Kaiegori u · · 
A. Röstfördelning i Fö1·samli11ge11 

-. I• p 

1. 25 procent av rösterna i kategori Il 
skall fördelas lika mellan'. medlemmarna i 
den· kategorin. · 

2. Återstående. 75 ' procent av rösterna 
skall fördelas. mellan m'.edlemmania i kate
gori Il i den 'proportfon som varje: med
lems bidrag ·(enligt . paragraf 5 c) i ·artikel 
4) bidrar till den 'totala 'bidragssumman från 
medlemmarna i kåtegoJ'.i IL · 

3. I Församlingen skall ·varje ledamot 
som företrädet 'en· mediem i kategori Il va
ra berättigad' ati: avge; deiuia medlems rös-
ter.· · ::: ·: · · 

B. Valav medlemmar i Styrelsen och deras 
suppleanter ·· · · · 

1. Samtliga styrelsemedlemmar och supp
leanter i kategori I skall inneha sitt uppdrag 
under en treårsperiod: Detta gäller även dem 
som valts vid första valet av styrelsemed-
lemmar. · · · 

2. Varje kandidat till medl,cmskap i Sty
relsen kan; i. samråd' med alla ·andra med
lemmar i kategori ' Il· överenskomma med 
annan medlem i denna kategori om att den
ne skall kandidera för· att utses till supp
leant. En röst till Törinån för kandidat för 
medlemskap skall även räknas som en röst 
för dennes suppleant. 

3. Vid omröstning' i· valet· av medlemmar 
och suppleanter i St}'refäen skall varje leda-
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Govcrnor shaH cast for his nomince:S all cif 
thc votes to which the Member which ap~ 
pointed that Goveni.or is entitled .. 

4. When on any bållot. the number of 
nominees receiving votes: -

(a) is equal lo thc number of places to 
-be filled, all such nominees shall be eon
sidered elccted; 

(b) is fewer than .the number of placcs 
to be filled, all such noininccs shall be 
considered e\ected, and· additional ballots 
shall be held to fill thc rerilaining places; 

(c) · exceeds the ntimber of 'places to be 
fillcd;· thc nomincc; .(or the nominees re
ceiving the same number of votes) re
ceiving thc fewest votcs · shall be-_ clin1i
nated and, if the remaining nominees 
having received votes: · 

(i) are equal to the number of places 
- to be filled, all -sueh nominees shall be 

considered elected; -
(ii) arc fewer than the number of 

places to be filled, ·all· such nominecs 
'shall be considered elected and addi
tional ·ballots shall be held to fil] thc 
remaining , places, .parf,icipation in 
which shall be -limited to those Govcr
nors whose votes did not count to
wards the election' of any member al
ready clected; 

(iii) exceed -th!! nu_mber of places to 
be filled, additional ballots shall !:Je 
held, participation· in which shall be 
limited to those Govcmors whosc votes 

-did not count towards · the election of 
any member already elected. 

. .. . . . 

C. Distribution of .,votcs in the Executive 
Board 

I. In the Executivc Board a membcr 
clcctcd by a Governor or_ Governors repre
senting a Member. or Mcmbers in catcgory 
II shall be entitled · to !CaSt thc votes of that 
M~mber . or • Members .. A member of . thc 
Board reprcsenting more _~han one Memhcr 
may cast scparately .the vot(;:s_ of thc l\.fom
bers it represents; . 

- 2. If ·thc voting rights Of a Mcmbcr- of 
category n should .change between the 

mot i Församlingen avge samtliga röster, 
som tillkommer den medlem som utsett 
ifrågåvarande ledamot till förmån för sina 
kandidater. · 

4. Om antalet kandidater som erhåller 
röster vid någon omröstning 

a) är lika stort som antalet platser som 
skall besättas, skall alla dessa kandidater 
betraktas" som valda; 

b) är mindre än antalet platser som 
skall besättas, skall alla dessa kandidater 
betraktas som valda, och ytterligare om
rostningar skall genomföras för besättan
de av återstående platser; 

c) är större än antalet platser som skall 
besättas, skall den kandidat (eller de kan
didater som erhåller samma antal röster) 
som erhåller minsta antalet röster utgå 
och, om de återstående kandidaterna som 
erhållit röster: · 

1) är lika många som antalet platser 
som skall besättas, skall alla dessa kan
didater betraktas söm valda; 

2) är färre än antalet platser soni 
skall besättas, skall alla dessa kandida
ter befraktas som valda och 'ytterligare 
omröstningar skall genomföras för att 
besätta återstående platser, varvid del~ 
tagande ·i omröstning skall begränsas 
till· de ledamöter i Församlingen vilkas 
röster inte medräknades vid valet av 
redan invald styrelSemedlem; 

.:3) är större äri antalet platser som 
skall besättas, skall ytterligare omröst
ningar genomföras, varvid deltagandet 
skall begränsas till ledamöter i För-
·samlingcn vilkas röster inte niedräknas 
vid valet av redan invald styrelseme~ 

_ letn. · 

C. • Röstfördei1;ing i Styrelsen 

1. I Styrelsen skall styrelsemedlem vald 
av_• ledamot eller. ledamöter i Församlingen 
företrädande medlem eller medlemmar i 
kategoi'i U yara berättigad att avge den 
medlemmens eller dessa medlemmars röster. 
Dä styrelsemedlemmen representerar flera 
än en 1nedlcm kan styrelsemedlemmen avge 
rösterna för de medlemmar den företräder 
var för sig. 

2;. Skulle rösträtten för medlein i kategori 
Il ändras mellan de gånger omröstning för 
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times provided for the eleclion of members 
of thc Executivc Board: 

(a) there shall be no changc .in such 
mcmbcrs as a result thereof; 

(b) the voting rights of a rnember of 
the Executive Board shall be adjusted as 
of thc cffective date of the change in 
voting rights of thc Membcr or Members 
it represents; 

(c) The Governor of a ncw Mcmber of 
category IJ may designate an existing 
mcmber of the Executive Board to re
present it and cast its votes until the next 
clection of members of the Bqard. During 
such period a member so designatcci. sball 
be dccmed to have bccn elected by the 

. Gov~rnor which so designated it: 

D. Amendments. 
The provisions. in sub-parts A-:-:-P may 

be amcnded by a vote of the Governors re
prescnting two thirds of the category Il 
Members whose contributions (made in ac
cordance with Section 5 (c) of Articlc 4) 
amount to 70 per cent of the contributions 
of all category Il Members. The President 
shall be informed of any amendments. 

Part /Il: Category lll 

A. Distribution oj votes in the Governing 
Council 

The 600 votcs of category llI shall be 
distributed equally among the Members of 
that catcgory. · 

B. Election oj members oj the Executive 
Board and tlzeir altemates 

1. or the six members and six alternate 
members of the Executivc Board e1cctcd 
from among Members in catcgory !IT, two 
members and two alternate members sball 
be from each of thc following regions: 
Africa, Asia and Latin America, as thesc 
are recognized in the practice followed in 
tbe United Nations Conference on Trade 
and Dcvelopment. 

2. The procedures for elccting members 
and altcrnatc members of the Executive 
Board from category Il! pursuant to Sec
tion 5 (a) of Articlc 6 of the Agreemcnt 
and, pursuant to Section 5 (b) of that Ar-

val av styrelsemedlemmar avses. äga rum, 
skall 

a) till följd härav ingen ändring ske be
träffande medlemmarna; 

b) varje styre1semecUcms rösträtt ändras 
. med hänsyn tiII faktiskt datum för änd

ringen av rösträtten fÖr den medlem eller 
de medlemmar den företräder; 

c) Ledamot i Församlingen för ny med-
. lem i kategori· Il kan utse en redan före
fintlig styrelsemedlem att företräda sig 
och avge den nye medlemmens· röster 
fram till nästa val av styrCisemedlemmar. 
Under denna period skall en sålunda ut
sedd styrelsemedlem anses ha blivit vald 
av den ledamot sqm µtsåg .den härtill. 

D: Äizdring<!r 
Bestämmelserna .. i" underavdelningarna 

A-D kan ändras genom beslut av ledamö
ter i Församlingen företrädande två tredje
delar av medlemmarna i kategori Il vilkas 
bidrag (i enlighet med paragraf S c) i artikel 
4) uppgår till 70 procent av bidragen från 
samtliga medlemmar i kategori IT. Verkstäl
Jande direktören skall underrättas om varje 
ändring. 

Del /Il: Kategori 111 

A. Röstfördelning i Församlingen 

De 600 rösterna i kategori III skall för
delas lika mellan medlemmarna i den kate
gorin. 

B. Val av medlemmar i Styrelsen och deras 
suppleanter 

1. Av de sex medlemmarna och de sex 
suppleanterna i Styre]sen, vUka valts bland 
medlemmar i kategori IIT, skall två styrelse
medlemmar och två suppleanter komma 
från var och en av följande regioner: Afrika, 
Asien och Latinamerika, som dessa regioner 
erkänns enligt praxis i Förenta Nationernas 
konferens för handel och utveckling. 

2. Förfarandet vid val av styrelsemedlem
mar och deras suppleanter i kategori III i 
enlighet med paragraf S a) i artikel 6 i av
talet och, i enlighet med den artikelns pa
ragraf S b) samt vid första valet valda sty-
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ticle, thc term of service of such members 
and alternate members elected at the first 
election, shall be adopted cither before the 
entry into force of the Agrceroent by a 
simple majority ofthe States listed in Part I 
of Schedule I as prospective Members in 
category III or after the entry into force of 
the Agreement by a simple majority of the 
Members in category III. 

C. Distributio11 of votes in tlze Executive 
Board 

Each member of the Executive Board 
from eategory III shall have 100 votes. 

D. Amendmellls 
Sub-part B may be amended from time 

to time by a two-thirds majorily of the 
Members in category 111. The President 
shall be informed of any amendments. 

rclsemedlemmar och suppleanters mandat~ 
period skall antagas, antingen före avtalets 
ikraftträdande, med cnkd majoritet av sta
ter uppräknade i bilaga I, del I, som blivan
de medlemmar i kategori III, eller · efter 
avtalets ikraftträdande med enkel majoritet 
av medlemmarna i kategori III. 

C. Röstfördelning i Styrelsen 

Varje styrelsemedlem från kategori III 
skall ha 100 röster. 

0. Ändringar 
Underavdelning B kan ändraS från tid ti11 

annan genom två tredjedelars majoritet av 
medlemmarna i kategori III. Verkställande 
direktören skall underrättas om varje änd
ring. 
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Register 

Sid. Kr. 

översikt 

4 DRIFTBUDGETEN 

4 A. Utrikesdepartementet m. m. 
4 Utrikesförvaltningen 280 050 000 
8 Utlandstjänstemännei:ts representation s 650 000 
9 Inventarier för beskickningar. delegationer och konsulat 8 220 000 
9 Kursdifferenser I 000 
9 Ersättning åt olönade konsuler 3 058 000 

10 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internatio-
nell organisation 13 500 000 

10 Kostnader för vissa nämnder m. m. 250 000 
10 Kommittccr m. m. 200 000 
Il Extra utgifter 380000 
11 Kostnader för officiella besök m. m. 1700000 

313 009 000 

12 B. Bidrag till vissa internationella organisationer 
12 Förenta Nationerna 26 500 000 
12 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) 10 500 000 
13 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 5115 000 
13 Europarådet 6 500000 
14 Övriga internationella organisationer m. m. 590 000 

49 205 000 

15 C. Internationellt utvecklingssamarbete 
27 Bidrag till internationella biståndsprogram 
50 Bilateralt utvcck!ingssamarbete 
86 Information 
88 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 
91 Biståndsutbildningsnämnden (BUN) 

1190 000 000 
2268136000 

15 670000 
57142 000 
8 751 000 

3 539 699 000 

94 D. Information om Sverige i utlandet m. m. 
94 Svenska institutet 
95 Sveriges Radios programverksamhct för utlandet 
96 Övtig information om Sverige i utlandet m. m. 

98 E. Diverse 
98 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 
98 Bestridandc av resekostnader för inom Förenta Nationerna 

utsedda svenska stipendiater 
98 Information om meilanfolkligt samarbete och utrikespolitiska 

frågor 
101 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
102 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

18 279 000 
18 330 000 

6 667 000 

43 276 000 

500 000 

40000 

3 122 000 
5 397 000 
4196 000 

13 255 000 

Summa för driftbudgeten 3 958 444 000 
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Sid. 

104 KAPITALBUDGETEN 

104 Il Statens al/mämza fastiglzetsfo11d 
104 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 

utrikesrepresentationen 

106 I V Statens utlc!11ingsfo11der 
106 Utrikesförvaltningens lånefond 
106 Biståndsförvaltniogens lånefond 

Summ11 för kapitalbudgeten 

Totalt för utrikesdepartementet 

,, 

144 

Kr. 

12 000 000 

12 000 000 

300 000 
l ·ooo 

301000 

12301 o·oo 
3 970 745 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKliOLM 1976 760505 

·' 

". 



Bilaga 7 till budgetpropositionen 1977 

Försvarsdepartementet 

Översikt 

Till försvarsdepartementet hör det militära försvaret, civilförsvaret och 
det psykologiska försvaret. Departementet svarar dessutom för samordnings
frågor som rör totalförsvaret. 

Planerad utveckling under perioden 1977178-1981/82 

Försvarets planering har hittills följt den inriktning som 1972 års för
svarsbeslut angav. Detta försvarsbeslut omfattade perioden 1972173-
1976177 och löper således ut i och med innevarande budgetår. En par
lamentarisk utredning har tillkallats för att överväga och lämna förslag om 
totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. Utredningens förslag avses ligga 
till grund f()r förslag till riksdagen under våren 1977 om totalförsvarets ut
veckling på längre sikt och planeringens inriktning för perioden 1977178-

1981182. 

Det militära försvarets nuvarande omfattning 

Försvarsmaktens nuvarande resurser efter mobilisering framgår av föl

jande sammanställning. 

Armen 

Fäl(/örhand 

Fördelningsstaber med stabs- och sam
bandsforband 
Ca 50 självständiga infanteri-, pansar-, ar
tilleri- och luftvärns(robot)-hataljoner 
20 infanteri- och norrlandsbrigader 
5 pansarbrigader 

loka((örsvarsjörband 

Ca 100 bataljoner 
Ca 40(}-500 självständiga kompanier 

Hemvärnet 93 000 man 

Armen totalt ca 600 000 man 

Flygvapnet 

Stridslednings- och 
lu ftbevak ni ngsforband 
Ca 20 jaktdivisioncr (ca 300 nygplan) 
Luft värns robotförband 
Ca IO attackdivisioner (ca 150 nygplan) 
Ca 5 spaningsdivisi.oner (ca 100 nygplan) 
Ca 5 transportflyggrupper 
Ca 5 sambandsnygdivisioner 
Ca 10 helikoptergrupper 
Basbataljoner 

I Riksdagen I 9 76. J sa ml. Nr I 00. Bilaga 7 

Prop. 1976177:100 
Bilaga 7 
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Marinen 

Fiol/an 

6 jagare 
2 l torpedbåtar 
12 motortorpedbåtar 
17 ubåtar 
3 minfart}'g samt hjälpminfartyg 
2 fregatter 
Minsvepare samt hjälpminsvcpare 
Helikoptrar 

Kusrartilleriel (KAJ 

KA-brigader 
KA-bataljoner 
Spiirrbataljoner och spärrkompanier !fasta 
och rörliga) 
Artilleri- och mbotbatterier 
Kustjägarkompanier 
Minutläggningsdivisioner 
Totalt ca 65 förband 

Totalt ingår f. n. ca 750 000 personer i kJigsorganisationen. 

Civilförsvarets nuvarande omfattning 

Civilförsvarets nuvarande resurser efter mobilisering framgår av följande 

sammanställning. 

Ledning 

Centrala, regionala och lokala lcdnings
enheter 
JO alarmeringsledningar grupperade i 
luftförsvarscentral 
28 regionala flyggrupper 

Skyddsrum m. m. 

Organisation för utrymning och inkvar
tering 
52 OOOskyddsrum med ca 5,2 milj. platser 
2.9 milj. skyddsmasker 

Undsättning m. m. 

185 staber för fältledning 
3 000 räddningsgrupper 
4 000 brandgrupper 
215 förbandsplutoner 
2 700 samarit-, sjukvårds- och ambulans
grupper 
4 400 bevaknings- och ordningsgrupper 
670 verkskyddsenheter 
20 undsättnings kårer (ca 10 000 personer) 
21 sanitetsplutoner 

Totalt ingår f. n. ca 210 000 personer i civilförsvarets krigsorganisation. 

Omfattande ändringar i krigsorganisationen kommer att vidtas med början 

under budgetåret 1977 i78. 

Förändringar till budgetåret 1977178 

Med anledning av att en särskild proposition rörande totalförsvarets fort

satta utveckling avses lämnas våren l 977 har ett flertal anslag förts upp 

med beräknade belopp. Slutliga förslag läggs nu i huvudsak fram i fråga 

orn anslag under huvudprogrammen Central och högre regional ledning 

samt Gemensamma myndigheter och funktioner. Ökningen under dessa 

anslag beror i allt väsentligt på pris- och löneförändringar. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för· 

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1976177 framgår av följande sam· 

manställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Föränd· 
ring 

1976177 1977178 

Drijibudgeren 
A. Försvarsdepartementet m. m. 1 1 435,8 2 100.5 +664,7 
B. Armeförband 3 176,8 3 176,8 0,0 
c. Marinförband 1 172,0 1 172,0 0,0 
D. Flygvapenförband 2 991.9 2 991,9 0,0 
E. Central och högre regional ledning 388,7 436,4 + 47.7 
F. Gemensamma myndigheter och 

funktioner 878,5 986,7 +108,2 
G. Civilförsvar 160,0 160,0 0,0 
H. Övrig verksamhet 28,2 33.3 + 5,l 

Summa driftbudgeten 10 231,9 11 057,6 +825,7 

Kapira/budgeten 
Il Statens allmänna fastighetsfond 10,8 11,0 + 0.2 
m Försvarets fastighetsfond 370,6 362.4 - 8,2 
VII Fonden för förlag till statsverket 45,0 + 45,0 
IX Diverse kapitalfonder 0,0 0,0 0,0 

Summa kapitalbudgeten 381,4 418,4 + 37,0 

Totalt för försvarsdepartementet 10 613,3 Il 476,02 +862,7 

1 Inkl. 2 069,3 milj. kr. för beräknade pris- och lönehöjningar till medelprisläge för 
budgetåret 1977178 m. m. 
2oetta belopp är i princip enbart en framräkning med nettoprisindex av 1976177 års 
motsvarande värde. Slutligt belopp för budgetåret 1977178 ber'.iknas i senare proposi
tion. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredraganden: st<ltsrådet Krönmark 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssarnmanträde 

1976-12-30 

4 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser försvarsde

partementets verksamhetsområde 

Riktlinjer för den svenska säkerhetspolitiken och totalförsvarets 

fortsatta inriktning 

De grundläggande riktlinjerna för försvarets inriktning lades fast av 1972 

års riksdag (prop. 1972:75, FöU 1972:17. rskr 1972:231). Samma riksdags

beslut fastställde även planeringsram m. m. för det militära försvaret och 

för civilförsvaret avseende budgetåren 1972173--1976/77. Under år 1977 skall 

ett nytt försvarsbeslut fattas. Det åligger 1974 års försvarsutredning att över

väga och lämna förslag om försvarets inriktning efter budgetåret 1976177. 

Försvarsutredningen har i ett första betänkande 1SOU 1976:5) Säkerhets

politik och totalförsvar övervägt och lämnat förslag till riktlinjer för den 

svenska säkerhetspolitiken och for totalförsvarets fortsatta utveckling. I ett 

andra betänkande skall utredningen, mot bakgrund av det militära försvarets 

och civilförsvarets programplaner för perioden 1977178-1981 /82 samt mot

svarande planer for ekonomiskt försvar och övrigt totalförsvar, överväga 

om de verksamheter som planerna förutsätter för perioden 1977178-1981 /82 

står i överensstämmelse med utredningens långsiktiga bedömningar. Re

sultatet av utredningens granskning av programplanerna ~motsv.) beräknas 

föreligga i början av år t 977. Betänkandena kommer därefter att beredas 

i regeringskansliet. Jag kommer att föreslå regeringen att förelägga riksdagen 

förslag i ämnet under våren 1977. 

Verksamheten inom det militära försvaret och civilförsnret under 
budgetåret 1975176 

Myndigheterna har enligt utfärdade anvisningar lämnat in årsredovisning

ar avseende produktionen under budgetåret 1975176. Årsredovisningarna 

är en redovisning av de i regleringsbrevet angivna uppdragen m. m. De 

tas därför upp och presenteras under resp. anslagspunkt. Jag finner det emel

lertid angeläget att också lämna en sammanfattande redogörelse för hur 

uppgifterna har genomförts och tilldelade resurser anviints samt i förekom

mande fall orsakerna till störningar i den planerade verksamheten. 
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Det militära försvaret 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdct Ledning och för -

bands v c r k sam het har i huvudsak följt fastställda planer. Beslutade 

omorganisationer på lägre regional och lokal nivå har genomförts för armen 

och marinen. En ny flottiljorganisation för flygvapnet h<1r inte hunnit genom

föras på grund av att avtal om löner för den nya organisationen inte träffades 

förrän den 11 juni 1976. Erfarenheterna av den nya organisationen inom 

armen och marinen är att den fungerar i stort sett väl. Myndigheterna anför 

emellertid att omorganisationen tagit stora resurser i anspråk till men för 

utbildningen samt mobiliserings- och krigsplanläggningsarbetet. Omorga

nisationen har också självfallet inneburit vissa påfrestningar för de anställda. 

Antalet anställda inom försvarsmakten har minskats i huvudsak planen

ligt. Vid armen är emellertid minskningen mindre än beräknat, vilket hänger 

samman med bl. a. förseningar i förrådsutbyggnaden. 

Rekryteringen av regementsofficerare har i stort varit tillfredsställande. 

Rekryteringen av kompaniofficerare inom armen och flygvapnet har varit 

mycket god medan rckryteringsbehovet inom marinen inte har blivit till

godosett. Rekryteringen av plutonsofficerare har inte svarat mot behovet. 

Inom alla försvarsgrenar är vakanserna betydande. Förtidsavgångarna inom 

armen och marinen är stora. 

Utbildningen till och av fast anställd personal har i stort genomförts plan

enligt och med ett kvalitativt bra resultat. I likhet med föregående vår 

finns emellertid vissa brister i vad avser truppföring och trupputbildning. 

Detta beror på otillräcklig tillgång på övningstrupp. 

Liksom tidigare är rekryteringen av reservofficerare inom armen otillfreds

ställande. Det antal som har utbildats svarar mot endast omkring halva 

behovet av reservofficerare. 

Grundutbildningen av värnpliktiga avsågs omfatta ca 14,1 milj. tjänst

göringsdagar. Det verkliga utfallet blev ca 13,6 milj. Avgångarna under 

utbildningstiden har minskat. Avgångarna under grundutbildningen har gått 

ner efter det att nuvarande inskrivningssystem har slagit igenom och et"ter 

insatser vid förbanden i avgångsförebyggande syfte. 

Försvarsgrenscheferna redovisar godtagbara utbildningsresultat för för

banden:; huvuduppgifter. Utbildning i andrahandsbefattningar, reservme

toder m. m. ryms inte inom utbildningstiden. Vidare redovisas brister av

seende fält- och sjövana. 

Rcpetitionsutbildning har genomförts i stort som planerat, dvs. med ca 

108 000 värnpliktiga. Av dessa ha_r knappt 98 000 värnpliktiga genomfört 

krigsförbandsövningar medan övriga har deltagit i särskild övning eller mo

biliseringsövning. Ett differentierat och avkortat utbildningssystem har till

lämpats för vissa förband. Överbefälhavaren bedömer att förband som har 

haft kort utbildningstid eller som endast har övat vissa funktioner behöver 

kompletterande utbildning för att kunna lösa uppgifter utöver huvudupp-
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giften. Fn avkortad och/eller differentierad repetitionsutbildning medför 
emellertid all ett större antal förband kan övas i sina huvuduppgifter. Dessa 
försök bör diirfor fortsätta tills tillräckliga erfarenheter har vunnits. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Materie Ians k af f -

n i n g har i huvudsak följt uppgjorda planer. Till armen har tidigare beställda 

infanterikanonvagnar levererats planenligt. Ett stort antal standard- och 

terriingfordon har tillförts organisationen. Av övrig levererad materiel kan 

nämnas bl. a. automatkarbiner, ammunition och bcklädnadsutrustning. Till 

marinen har levererats tre av tidigare beställda tolv torpedbåtar av typ Norr

köping (Spica), minfartyget Visborg samt ett antal transportbåtar och min

arbetsbåtar för kustartilleriet. Tunga kustartilleribatterier av typ ERST A hål

ler på att monteras. För flygvapnets vidkommande har anskaffningspro

grammet för de olika versionerna av flygplansystem 37 Viggen i stort kunnat 

följas. De haverier som inträffade med flygplan AJ 37 under hösten 1975 

har visat sig bero på brott i vingbalken till följd av utmattning. Sådana 

åtgärder har nu vidtagits att flygförbudet har kunnat hävas. Vidare har 

den planerade ombeväpningen av attackdivisionerna åter tagits upp. Vissa 

restriktioner gäller dock vid flygning i fredstid. Restriktionerna förutses kun

na hävas successivt allt eftersom underlag för slutliga modifieringsåtgärdcr 

har prövats. Detta påverkar emellertid den för krigsfcirbanden tillgängliga 

operativa förmågan endast i begränsad omfattning. På flygplan 35 Draken 

har vissa modifieringsåtgärder vidtagits i syfte att förbättra flygsäkerheten. 

Stridsledningssystemet har förbättrats genom åtgärder inom spanings- och 

sambandsområdena. 

Beställningsverksamheten har riktats in på att i första hand fullfölja och 
komplettera tidigare beställda viktigare vapensystem. Större materielobjekt 

som beställts under budgetåret är pjäser och centralinstrument till haubits 

77 och spaningsradar till luftviirnsrobotsystem 70. Övrig beställd materiel 

utgörs av bl. a. vapenmateriel som handeldvapen, specialammunition, min

materieL sambands- och stridsledningsmateriel m. m., fordonsmateriel samt 

beklädnadsutrustningar. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Anskaffning av 

a n I ii g g n i n g a r m . m . har i allt väsentligt kunnat genomföras på det 

sätt som var planerat. 

Totalt har i runt tal 2 000 ha mark anskaffats. Dessutom har ca 7 000 

ha mark förts över från domänverket till försvaret. Ca 5 000 ha av denna 

mark är avsedda rör det nya övnings- och skjutfältet i Arvidsjaur. Mark

anskaffningen för armen har emellertid inte kunnat genomföras i planerad 

omfattning. Anledningen till detta iir främst de ökade svårigheter som möter 

när markanskaffning för försvaret planeras och genomförs. Under budgetåret 

har dock större anskaffningar för armen gjorts för att utvidga Bodens garni

sons skjutfält vid Kusträsk och övningsfältet vid Rinkaby samt de nya öv

nings- och skjutfälten vid Uddevalla och Arvidsjaur. För övriga huvudpro-
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gram har behövlig markanskaffning kunnat genomföras. 

Beträffande anskaffning av befästningar m. m. har samtliga planerade 13 

större objekt börjat byggas. I fråga om anskaffnin,!! av kaserner m. m. har 

17 större objekt påbörjats av de 18 som var planerade. Byggstartcn för en 

dykericentral vid Vitså har flyttats fram till innevarande budgetår på grund av 

viss osäkerhet beträffande organisation och utrustning. 

Verksamheten avseende iståndsättning av befästningar och kaserner 

m. m. har bl. a. resulterat i att 17 kaserner renoverats under budgetåret 

1975176 och att renovering av åtta kaserner har påbörjats under samma tid. 

Även övrig verksamhet inom detta delproduktionsområde har i huvudsak 
genomförts i enlighet med planerna. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Forskning och 

ut veck 1 in g har vad gäller tillämpad objektbunden forskning samt ut

veckling och försöksvcrksamhet i stort genomförts enligt uppgjorda planer. 

I likhet med föregående år har huvuddelen av resurserna använts för att 

utveckla JA 37 Viggen med tillhörande utrustning. Bl. a. har tlygutprovning 

av delsystem genomförts. 

För armen har bedrivits bl. a. studier av och försök med en ny band

vagnsgeneration. För marinens vidkommande har viss projektering och ut

veckling samt försök beträffande fartygs- och kustartilleriobjekt genomförts. 

På vapenområdet har det norska sjörobotsystemet Pingvin modifierats. 

Tillämpad. ej objektbunden forskning och kunskapsuppbyggande forsk

ning har bedrivits främst av försvarets forskningsanstalt. Denna forskning 

har kunnat genomföras i huvudsak planenligt. Överbefälhavaren konstaterar 

att en allt hårdare prioritering av forskningsresurserna blivit nödvändig. Det

ta har också påverkat den s. k. stora rullningen av planerna för forsknings

verksamhet som har genomförts. 
Resultatet av verksamheten under budgetåret 1975176 svarar alltså i hu

vudsak mot de lämnade uppdragen. Jag kommer i annat sammanhang att 

redovisa min uppfattning huruvida delta kan anses svara mot de krav på 
försvarsmakten som ställs upp av vår neutralitetspolitik. 

Jag går därefter över till det e k o n o m is k a u t f a 11 e t för budgetåret 

1975176. Utgiftsramen för det militära försvaret uppgick till 8 154 milj. kr. 

i prisläge februari 1974 (prop. 1975:1bil.6 s. 62, FöU 1975:13 rskr 1975:122). 

På grund av prisstegringar skall ramen riiknas upp enligt nettoprisindex 

med 19.44 96. I medelprisläge för budgetåret 1975176, dvs. efter kompen

sation för prisökningarna, gick alltså ramen upp till ( l J 944 · 8 154) avrundat 

9 739,4 milj. kr. Detta belopp bör emellertid korrigeras enligt följande. 

A1:i;;år: 
Överutnyttjande av utgiftsramen för 1974175 (prop. 
1975176: 100 bil. 6. s. () 1) 
Vissa avskrivningar 
Ers~ittning till riksförs~ikringsvcrket 

-82.964 
- 0.843 
- 0,028 -83,835 
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Tillkommer.· 
Utryckningsbidrag till värnpliktiga fföU 1974: 14 
s. 3, Föl.: 1975176:32 s. 191 
Omlokalisering av försvarets forskningsanstalt 
Särskild anliiggning 

Summa korrigering 

+ 5.443 
+ 0.265 
+ 0,45() 

8 

+ 6,158 

-77,677 

Till posterna i sammanställningen vill jag lämna följande kommentarer. 

Överskridandet av utgiftsramen för budgetåret 1974175 skall enligt gällan

de regler drus av på ramen för budgetåret 1975176. Detta har skett genom att 

prisregleringsmedlen har minskats i motsvarande mån. 
Avdraget för vissa avskrivningar avser bl. a. Ufr prop. 1975/76 bil. 21, s. 2) 

avskrivning av viss mark inom Älvdalens skjutfält som har förts över till do

mänverket. Vidare ingår kostnader för projektering av en hangar vid Flyg

vapnets Halmstadsskolor. Projekteringskostnadema har förskotterats från 

fonden för förlag till statsverket och bör därför täckas genom avdrag på 

utgiftsramen. I beloppet ingår även avskrivning av restvärdet för ett skiv

minne vid försvarets datacentral. 

Statsmakterna beslutade år 1974 att utryckningsbidraget för värnpliktiga 

skulle höjas till 400 kr. Försvarsutskottet anförde (FöU 1974: 14, s. 3) alt om 

merutgiften för denna ökning skulle medföra att ramen överskreds bör det 

överskridande som hänför sig till utgiften inte behöva återbetalas genom av

drag på kommande års utgiftsram. Frågan behandlades av försvarsutskott.et 

även i FöU 1975176:32 (s. 19). Utgiftsramen bör mot den här angivna bak

grunden kompenseras med 5 443 000 kr. 

Utgiftsramen bör även kompenseras för kostnader för dels omlokalisering 

av försvarets forskningsanstalt, dels en särskild anläggning med sammanlagt 

715 000 kr. 

.Enligt den redogörelse jag har lämnat i det föregående blir den tillgängliga 

utgiftsramen för det militära försvaret (9 739,4--77,7) 9 661,7 milj. kr. Enligt 

riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna under de ram

bundna anslagen inkl. ianspråktagna prisregleringsmedel till avrundat 

9 833,6 milj. kr. Utgifterna var alltså (9 833,6-9 661,7) 172 milj. kr. högre än 

utgiftsramen. Med stöd av riksdagens bemyndigande ( prop. 1975/76: 100 bil. 

6 s. 81, FöU 1975176:32 s. 24, rskr 1975176:273) kommeröverskridandet att 

beaktas när utgifterna för det militära försvaret för innevarande budgetår pris

regleras. 

I följande sammanställning redovisas en jämförelse för budgetåret 1975176 
mellan å ena sidan budgeterade utgifter och å andra sidan av regeringen med

given medelsförbrukning efter prisreglering m. m. resp. verkligt utfall. De re

dovisade budgeterade värdena har i förhållande till statsbudgeten justerats 

med hänsyn till medgivna omdispositioner. Vid jämförelsen bör observeras 

att budgeterade värden är angivna i prisläge februari 1974, medan angiven 
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medelsförbrukning och utfall redovisas i löpande priser. Som jag tidigare har 

nämnt steg prisnivån enligt ncttoprisindcx med 19,44 90 från februari 1974 

till medelprisliigc I 975176. 

lluvudprogram/huvudpro- Rudgct Medgiven me- Förändring Utfall Föriindring 
duk1ionsområde (milj. kr.; delsförbruk- jiimföri med (milj. kr.; jämfört med 

prisläge fcb- ning (milj. kr.; budget 1%) löpande budget!%) 
ruari 1974) löpande priser) priser) 

Försvarsdepartementet m. m. 
Ledning och förbandsverk-
sam het 26,8 30,2 +12,7 28,9 + 7,8 

Arm~förband 

Ledning och förbandsverk-
sam het 2 018,1 2 481,0 +22,9 2 590.4 +28.4 

Materielanskaffning 717,0 808,0 +12,7 807.9 +12.7 
Anskaffning av anläggningar 

m.m. 181,0 181,0 184.8 + 2,1 
Forskning och utveckling 60,0 67,9 +13.2 67,9 +13,2 

2 976,1 3 357 ,9 +12.8 3 651,0 +22,7 

Marinjörband 
Ledning och förbandsverk-
sam het 689,3 832,5 +20,8 891,I +29,3 

Materielanskaffning 353,0 415,0 +17,6 413.6 +17.2 
Anskaffning av anläggningar 
m.m. 99,5 99.5 100,9 + 1.4 

Forskning och utveckling 31,0 24,0 -22,6 25,4 -18.1 

I 172,8 1 371,0 +16,9 1 431,0 +22,0 
f~vgvapenförband 

Ledning och förbandsvcrk-
sam het 1 165.8 I 391,4 +19.4 1 389.3 +19,2 

Materielanskaffning 1 088,8 I 291.5 +18,6 I 291.5 +18,6 
Anskaffning av anläggningar 
m.m. 118,0 121.3 + 2,8 123.5 + 4,7 

Forskning och utveckling 450,0 533,0 +18.4 533.0 +18.4 

2 822,6 3 337,2 +18,2 3 337,3 +18,2 

Central och högre regional 
/Pdning 

Ledning och förbandsverk-
sam het 303,3 357.4 +17,8 355.4 +17.2 

Materielanskaffning 21,8 24,0 +10,1 24.0 +10.1 
Anskaffning av anläggningar 
m.m. 30,7 30,7 29.8 - 2.9 

3SS,8 412,1 +15,8 409,1 +15,0 

Gemensamma myndigheter 
och fimktionPr 

Ledning och förbandsvcrk-
sam het 605,0 733,4 +21,2 729.5 +20.6 

Materielanskuffning 32.1 40,7 +26.8 47.0 +46.4 
Anskaffning av anläggningar 
m.m.1 15,6 28.0 + 79.5 28.0 + 79.5 

Forskning och utveckling 147.4 I 70.2 +15,5 I 71,7 +16,5 

800,1 972,3 +21.5 976,3 +22,0 
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H uvudpro~r.im/huvt;lipru-. 
duktiu11so111d1dc: 

Budget 
(mii_i. kr.: 
prisl;fg.: lcb-' 
ruari l<J74l 

;'ykdgivrn 111..: 

dc\sl1irhruk
ning 1 milj kr.: 
löriande priseri 

------
Militära utgiftsramen 
Ledning och förhandsverk
samhet 

Ma!erielanskaffning 
Anskaffning av anliiggningar 
m.m. 1 

Forskning och utveckling 
Omlokalisering av FOA 

m.m. 

4 808,3 
2 212,7 

444,8 
688,4 

K 154,2 

5 825.9 
4}7'!.2 

460,5 
795,1 

1.0 

9 661,7" 

JO 

1-iir;indring 
ji111111irt lllt:J 
huclget t '·.'o, I 

+21.l 
+16,6 

+ 3,5 
+ 15.5 

+18,5 

I Inkl. anskaffning av datamaskiner.· 
2 Härutöver fick 8,7 milj. kr. dispdneras flir konjunkturstimuleran.de åtgurder. 

Av sammanställningen framgår att de procentuella avvikelserna mellan 

budgeterade värden och medgiven resp. verklig medelsförbrukning liksom 

tidigare budgetår varierar inom ganska vida gränser. Detta beror främst pä 

den princip som tillämpas vid prisreglcring av försvarsutgifterna. nämligen 

att prisregleringsmedlen inte fördelas jämnt över alla anslag utan sätts in där 

behoven är störst. För budgetåret 1975176 har detta medfört en förskjutning 

mot främst ledning och förbandsverksamhei. 

Av sammanställningen framgår vidare att det tidigare nämnda överskri

dandet faller huvudsakligen på huvudproduktionsområdet Ledning och för

bandsverksamhet. Överskridandena av armens och marinens anslag till detta 

huvudproduktionsområde är !09 milj. kr. resp. 59 milj. kr. Cheferna för 

armen och marinen har i sina årsredovisningar kommenterat överskridan

dena. De framhåller därvid bl. a. att personalutgifterna har blivit större än 

beräknat och att budgeterad överplanering inte har kunnat fullföljas. Vidare 

framhålls att prisstegringen på materielunderhåll väsentligt har överstigit 

tillgänglig priskompensation: oc.h att fördyringar inom l:Jy,g~_nadsvcrksam

heten har krävt överföring av medel från andra verksamhetsområden. Che

fen för marinen framhåller dessutom att överskridandet till viss del beror 

på förändringar på förskotts- och skuldsaldon. 

En viss avvikelse från budgeterade anslagsvärden måste betraktas som na

turligt och accepteras. Så stora överskridanden som under budgetåret 1975/76 

har skett i fråga om armens och marinens anslag till ledning och förbands

vcrksamhet kan emellertid inte godtas i fortsättningen. Jag finner det nöd

vändigt att åtgärder vidtas för att följa uppanslagsbelastningen på ett effektiva

re sätt i framtiden. Ett nytt redovisningssystem (FS) planeras bli infört den 1 juli 

1977. Detta torde medföra att bl. a. försvarsgrenscheferna får bättre möjligheter 

än hittills att följa upp anslagsutvecklingen. -

Ltfali 
!milj. kr.: 
liipandc 
priser) 

5 984.6 
2 584,0 

467,0 
798,0 

9 833,6 

Fur:indrinc 
j;iJlll{ir: llll'd 

budµct I",, i 

+24.5 
+16.8 

+ 5.0 
+15,9 

+20,6 
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Av överskridandet är 8,7 milj. kr. en följd av de konjunkturstimulerande 

åtgärder, som under budgetåret 1975176 sattes in på byggnadssektorn inom 
försvaret (bl. a. prop. 1975176:25). 

I följande tabell redovisas den verkliga medelsförbrukningcns procentuella 

fördelning på huvudproduktionsområdena för budgetåren 1973174-1975176. 

Huvudproduktionsområdc 1973174 (%) 1974/75(%) 1975176(%) 

Ledning och förbands-
verksamhet 57,3 59.0 60.9 

Materielanskaffning 28,5 27,7 26,3 
Anskaffning och anlägg-
ningar m. m. 5,0 4.4 4.7 

Forskning och utveckling 9,2 8.9 8.1 

J00,0 IOO.O JOO,O 

Tabellen visar att huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverk

samhet tar i anspråk en allt större andel av de tillgängliga resurserna. Det bör 

också påpekas att denna utveckling inte har hejdats trots· pågående ratio

naliseringar och personalminskningar inom försvarsmakten. 

Civilförsvaret 

Av civilförsvarsstyrelsens årsredovisning framgår att produktionen under 
' . 

budgetåret 1975176 i huvudsak motsvarar den verksamhet som planerades. 

I årsredovisningen framhålls alt verksamheten i stor utsträckning har präg

lats av förberedelserna för den beslutade ändrade krigsorganisationen för ci

vilförsvaret och det tindrade grundutbildnings- och övningssystemet i sam

band därmed. Vidare har förberedelserna för att utforma riya bestämmelser 

om kommunernas skyddsrumsplanering tagit i anspråk betydande resurser 

under budgetåret. 
Inom primäruppdraget för va It ni n g, som främst avser civilförsvars

styrelsens egen verksamhet, har planerade uppgitier i huvudsak genomförts. 

Planeringsbyråns arbete har i stor utsträckning varit inriktat på att ta fram fö

reskrifter och instruktioner för att genomföra den ändrade krigsorganisatio

nen. Vidare har översyn av civilförsvarets alarmeringssystem inletts. Inom 

utbildningsområdet har den nya grundutbildnings- och övningsorganisa

tionen förberetts. Ett ändrat system för grundutbildning och övning i ci

vilförsvaret har utarbetats och förslag härom har underställts regeringens 

prövning. Den administrativa verksamheten i övrigt inom styrelsen har på

gått planenligt. 
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Ut bi Id n i n g s - och ö v ni n g s p ro d u k tio n c n har i stort mot
svarat den planerade. Antalet utbildade under budgetåret uppgick till ca 
15 000 personer och antalet övade till ca 48 000. Antalet elevdagar v<tr sam
manlagt ca 195 000, dvs. 10 000 mer än närnrnst föregående budgetår och 
l 5 000 mer än vad som angetts i regleringsbrevet för budgetåret I 975176. 
Civillörsvarsutbildning av allmänheten har omfatt<tt ca 200 000 personer 
vilket innebär en ökning med ca 20 000 jämfört med föregaende år. 

Under hå I I och förråds verksamhet h<tr genomförts pl<tnen

Jigt. Rationaliseringen av verksamheten har forts<ttt. Verksamheten har om
fattat utbildningsservice vid utbildningsanläggningama samt förrådshållning 

och underhåll av mobiliseringsmateriel. Ca 3 600 m2 ny förrådsyta har till
kommit. Ungefär motsvarande förrådsyta i mindre lämpliga lokaler har fri

ställts. 
M a t e r i e I a n s k a f f n i n ge n har kunnat fullföljas i ston planenligt. 

Vissa kostnadsökningaroch förseningar i anskaffningen har förekommit. Till
gängliga bemyndiganden för budgetåret har utnyttjats helt. Bland större mate
rielleveranser märks 350 000 skydds masker för befolkningen. 

Anskaffningen av an I ägg ni n g ar för civilförsvarets krigsorganisation 
m. m. genom kommunernas försorg motsvarar uppgjorda produktionspla
ner. Tillgängliga bemyndiganden har utnyttjats helt. Sju nya ledningscen
traler färdigställdes eller besiktigades for statsbidrag under budgetåret. Bygg
m1dsarbeten påbörjades för tre centraler och projektering slutfördes för två. 

Grundläggande utredning för modernisering påbörjades för ytterligare tre 
ledningscentraler. I övrigt har produktionen omfattat observationsplatser, 
skyddsrum för framskjutna enheter, branddammar och modernisering av 
befolkningsskyddsrum. 

Jnvesteringsplanen för anskaffning av anläggningar för fredsorganisatio
nen har inte kunnat helt genomföras. 

Verksamheten för forskning, försök och utveckling har 
genomförts planenligt. Viss omprioritering och tidigareläggning av projekt 
har ägt rum som följd av ökade kostnader för den del av verksamheten 

som avser genomförandet. Exempel på projekt som har startats under budgetå
ret är brandproblem i småhusområden, studier angående radioaktiva och ke
miska risker i samhället under beredskap och krig samt ut veckling av skydds
rumskomponenter. 

Beträffande det ekonom is k a ut f a 11 e t för budgetåret 1975176 vill 
jag anföra följande. 

Basbeloppet för civilförsvarets utgiftsram var 148 470 000 kr. i prisläge 
februari 1974. Efter omräkning till medelprisliige för budgetåret enligt 

nettoprisindex motsvarar detta avrundat 177 J milj. kr. Detta belopp skall 
ökas med dels I milj. kr. på grund av att utgiftsramen för budgetåret 1974175 
underskreds lprop. 1975176:100 bil. 6 s. 65), dels med 6,1 milj. kr. för in
vesteringar för bistånds- och katastrofutbildningen i Sandö. I prop. 1975: I 
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(bil. 6 s. 64) ber~iknatks kostnaderna under budgetåret 1975176 för inves
teringar l"ör bistånds- och katastrofutbildningen till 3 milj. kr. Budgetåret 
l 974175 underutnyttjades emellertid for dclla iimlam[tl bedknat belopp med 
3,2 milj. kr. Av detta sklil biir utgiftsramen kompenseras med hela det 
belopp som budgetåret 1975176 disponerats för lindamålet (jfr prop. 
1975176: I 00 bil. 6 s. 76). Det tillgängliga utrymmet inom l·ivilforsvarsramen 
budgetåret 1975176 var alltså (177,3 'Jo 1,0 '\, 6.1) 184,4 milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkets buclgetredovisning uppgick utgifterna inom ci
vilförsvarsramen till avrundat 183 milj. kr. Utgifterna var alltså (184,4-183) 

l ,4 milj. kr. lägre än den tillgängliga ramen. Enligt de regler som riksdagen 
(prop. 1972: 75 s. 196. FöU l 972: 17, rskr 1972:231) har godkänt beträffande 

underutnyttjande av civilförsvarsramen bör l milj. kr. av undcrutnyttjandet 
för budgetåret 1975/76 få tillgodoräknas ramen för budgetåret 1976177. Med 
stöd av riksdagens bemyndigande vid 1976 års riksmöte (prop. 1975176: 100 
bil. 6 s. 81, FöU 1975176:32, rskr 1975176:273! kommer detta att ske när 
civilförsvarsutgifterna för innevarande budgetår prisregleras. 

I följande sammanställning lämnas en jämförelse mellan budgeterade och 

verkliga utgifter för budgetåret 1975176. Vid jämförelsen bör observeras 

att budgeterade värden är angivna i prisläge februari 1974, medan utfallet 
anges i löpande priser. Som jag har redovisat tidigare steg prisnivån enligt 

nettoprisindex med 19,44 % från februari 1974 till medelprisläge 1975176. 

Huvudprogram/pro
duktionsområdc 

Civi(/Orsvar 
Förvaltning 
Utbildning av civilförsvars
pcrsonal m. m. 

Civilförsvarsutbiklning av 
allmänheten 

Underhåll och förrådsverk-
sam het 

Materielanskaffning m. m. 
Anskaffning av förråds- och uthild
ningsanläggningar 

Anskaffning av skyddsrum m. m. 
Forskning, l"örsök och utveckling 

Budget 
(milj. kr.; 
prisläge 
februari 
1974) 

26.6 

21,7 

3.7 

22,4 
30,8 

12.7 1 

32.2 
l.3 

151.4 

[;(fäll 
(milj. kr.; 
löpande 
priser) 

33.5 

34,l 

5.2 

22,0 
3i,6 

10,92 

37.7 
2.0 

183,0 

1 Varav 3 milj. kr. för investeringar for bistånds- och katastrofutbildning. 

Förändring 
jämfört 
med 
budget(%) 

+25,9 

+57,1 

+405 

- 1.8 
+22J 

-14,2 
+17J 
+53,8 

+20,9 

2 Varav 6 132 000 kr. för investeringar för bistånds- och katastrofutbildning. 

Som framgår av sammanställningen varierar de procentuella avvikelserna 
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mellan budgeterade värden och verkligt utfall kraftigt. Liksom för det militii

ra försvaret beror detta på bl. a. att prisregleringsmcdlen inte har fördelats 

jiimnt över produktionsornrädcna utan tagits i anspråk på de områden där 

behovet har varit störst. Detta gäller siirskilt verksamheten för utbildning 

och övning av det allrniinna civilförsvarets personal, utbildning av allmän

heten. forskning. försök oi:h utveckling samt investeringar i anläggningar 

för frcd~organisationen. I dessa delar har den gjorda budgeteringen visat 

sig inte kunna hållas så som hade varit önskvän. Jag finner det nödvändigt 

att åtgärder vidtas för att följa upp budgeteringen på ett effektivare sätt 

i framtiden. Underutnyttjandet av resurserna får anskaffning av fårråds

och utbildningsanläggningar beror på att investerinsplancn för budgetåret 

inte har kunnat genomföras till alla delar. Överutnyttjandet av medlen för 

investeringar i bistånds- och katastrofutbildning motsvarar i huvudsak kost

naderna för planerade men inte genomförda investeringar budgetåret 

1974/75. 
Civilfcirsvarsstyrelsen har anmält att de ändrade reglerna för statsbidrag till 

kommunerna för kostnader som de har för civilförsvarets anläggningar (led- . 

ningscentraler, branddammar m. m.) har medfört betydande kostnadsök

ningar redan under budgetåret 1975176. Enligt de nya reglerna skall kommu

nerna få bidrag av statsmcdcl för hela kostnaden mot tidigare bidrag med två 

tredjedelar av kostnaden. Merkostnaden till följd härav uppgick under bud

getåret 1975176 till 18, I milj. kr., varav 8,4 milj. kr. betalades ut under 

samma budgetår. Resten betalas ut under budgetåret 1976177. 

Medelsförbrukningens procentuella fördelning på produktionsområden 

under budgetåren 1973174-1975176 framgår av följande tabell. 

Produktionsområde 1973/74(%) 1974175(%) 19751761%) 

Förvaltning 20,5 19.8 18,3 
Utbildning av civilför-
svarspersonal m. m. 16.2 17,J 18,6 

Civilförsvarsutbildning 
av allmänheten 2.2 1.9 2.8 

Underhåll och förråds-
verksamhet 14,0 13,3 12,0 

Materielanskaffning m. m. 22,3 21,9 20,6 
Anskaffning av förråds- och 

utbildningsanläggningar 2,7 3,9 6,0 
(varav för bistånds- och 
katastrofutbildning) (I .I) (0,2) (3,3) 

Anskaffning av skydds-
rum m. m. 21.2 20,6 20,6 

Forskning. försök och 
utveckling 0,9 1,3 1,1 

100,0 100,0 100,0 
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Hem'itällan I·,' 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret och civilförsvaret under budgetåret 1975176. 
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Verksamheten inom det militära försvaret och civilförsvaret under 
budgetåret 1976177 

Verksamheten under budgetåret 1976/77 bedrivs enligt de riktlinjer som 
finns angivna i prop. 1975/76: IOO(bil. 6, FöU 1975176:32, rskr 1975176:273). 

Det militära försvaret 

lnom huvudproduktionsområdet L cd ni n g och förbands verk -
sam het genomförs bl. a. beslutad omorganisation av arme-, marin- och 
flygvapenmyndigheter på lägre regional och lokal nivå. Försöken med av
kortad grundutbildning och modifierad repetitionsutbildning fortsätter. Den 
sedan länge pågående förbättringen av värnpliktsförmånerna fortsätter. Vid 
armen och marinen görs vissa inskränkningar i bl. a. utbildningsverksam
heten jämfört med vad som redovisades i prop. 1975176: JOO (bil. 6) för 
att söka återta det överskridande som ägde rum budgetåret 1975176. 

Inom huvudproduktionsområdet Materiel anskaffning fullföljs 
för armens del anskaffningen av nytt fältartilleri, spaningsradar för luftvärns
robotsystem 70 och ammunition. Leveranserna av liitta och tunga terräng
hil:ir samt av infanterikanonvagn 91 fortsätter. Beställning av bl. a. mo
difiering av luftvärnsrohotsystcm typ Hawk läggs ut. För marinen anskaffas 
patrullhåtar. De sista av tolv torpedbåtar av modifierad Spicatyp levereras. 
Planerad bes!Hllmng av minjaktfartyg kan komma att bli senarelagd. För 
flygvapnet beställs viss materiel för en andra delserie av flygplan JA 37 
och genomförs planerad anskaffning av bl. a. radarmateriel och sambands
utrustningar för att modernisera striclsledningssystemet. Leverans av attack-, 
spanings- och skolflygplanversionerna av flygplan 37 fortsätter. 

Inom huvudproduktionsomr.idet Anskaffning av an I ägg ni n g -
ar iståndsätts befästningar och kaserner för sammanlagt 149 milj. kr. Härav 
avses ca 49 milj. kr. för kasernrenoveringar. Investeringar i mark, byggnader 
och anläggningar beräknas till sammanlagt ca 355 milj. kr. 

Beträffande huvudproduktionsområdet Fors k ni n g och ut veck -
I in g inriktas verksamheten inom armen främst på att studera framtida sam
bands-, luftvärns- och pansarvärnssystern. Försök med ny bandvagn påbörjas 
och försöken med artilleriammunition fortsätter. Inom marinen fortsätter 
studierna av ubåtar. Vidare fortsätter tidigare påbörjad utveckling av vapen
system får ytattackförband, ubåtsförband och rörliga kustartilleriförband 
samt studierna av ledningsfunktionen för ytattackförband. Inom flygvapnets 
område studera.-; bl. a. olika alternativ för ett framtida nytt attacksystern. Ut
vecklingen av flygplan JA 37 fullföljs enligt tidigare beslut. 
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Civilförsvaret 

Omfattningen av ut bi Id ni n g s - och ö v ni n g s verksam -

h e t e n kommer i huvudsak att vara oförändrad. En successiv övergång till 

ny utbildnings-, övnings- och förrådsorganisation har påbörjats. 

Materielanskaffningen inriktas främst på att komplettera ut

rustningen förkrigsorganisationen och att fortsätta anskaffningen av skydds

masker. 

Skydds r u ri1 s byggandet fortsätter enligt oförändrade principer i 

avvaktan på att bestämmelserna i civilförsvarslagen om ett nytt skyddsrums

system träder i kraft. Särskild uppmärksamhet ägnas möjligheterna att för

bättra tillgången på skyddsrum i bristområden. Ledningscentraler och andra 

an I ägg ni n g ar för civilförsvarets krigsorganisation och fredstida verk

samhet ställs i ordning i huvudsak enligt tidigare planer. Ändrade regler för 

statsbidrag till kommunerna för att uppföra nämnda anläggningar tillämpas 

fr. o. m. detta budgetår. Vidare meddelas under budgetåret bestämmelserom 

statsbidrag till kostnaderna förs. k. enskilda skyddsrum som anordnas i fler

familjshus. 

Fors k n i n g , förs ö k o c h u t ve c k I i n g bedrivs i oförändrad 

omfattning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret och civilförsvaret under budgetåret 1976177. 

2 Riksdagen IY76. I saml Nr 100. Bilaga 7 
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Genomförd planering för perioden 1977178-1981/82 

Försvarsmakten 

Myndigheterna har i enlighet med utfärdade anvisningar sänt in program

planer, som utgör förslag till hur programmen bör utvecklas på sikt och hur 

planeringen bör inriktas för programplaneperioden 1977178-1981 /82. Över

befälhavarens programplan för det militiira försvaret, ÖB 77-82, samt respek

tive försvarsgrenschefers programplaner kommer att behandlas utförligt i 

samband med att förslag föreläggs riksdagen om säkerhetspolitikens inrikt

ning och totalförsvarets utveckling under våren 1977. Programplaner för 

myndigheter och verksamheter inom huvudprogrammen 4. Central och hög

re regional ledning och 5. Gemensamma myndigheter och funktioner redo

visas delprogramvis i anslutning till motsvarande anslag. Här lämnas emel

lertid en sammanfattande beskrivning av ÖB 77-82 och planeringens konse

kvenser för de delprogram och anslag, som nu förs upp med förslag till slutligt 

anslagsbelopp för nästa budgetår. 

ÖB 77-82 har utarbetats i tre ekonomiska nivåer som kallas A, B och C. 

Nivå A motsvarar den nivå, som enligt överbefälhavaren ger förutsättningar 

att i början av I 980-talet hejda den successiva nedgången i försvarsmaktens 

effekt. Nivå A svarar närmast mot den s. k. handlingsväg I i överbefälha

varens perspektivplan del 2 (ÖB 75) och det är i denna nivå som anslagsfram

ställningar för budgetåret I 977178 utarbetats. Nivå Bär den ekonomiska nivå 

som enligt överbefälhavaren krävs för att de ambitioner som uttryckts i 

regeringens planeringsanvisningar skall kunna genomföras. Nivå B motsva

rar i stort det innehåll som ryms i programplanerna för perioden 

1976177-1980/81. I förhållande till handlingsvägarna i ÖB 75 motsvarar ni

vån B närmast handlingsvägen 3. Nivån C slutligen är den nivå som grundas 

på de ekonomiska förutsättningar regeringen angett i sina anvisningar för 

programplaneringen för perioden I 977178-198 I /82. Den motsvarar enligt 

överbefälhavaren samma reella ekonomiska ram som låg till grund förde läg

re handlingsvägarna i ÖB 75. 

Överbefälhavarens inriktning av programplaneringen innebär för myndig

heter och verksamheter inom huvudprogrammen 4 och 5 vilka sak behandlas 

i fortsättningen i stort följande. 
En utveckling enligt nivå A innebär enligt överbefälhavaren en i huvudsak 

balanserad fredsorganisation. Personalminskningar kan genomföras i takt 

med planerade fredsorganisatoriska förändringar och utan påtagliga nackde

lar för den anställda personalen. I stort innebär nivån att uppgifter och organi

sationsstruktur för central och högre regional ledning samt gemensamma 

myndigheter och funktioner behålls. 

Nivå B innebär enligt överbefälhavaren att de i denna nivå nödvändiga 

personalminskningarna blir så omfattande att det kan ifrågasättas om de 

med gällande personaladministrativa regler kan genomföras utan avsteg från 
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balans och rationalitet i fredsorganisationen. Betydande ambitionssänkningar 
blir nödvändiga inom både administration och förvaltning. Som en kon
sekvens härav måste statsmakternas och myndigheternas egna krav på bredd 
och djup i beslutsunderlag reduceras. 

Nivå C innebär enligt överbefälhavaren tidiga och kraftiga ingrepp i freds
organisationen. Omfattande uppgiftsändringar blir nödvändiga inom central 
administration och förvaltning. För att kunna behålla nödvändiga sakfunk
tioner måste de administrativa delarna minskas kraftigt. Detta gör det bl. a. 
nödvändigt att myndigheter slås samman. Överbefälhavaren har lämnat 
exempel på åtgärder som måste vidtas och konsekvenserna av dessa. Sålunda 
anför överbefälhavaren att de största reduceringarna drabbar fortifikations
förvaltningen, försvarets materielverk och försvarets forskningsanstalt. 
Vidare förutsätter överbefälhavaren som exempel att försvarets rationali
seringsinstituts uppgifter övertas av statskontoret, att försvarets gymnasie
skola läggs ned, att försvarets hundskola, krigsarkivet och statens militär
historiska museer förs från försvarsmaktens ram och att byggnadsverksam
heten för centrala och regionala myndigheter reduceras. Dessutom kan för
svarets sjukvårdsstyrelse och värnpliktsverket komma att beröras i större 
eller mindre omfattning. Den i nivå C förutsatta personalminskningen är, 
framhåller överbefälhavaren, möjlig endast om det skapas reella förutsätt
ningar att omplacera övertalig personal till verksamheter utanför försvars

makten. 

Civilförsvaret 

Civilförsvaret kommer i sin helhet att behandlas i den proposition grundad 
på försvarsutredningens förslag som jag avser föreslå regeringen att förelägga 

riksdagen under våren 1977. 

Föredraganden 

Som jag nämnt i det föregående har överbefälhavaren, försvarsgrens
cheferna och civilförsvarsstyrelsen gett in programplaner för perioden 
1977178-1981/82. Planerna har överlämnats till 1974 års försvarsutredning 
som har att beakta dem när den överväger och lämnar förslag om försvarets 
fortsatta inriktning efter budgetåret 1976177. Jag kommer att föreslå rege
ringen att förslag på grundval av utredningens överväganden och förslag före

läggs riksdagen våren 1977. Mot denna bakgrund lämnas nu förslag endast 
för de anslag som kan behandlas oberoende av 1974 års försvarsutrednings ar
bete. I avvaktan på förslag från utredningen anser jag det olämpligt att ta ställ
ning till inriktningen under programplaneperioden av den verksamhet dessa 
anslag avser. Mina förslag begränsas därför till verksamheten under nästa 
budgetår. Med anledning av utredningens arbete har jag inte heller funnit det 
ändamålsenligt att i detta sammanhang presentera ramberäkningar för det 
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militära försvaret och civilförsvaret. 

Som framgått av redovisningen i det föregående har överbefälhavarens 

programplan för det militära försvaret utarbetats i tre ekonomiska nivåer som 

kallas A, B och C. Jag har i mina förslag i det följande inte eftersträvat att fin

na överensstämmelse mellan det medelsbehov som jag föreslår under ansla

gen och någon viss av dessa nivåer. Mina förslag grundas på en bedömning av 

medelsbehovet för nästa budgetår för varje enskild verksamhet med i huvud

sak oförändrad omfattning jämfört med budgetåret 1976177. 

Enligt överbefälhavarens direktiv har myndigheterna räknat med att en re

serv behövs för nästa budgetår för att möta lönekostnadsökningar som inte 

täcks av prisregleringen. Vissa myndigheter har dessutom i enlighet med 

överbefälhavarens direktiv räknat med viss överbudgetering. En del myn

digheter tillämpar även ett system med överplanering. Jag har funnit det 

lämpligt att göra en samman vägd bedömning av lönekostnadsreserv, över

budgetering och överplanering samt belastningsanpassning grundad på er

farenhet av utfall m. m. Resultatet av denna sammanvägda bedömning kal

las i redovisningen under anslagen för justering. Jag har valt att tillämpa 

denna metod i avvaktan på ställningstagande till försvarsutredningens för

slag rörande försvarets framtida utformning. 

Som jag tidigare har nämnt väntas försvarsutredningen lämna sina förslag i 
början av år 1977. Förslagen skall därefter tas upp till beredning. Vissa andra 

frågor är också under beredning. På grund härav bör de anslag som anges i föl

jande sammanställning tills vidare föras upp med beräknade belopp. 

Litt. och nr 

Driftbudgeten 

AS 
A6 
BI 
B2 
B3 
B4 
Cl 
C2 
C3 
C4 
Dl 
02 
03 
D4 
F14 
Fl9 
F 21 
GI 
Hl 

Anslagsrubrik 

Reglering av prisstegringar för del militära försvaret 
Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 
Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 
Armeförband: Materielanskaffning 
Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 
Armeförband: Forskning och utveckling 
Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 
Marinförband: Materielanskaffning 
Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 
Marinförband: Forskning och utveckling 
Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 
Flygvapenförband: Materielanskaffning 
rlygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 
Flygvapenförband: Forskning och utveckling 
Försvarets hundskola 
Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 
Viss gemensam verksamhet 
Civilförsvar 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
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Kapitalbudgeten 

Il 6 
llI I 
III 2 
111 3 
IX I 

Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Armcförband: Anskaffning av anläggningar 
Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av datamaskiner 

21 

Vissa anslag sakbehandlas inte i denna proposition av andra skäl än det på

gående arbetet inom 1974 års försvarsutredning. Mot bakgrund av den eko
nomiska situationen vid försvarets hundskola tillsattes i november 1975 en 

arbetsgrupp med representanter för försvars-, justitie-, social och dåvarande 

finansdepartementet numera budgetdepartementet med uppdrag att se över 

ekonomin vid lbrsvarets hundskola. Arbetsgruppen har nu avlämnat rap

porten Verksamheten vid försvarets hundskola. Rapporten remissbehandlas 

f. n. Utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga har lämnat 

förslag om instruktörsarvoden. Förslaget har remissbehandlats och bereds 

f. n. Detta och vissa andra av samma utredning lämnade förslag kan komma 

att påverka medelsbehovet under anslaget Frivilliga försvarsorganisationer 

m. m. Överbefälhavaren har föreslagit all de medel som budgetåret 1976177 

har beräknats under anslaget Viss gemensam verksamhet för beredskaps

åtgärder vid SJ och vissa enskilda järnvägar budgetåret 1977178 beräknas 

under sjätte huvudtiteln. Detta förslag bereds f. n. inom berörda departe

ment. Anslaget Anskaffning av datamaskiner har tagits upp med beräknat 

belopp i avvaktan på rörbiittrat underlag för den fortsatta behandlingen av 

informationssystemutvecklingen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag anfört i det föregående. 
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Driftbudgeten Fjärde huv11d1i1el11 

A Försvarsdepartementet m. m. 

A I . Försvarsdepartementet 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 018 600 

14 850000 
16 775 000 

Kostnader och medelsbehov (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarsdepartementet 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglcring 
Justering 
Medels behov 

Personal 

Personalkategori 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1975176 

Planerat Utfall 

13 500 15 019 

+1625 

15125 IS 019 

Antal 

1975176 

Planerat Utfall 

82 82 
38 38 

120 120 

1976177 

Planerat 

14 850 

14 850 

1976177 

Planerat 

83 
39 

122 

1977178 

Föredra
ganden 

16606 

+ 169 
16775 

1977178 

Beräknad 
ändring 

+I 
of. 

+l 

22 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965:65, SU 1965:105, rskr 

1965:295) har regeringen inrättat en tjänst för kansliråd som huvudman 

för en ny arbetsenhet för värnpliktsfrågor i försvarsdepartementet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
I 6 775 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som ersättare 

för tjänsteman som är tjänstledig för offentligt uppdrag. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarsdepartementet för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för
slagsanslag av 16 775 000 kr. 

A 2. Vissa nämnder m. m. 

1975176 
1976/77 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

9 269 075 
10 818 000 
10 340 000 

Från anslaget bestrids utgifter för vapenfrinämnden, värnpliktsnämnden, 
försvarets centrala företagsnämnd, försvarets arbetsmiljökommitte, totalför
svarets upplysningsnämnd, försvarets fastighetsnämnd, försvarets personal
nämnd, riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, försvarets 
skaderegleringsnämnd, försvarets personalvårdsnämnd, försvarets skol
nämnd. sakkunniga för rådgivning i publicitetsfrågor, militära arbetstids
delegationen, totalförsvarets chefsnämnd, fiskeskyddsnämnder inom för
svarsdepartementets verksamhetsområde, försvarets haverikommission, för
svarets arbetstidsnämnd och försvarets underrättelsenämnd. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 
Och till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum. 

kostnader och medelsbehov(I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

1. Vapenfrinämnden 
2. Yärnpliktsnämnden 
3. Försvarets centrala 

företagsnämnd och 
försvarets arbetsmiljö
kommitte 

4. Totalförsvarets 
upplysningsnämnd 

5. Försvarets fas
tighetsnä mnd 

6. Försvarets per-
sonalnämnd 

7. Övriga nämnder 
Bidrag till 
8. Centralförbundet 

Folk och Försvar 
varav engångs-
anvisning 

1975176 

Planerat Ctfall 

3 175 3 295 
610 695 

840 686 

715 724 

340 357 

275 259 
415 453 

1 294 I 390 

100 100 

1976177 1977178 

Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

3413 3 870 3 770 
676 824 770 

925 I 070 925 

990 1 185 975 

380 418 415 

296 320 325 
455 614 530 

1 409 1 480 1409 

200 
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l'rirniiruppdrag m. 111. 1975176 1976177 ) l)T) 178 
~-----utf;lil- Plancni.[Nii11111tle1i Förcdn;-:-

gamlcn 
-------------···--. 

9. Stiftelsen Gäl-
löfsta kurscentrum 3 560 3 690 4 668 5 508 3 645 

varav engångs-
anvisning 700 700 I 293 I 742 

Kostnader 11 224 Il 549 13 212 15 289 12 764 
Varav justering (49) 

Avgår: 
Centralförbundet Folk 
och försvar, medlemsav-
gifter och skrifter m. rn. -319 -390 -239 -269 -269 

Stiftelsen Ciällöfsta kurs-
centrum, drirtintäkter 

m.m. -I 760 -I 890 -2 155 -2 435 -2 155 

Tillkommer: 
Medgiven pr"1sreglering +455 

Medels behov 9600 9269 10818 12 585 10340 

Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
. 1977178 

Planerat Utfall Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

Vapenfri nämnden 
Handläggande personal 19 19 19 of. of. 
Övrig personal 5 5 5 of. of. 

Värnpliktsnämnden 
Handläggande personal 2 2 2 of. of. 
Övrig personal 4 4 4 of. of. 

Försvarets centrala före-
lagsnämnd och försvarets 
arbetsmi(iökommitte 

Handläggande personal 3 3 3 +I of. 
Övrig personal 4 4 4 of. of. 

Försvarets jastighetsnämnd 
Handläggande personal of. of. 
Övrig personal of. of. 

Försvarets personalnämnd 
Handläggande personal 2 2 2 of. of. 
Övrig personal I I of. of. 

42 42 42 +1 of. 
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i. Vape11/i·inämnden 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 411 000 

kr. 

2. Värnpliktsnämnden 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 89 000 kr. 

b) Nämndens resurser bör förstärkas med en halv handläggartjänst 

( + 38 000 kr.). 

c) För utökad informationsverksamhet behövs ytterligare 10 000 kr. 

3. Försvarets cenrrala./oretagsnämnd ochförsvarets arbetsmi(iökommille 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 91 000 kr. 

b) Kansliet behöver förstärkas med en handläggare ( + 107 000 kr.). 

c) Resekostnaderna och kostnaderna för trycksaker beräknas minska 

(-65 000 kr.). 

4. Tota(/Orsvarets upp(vsningsnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 195 000 

kr. 

5. Försvarersfastighetsnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 31 000 kr. 

6. Försvarerspersonalnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 24 000 

kr. 

7. Övriga nämnder 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 60 000 kr. 

b) För skrivhjälp åt försvarets haverikommission behövs ytterligare 25 000 

kr. 

c) För försvarets underriittelseniimnd behövs 74 000 kr. 

8. C entra(/Orbunder Folk och Försvar 

a) På grund av pris- och löneomräkningen bör bidraget till förbundet 

ökas med 141 000 kr. 
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hl för att förbundet skall kunna genomföra erforderligt informations

arhete behöver bidraget ökas med 100 000 kr. 

9. Sti/le/sen Gä//öfsra kurscentrum 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 391 000 

kr. 

b) För att täcka del av kostnadsökningarna behöv.er vissa kurser. som 

tidigare finansierats över statsbidraget, avgiftsbeläggas. A vgiftsbeläggningen 

beräknas öka intäkterna med 280 000 kr. 

c) För att täcka kostnaden för att bygga nya utbildningslokaler och två 

hotellflyglar behövs som engångsanvisning I 742 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10 340 000 kr. l enlighet med vad min företrädare anförde vid anmälan 

av prop. 1975176: 189 (FöU 1975/76:40, rskr 1975176:376) har jag beräknat 

medel för den nytillkomna underrättelsenämnden. 
\1ed anledning av att lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

träder i kraft den I januari 1977 har de statsanställdas huvudorganisationer 

sagt upp avtalet om företagsnämnder. Enligt ett nyligen träffat övergångs

avtal har dock de lokala parterna möjlighet att sluta avtal om att före

tagsnämnderna t.v. skall hehållas. Mot denna bakgrund har jag beräknat 

medel för fortsatt verksamhet inom försvarets centrala företagsnämnd. 

Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum har för nästa budgetår begärt en en

gångsanvisning om ca 1,7 milj. kr. för vissa återstående objekt i stiftelsens 

hyggnadsplan. Enligt vad jag har inhämtat avser stiftelsen att komma in 
med kompletterande underlag för dessa arbeten. I avvaktan på att detta 
underlag prövas är jag inte beredd att ta ställning till dessa objekt. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att nybyggnaden av kök och om

byggnaden av herrgården, som stiftelsen fått medel för under innevarande 

budgetår, har visat sig bli väsentligt dyrare än vad som ursprungligen be

räknades. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att fördy

ringarna täcks genom att stiftelsen innevarande budgetår tilldelas högst J ,5 
milj. kr. av prisregleringsmedcl. 

Stiftelsen har genom avgiftsbeläggning av vissa kurser räknat med vissa 

intäktsökningar. Jag har i stället beräknat medel över statsbidraget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa nämnder m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 10 340 000 kr. 
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A 3. Kommitteer m. m. 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 570 0441 
3 550 000 

3100000 

I Varav I 350 000 kr. i prisregleringsmedel. 

Med hänsyn till den beräknade utredningsverksamheten bör anslaget föras 

upp med 3 100 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

act till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 3 100 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

718 796 

I 000 000 
I 000000 

Reservation 318 404 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifier för budgetåret 1977178 anvisa ett reservations

anslag av I 000 000 kr. 

A 5. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

A 6. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1977178 beräkna 

I. till Reglering a1• prisstegringar .för det militära .försvaret ett för

slagsanslag av 2 030 123 000 kr.. 

2. till Reglering av prisstegringarför civilfiirsvare1 ett förslagsanslag 

av 39 169 000 kr. 
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B Armeförband 

B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

B 2. Armeförband: Materielarnikaffning 

B 3. Armeförband: Iståndsättning al' befästningar och kaserner 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1977 /78 beräkna 
I. till Arme.förband: Ledning ochförbandsverksamhet ett förslagsan

slag av 2 275 800 000 kr., 

2. till Arme,törband: Materielanska.f/ning ett förslagsanslag av 
764 000 000 kr., 

3. till Arme.förband: Iståndsättning av b~fästningar och kaserner ett 
förslagsanslag av 77 000 000 kr., 

4. till Arme,förband: Forskning och utveckling ett forslagsanslag av 
60 000 000 kr. 
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C Marinförband 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

C 3. Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

29 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1977178 beräkna 

I. till Marin.förband: ledning och.förbands1•erksamhet ett förslags
anslag av 765 500 000 kr., 

2. till Marinferband: Materie/anskaffning ett förslagsanslag av 
351000000 kr., 

3. till Marin.förband: lståndsällning av btfästningar och kaserner ett 
förslagsanslag av 24 000 000 kr., 

4. till Marinferband: Forskning och utveckling ett förslagsanslag av 

31 500 000 kr. 
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D Flygvapenförband 

D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

D 3. Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

30 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1977178 beräkna 

I. till F(vgvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet ett för

slagsanslag av I 238 000 000 kr., 
2. Till Flygvapenförband: Materie/anskaffning ett förslagsans\ag av 

1 252 000 000 kr., 

3. till Flygvapef!förband: Iståndsättning av b~/astningar och kaserner 

ett förs\agsans\ag av 28 600 000 kr., 

4. till F(vgvapef!förband: Forskning och uti•eckling ett förs\agsanslag 

av 473 305 000 kr. 
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E Central och högre regional ledning 

Försvarsstaben 

Försvarsstaben är överbefälhavarens stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 

att biträda överbefälhavaren med ledningen av den operativa verksamheten 
inom försvarsmakten. Staben sköter därvid del operativa krigsförberedel
searbetet och sådan verksamhet rörande mobilisering, utbildning, taktik, 
organisation, utrustning och personal som har direkt samband med den 
operativa verksamheten. Under överbefälhavaren leder och samordnar för
svarsstaben vidare långsiktsplaneringen, budgetarbetet, underrättelse- och 
säkerhetstjänsten samt personalvårds- och upplysningsvcrksamhcten inom 
försvarsmakten. 

Försvarsstaben är organiserad på en operationslcdning och fyra sektioner 
för i huvudsak operativa stödfunktioner och samverkansfrågor (sektion I), 
underrättelse- och säkerhetstjänst (sektion 2), personal- och organisations
frågor m. m. (sektion 3) samt studie- och planeringsverksamhet (sektion 
4). Dessutom finns en personalvårdsbyrå, en administrativ avdelning och 
en befästningsinspektion. I sektion I ingår totalförsvarets signalskyddsav
delning. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarsstaben budgeteras på ett 
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarsstaben. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren bl. a. 
följande. 

Delprogrammet skall främst inriktas så att överbefälhavarens operativa 
grundsyn kan komma till uttryck i det operativa krigsförberedelsearbctet. 

Planeringen av delprogrammet skall genomföras så att organisation och 
uppgifter anpassas till konsekvenserna på kort och lång sikt av den pla
neringsnivå som gäller för försvarsmakten. 

Underrättelse- och säkerhetstjänstens förmåga skall hållas på hög nivå. 
Resurser skall skapas så att det underlag som behövs för studier och för
svarsförberedelser kan lämnas och så att ledningen av försvarsmaktens un

derrättelse- och säkerhetstjänst säkerställs. 
Tillämpningen av försvarets planerings- och ekonomisystem koncentreras 

på att utveckla förmågan att formulera mål. medel och metoder som medger 
att uppnådda resultat kan analyseras och vägas mot resursinsatserna. 

Påbörjat arbete med att införa datamaskinstödda informationssystem för 
operativ ledning skall fullföljas. 
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Upplysningsverksamhcten skall bedrivas så att en allsidig dchatt om sii
kerhetspolitik. totalförsvar och försvarsmakten främjas. 

Villkoren for försvarsmaktens personal skall förbättras. De anställdas och 
Arbetsmiljön för försvarsmaktens personal skall förbättras. De anstiilldas 

och de värnpliktigas möjligheter till samverkan och medinflytande skHll 
ökas. Utbildning i den nya arbetsrätten skall genomföras. 

Frivilligverksamheten skall stödjas. 

När verksamheten gcnomf6rs skall delegeringen till försvarsgrenarna. de 
centrala förvaltningarna och militärbefälhavarna ökas. 

Samarbetet inom totalförsvaret skall stimuleras. Främst gäller detta sam
verkan på regional nivå rörande bl. a. gemensamma operativa studier och 
krigsforbercdelsearbete, fysisk riksplanering och övningar för centrala och 
regionala staber m. m. 

Överbefälhavarens anslagsframställning för anslaget Försvarsstaben har 
utarbetats i nivå A. Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av 
anslaget Försvarstaben i nivå A och B framgår av följande sammanställning 
(prisläge februari 1976; I 000-tal kr.). 

1976/771 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Suin111a 
1977/82 

Nivå A 
Nivå B 

52 365 60 453 
60453 

I Prisläge februari 1975 

E I. Försvarsstaben 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

61 153 
61 003 

62 253 
61903 

57701 251 
52 365 000 

59 800000 

62003 
61403 

62 003 
61 103 

307 865 
305 865 
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Kostnader och medelsbehm• (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planer.it Överbefäl- Föredra-
hava ren ganden 

Försvarsstaben: Allmän 
ledning och förbands-
verksamhet 48 094 57 824 54 762 63 113 63 207 

Kostnader 48094 57 824 54 762 63113 63 207 

Avgår: 
Inkomster -3 402 
Kostnader som belastar 
andra anslag -2 314 -2 661 -2 397 -2 660 -3 097 

Justering - 310 

Tillkommer: 
Skillnad mellan internpri-
ser och beräknat behov 
av betalningsmedcl +5 940 
Medgiven prisreglering +10040 

Medelsbehov 55820 57 701 52365 60453 59800 

Personal 

Personalkategori 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Överhefål- Föredra-
havaren ganden 

Militär personal 
Regementsofficerare 177 177 182 +3 +2 
Kompaniofficerare Il 7 11 of. of. 
Plutonsofficerare 12 3 12 +I +l 

Pensionerad mililär perso-
nal i arvodesljänsr 

Regementsofficerare 24 16 23 -I -I 

Kompaniofficerare 8 I 7 of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 52 53 56 +3 +2 
Övrig personal 145 213 148 +2 of. 

429 470 439 +8 +4 

3 Riksdagen 19 76. I samt. Nr I 00. Bilaga 7 
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Budgetåret 1975176 

Överb<::fälhm•aren anger i sin årsredovisning för försvarsstaben for bud

getåret 1975176 bl. a. följande. 

Verksamheten inom försvarsstaben har planerats om på fiera områden. 

Medverkan i pågående utredningar har varit större än planerat och diirför 

tagit ökade resurser i anspråk. Arbete har pågått rörande ledning av un

derhållstjänst i krig, ledning av personaltjänst i krig, fårsvarets lednings

utredning, arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor, underrättelseutredningen, bc

fälsordningsfrågan, försvarets planerings- och ekonomisystem m. m. Staben 

har medverkat i internationella konferenser. En förstudie av operativa studier 

har genomförts och en huvudstudie har påbörjats. Perspektivplan för det 

militära försvarets utformning efter år 1977 har färdigställts och överlämnats 

till regeringen. Överbefälhavarens grundsyn beträffande fredsorganisatio

nens utveckling har utarbetats. System för värdering av krigsförband ut

vecklas och en plan för att utveckla informationssystem har tagits fram. 

Försökssystcm för militärbefälhavarnas operativa ledning har utvecklats och 

utvärderats. 

Försvarsstabens personalvårdsbyrå har genomfört den planerade perso

nalvårdsutbildningen och inspektionsverksamheten avseende personalvård. 

Nya bestämmelser för krigsgravtjänsten har givits ut. Socialmedicinsk för

söksvcrksamhet pågår i Skövde och avslutas under budgetåret 1976177. 

Inom staben som helhet har inte några rationaliseringsåtgärdcr med 

undantag av vardagsrationalisering genomförts mot bakgrund av pågående 

utredning om försvarets ledning. 

Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

(föU 1975176:32, rskr I 975176:273) och regleringsbrev för innevarnnde bud

getår bedöms kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att antalet utredningar 

inom personalområdet ökar. Som en följd härav kommer administrativa 

åtgärder inom detta område att öka. Datarnaskinstödda informationssystern 

kommer att utvecklas, ledas och samordnas. Centrala bestämmelser for per

sonalvården inom försvarsmakten tas fram. Arbetet med försvarsmakts

värdering tas åter upp för att värderingen successivt skall kunna fogas in 

i den operativa planläggningen och förbandsproduktionen. Operativ studie 

2 genomförs och den operativa planläggningen ses över. Försvarsstaben skall 

även medverka i utredningen om central och högre regional ledningsor

ganisation och fortsätta omorganisationen av lägre regional och lokal instans. 

Staben skall vidare samordna försvarsmaktens personalminskningar och vid

ta åtgärder som syftar till att förbättra de anställdas arbetsförhållande (ar

betsmiljö, medinfiytandc. utbildning m. m.). 
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Budgetåret 1977/78 

Överbefäflwvarcn 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför över
befälhavaren följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten 
under budgetåret 1977 /78. 

Operativ studie 2 bör slutföras. Försvarsmakten bör medverka i och lämna 
underlag till utredningen om central och högre regional stabsorganisation 
m. Il. utredningar. Arbete med perspektivplan för perioden 1982/83-1996/97 
och operativ analys av !orsvarsbeslutet år 1977 skall påbörjas. Huvudstudie 
av infomwtionssystem för operativ ledning i krig etapp I skall slutföras 
och metoder för programvärdering utvecklas. Arbetsmiljöfrågor skall an
passas till den allmänna samhällsutvecklingen. Staben skall vidare samordna 

frågor om den nya arbetsrätten samt utbilda och informera i dessa frågor. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar över
befälhavaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 7 398 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Regeringen har i särskilt beslut medgett att en tjänst som förste byrå
sekreterare fär inrättas ( + 87 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

I. För utveckling och drift av datamaskinstödda informationssystem behövs 
ökade resurser ( + 300 000 kr.). 

2. Arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö har ökat. För uppgifter inom detta 
område behövs en tjänst för regementsofficer (+ 139 000 kr.). 

3. Två tjänster bör föras över från anslaget F 20. lnsatsberedskap m. m. 
(+ 187 000 kr.). 

4. Uppgifterna inom signalskyddsområdet har successivt ökat och kräver 

ytterligare medel för tillfälligt anställd personal ( + 130 000 kr.). 
5. Nya arbetstidsbestämmelser för vakthavande befäl i sambandscentralen 

medför behov av ytterligare en tjänst för plutonsofficer(+ 70 000 kr.). 
6. Försvarsstabens personalvårdsbyrå bör tillföras en tjänst för att möta 

ökade krav på konsulenttjänster ( + 90 000 kr.). 
7. Behov av medel för att jämna ut olikheter i personalvårdsstandard på 

lokal nivå har minskat (- 50 000 kr.). 
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D. Alternativ 0 

Detta alternativ innebär att ca 3 milj. kr. skulle behöva sparas, vilket 

huvudsakligen måste göras på lönekostnaderna. Försvarsstabens personal 

måste därvid reduceras med ca 30 personer av olika kategorier. Med hänsyn 

till försvarsstabens ökade uppgifter men också till beredskapsskäl anser över

befälhavaren att en sådan minskning av försvarsstabens personal inte kan 

genomföras. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfön om verksam

heten under nästa budgetår. 

Resultatet av översynen av den centrala och högre regionala lednings

organisationen kan fä betydelse för försvarsstabens organisation och verk

samhet under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för att 

föra över två tjänster från delprogrammet Insatsbcredskap m. m. och för 

en tjänst för plutonsofficer vid försvarsstabens sambandscentral samt för 

att utveckla datamaskinstödda informationssystem för operativ ledning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarsstaben för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 59 800 000 kr. 

Armestaben 

Armestaben är chefens för armen stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 

att biträda chefen för armen med ledningen av armens mobilisering, ut

bildning, taktik, organisation, utrustning och personal i den mån denna 

verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. Un

der chefen för armen svarar staben vidare för armens långsiktiga planering, 

leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt överbefälhavarens 

bestämmande ledningen av underrättelse- och säkerhetstjänsten samt per

sonalvärds- och upplysningsverksamheten inom armen. 

Armestaben är under en stabschef organiserad på tre sektioner, sex trupp

slagsavdelningar och en administrativ avdelning. Kungl. Maj:t har genom 

beslut i september 1973 medgett att stabens interna organisation i avvaktan 

på översyn av den centrala stahsorganisationen provisoriskt får anpassas 

till de krav som ställs av planerings- och programbudgetsystemet. 

Verksamheten inom delprogrammet Armestaben budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Armestaben. 
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Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför cheji•n jiir armen bl. a. 
följande. 

I början av programplaneperiuden tas fortsatt underlag fram för bl. a. för

svarsmaktens ledningsutredning, försvarets fredsorganisationsutrcdning och 
arbetet med ny befälsordning. 

Förändringar inom armens krigsorganisation planeras och genomförs. 1 lär
vid organiseras bl. a. hälften av infanteribrigaderna om. Inom materielom

rådet studeras främst framtida pansar- och lutivärnssystem. Studier, ut
redningar, försök och utveckling avseende värnpliktsutbildningens utform
ning och organisation fortsätter. Planering och genomförande av fredsor

ganisatoriska förändringar ges hög prioritet. Särskild uppmärksamhet ägnas 
de personalfrågor som följer härav. 

Åtgärder till följd av beslut som kan följa av bl. a. de tidigare nämnda 
utredningarna och studierna kommer under slutet av perioden att ställa 

stora krav på staben samtidigt som förberedelser pågår för ett försvarsbeslut 
år 1982. 

Chefens för armen anslagsframställning för anslaget Armestaben har ut
arbetats i nivå A. Den av chefen för armen beräknade utvecklingen av 
anslaget i nivå A och B framgår av följande sammanställning (prisläge fe

bruari 1976; I 000-tal kr.). 

1976/771 1977/78 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

Nivå A 40 545 40295 40 295 40 295 40 295 201 725 
Nivå B 36 450 40 545 40045 39 845 39445 39045 198 925 

1 Prisläge februari 1975 

E 2. Armestaben 

1975176 Utgift 41 158 681 
1976177 Anslag 36 450 000 
1977178 Förslag 39 700000 

Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för armen ganden 

Armestaben: Allmän led-
ning och förbands verk-
sam het 37 899 45 062 41 142 44 995 43 665 

Kostnader 37 899 45 062 41 142 44 995 43 665 
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Prim;iruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 
--------·-·-- -------

Planerat Utfall 

Al-går: 
Kostnader som belastar 
andra anslag -2 753 -2 422 

Överplanering 
Justering 
Inkomster - 250 -3 609 
Beräknade uthetalningar 
efter budgetåret 

Tillkommer: 
Skillnad mellan faktiska 

utgifter och internpriser 
m.m. 

Medgiven prisreglering 

Medelsbchov 

Personal 

Primäruppdrag m. m. 

Milirär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
Plutonsofficerare 

Cil>ilmilirär personal 
Teknisk personal 
Läkare 

Pensionerad militär perso
nal i arvodesf}änsr 

Regementsofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

+5 670 

40 566 

1975176 

- 16 

+2 144 

41159 

Planerat Utföll 

151 
10 
4 

2 

Il 

51 
152 

382 

142 
12 
3 

13 

47 
171 

390 

Planerat C:helen Föredra-
for armen gandcn 

-2 030 -2 200 -2 200 
-2 412 -2 000 

-1 515 
- 250 - 250 - 250 

36450 40 545 39700 

1976/77 1977178 

Planerat Chefen Föredrn-
for armen ganden 

151 
10 
4 

I 
2 

Il 

50 
157 

386 

+7 
of. 
of. 

of. 
of. 

-5 

of. 
-{j 

--4 

+71 

of. 
of. 

of. 
of. 

-5 

of. 
-{i 

-4 

1 Avser tjänster som tillkommer p:i grund av pcnsionsåldershöjningen. 

Budgetåret 1975176 

Chefen för armen i sin årsredovisning för armestahen för budgetåret 
1975176 att alla planerade huvuduppgifier har kunnat genomföras. Övriga 
arbetsuppgifter har på grund av vakansläget lösts på en lägre ambitionsnivå 
än planerat eller lagts senare. 
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Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 hil. 6 
(Föll 1975176:32, rskr 1975176:273) och rcglcringshrcvct för innevarande 
budgetår bedöms kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att underlag tas fram 

för arbetet med en ny befälsordning och för arbetet inom försvarsmaktens 
ledningsutredning, att omorganisationen av stabtjänst och förvaltning på 
Wgre regional och lokal nivå (OLUJ följs upp {)(;halt arbetet med att samordna 
verksamheten inom garnisonerna fortsiitter. Vidare tas underlag fram för 

beslut om den framtida krigsorganisationen för armens förhand. Studier 

och utredningar bctriiffande fredsorganisatoriska förändringar och utbild
ningsorganisationens framtida utformning fortsätter. 

Budgetåret 1977/78 

Chefen.för armen 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför chefen 

för armen följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten un

der budgetåret 1977178. Underlag för beslut om armens utveckling och verk

samhet inom freds- och krigsorganisationen skall tas fram. Detta sker bl. a. 
genom att verksamheten inom armen, utvecklingen av hotbilden samt total
försvaret inom samhället i övrigt följs upp. Vidare skall 1977 års försvarsbe
slut utvärderas och genomföras, underlag för perspektivplanering fas I avse
ende perspektivplan för perioden 1982-1997 tas fram och verksamheten inom 

staben rationaliseras. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar che

fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen m. m. innebär att kostnaderna ökar med 

4 165 000 kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Sju tjänster för regementsofficer tillkommer med anledning av pensions
åldershöjningen. Av dessa avses en hållas vakant medan fem inrättas i 
utbyte mot att arvodestjänster för pensionerad militär personal dras in. En 

tjänst för armcstabsläkare i Fg 23/24 har inrättats samtidigt som en tjänst för 

armestabsläkare i fr 16 hålls vakant ( + 403 000 kr.). 
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C. Uppgiftsförändringar 

Sex tjänster dras in och sju tjänster vakantsätts, vilket minskar kost

naderna med 426 000 kr. Dessutom minskas kostnaderna för arbetsinternat 

m. m. med 774 000 kr. Övriga förändringar innebär att behovet av betal

ningsmedel ökar med 727 000 kr. 

D. Alternativ 0 

Alternativet innebär att medelstilldelningen minskar med ca 2 milj. kr. 

och medför att 20 till 30 tjänstemän måste friställas före budgetårets början. 

Detta är inte möjligt att genomföra utan avsevärt men för de uppgifter 

som åligger armestaben och bedöms på sikt innebära att effektiviteten inom 

armens organisation försämras. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för armen har anfört om verksamhe

ten under nästa budgetår. 

Resultatet av översynen av den centrala och högre regionala ledningsorga

nisationen kan få betydelse för am1estabens organisation och verksamhet un

der programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbchovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A rmestaben för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag 

av 39 700 000 kr. 

Marinstaben 

Marinstaben är chefens för marinen stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 

att biträda chefen för marinen med ledningen av marinens mobilisering, 

utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal i den män denna 

verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. Un

der chefen för marinen svarar staben vidare för marinens långsiktiga pla

nering, leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt överbefäl

havarens bestämmande ledningen av underrättelse- och säkerhetstjänsten 

samt personalvårds- och upplysningsverksamheten inom marinen. 

Marinstaben iir organiserad på en planeringsavdclning, fyra sektioner, en 

kassaavdelning och en chefscxpedition. Inom staben finns en provisoriskt 

inrättad budgetenhet. Under chefen för marinen lyder chefen för sjövärns-
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kåren som i sin allmänna ledning av kåren biträds av sjövärnskårens stab. 

Verksamheten under delprogrammet Marinstaben budgeteras på ett pri

märuppdrag inom dclproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Marinstaben. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ch(/enjiir marinen bl. a. 
följande. 

Marinstabens viktigaste uppgift är att program- och produktionsmiissigt 

leda huvudprogrammet Marinförband. Inom ramen för denna uppgift fort
sätter staben att bevaka kostnads ut vecklingen och rationaliteten i fredsar

betet. Personalutvecklingen, särskilt i fråga om den militära och civilmilitära 

personalen, skall noga följas upp med hänsyn till vakanssituationen. Or

ganisationsutvecklingen inom områden som väsentligt kan påverka effek

tiviteten i den marina fårbandsproduktionen och krigsorganisationens dug

lighet må<;te noga följas. Utvecklingen av nya personaladministrativa system 

skall studeras och anpassas till verksamheten. Åtgärder med anledning av 

ny arbetsmiljölag skall vidtas. 

Bland de planerade stora och särskilt resurskrävande uppgifter som fö

religger under programplaneperioden kan nämnas genomförandet av be

slutade fredsorganisatoriska förändringar och personalminskningar och ut

vecklingen av marina vapensystem. Vidare skall 1977 års försvarsbeslut 

utvärderas och krigsorganisationen med sikte på 1980-talets slut ses över. 

Chefens för marinen anslagsframställning för anslaget Marinstaben har 

utarbetats i nivå A. Utvecklingen av anslaget i nivå A och B framgår av 

följande sammanställning (prisläge februari 1976; J 000-tal kr.I. 

1976/771 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

NivåA 
Nivå B 

30100 32 985 
32 985 

1 Prisläge februari 1975 

E3. Marinstaben 

1975176 
1976177 
1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

32 785 
32 585 

32 785 
32 385 

32 594 543 
30 100 000 

33 100 000 

32 785 
32 085 

32 785 
31 785 

164 125 
161 825 
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Kosmadcr oc/r mede/sbPhOI' (I 000-ta/ kr.) 

·---------·-------·-·--------------
Prim:iruppclrng 111_ m_ 

Marinstaben: Allmän led
ning och fiirbandsverk
samhct 

Kostnader 

Ai•går: 
Ö;erplaneri ng 
Justering 
Inbetalningar (betjäning 
av flygstabcn i kassahän
seende) 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Personal 

Persona I kategori 

Miliriir personal 
Regementsofficerare 
Kompanioniccrare 
Plutonsofficerare 

Ch-ilmilitär personal 
Teknisk personal 
Llikare (veteriniirer) 

Pensionerad militär perso-
nal i arvodes(iänst 

Regementsofficerare 
Kompanioflicerarc 

C il'il personal 
Handliiggandc personal 
Övrig personal 

1975/76 

Planerat Utfall 

27 783 

27 783 

-127 

+5 325 

32 981 

Antal 

1975/76 

Planerat 

110 
40 
22 

8 
2 

6 
134 

324 

32 722 

32 722 

-127 

32 595 

Utfall 

111 
39 
23 

9 

6 
134 

324 

1976177 1977178 

Planerat Chefen for Föredra-

30995 

30995 

-730 

-165 

30100 

1976177 

Planerat 

114 
38 
22 

6 

6 
132 

320 

marinen 

34005 

34005 

-855 

-165 

32 985 

gamlen 

34 473 

34 473 

-I 208 

-165 

33100 

Beräknad ändring 
IQ77 /7R 

Chefen för Föredra-
marinen ganden 

+5' +5' 
of. of. 
of. of. 

of. of. 
of. of. 

-I -1 
of. of. 

of. of. 
ur of_ 

+4 +42 

1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionsåldershöjningen 
~ l\vs~r antalet tjänster. Antalet anstillda beriiknas minska med två. 
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B u d g e t å r e t I 9 7 5 -/ 7 6 

Chefen för marinen anger i sin årsredovisning för marinstaben för bud

getåret 1975176 att verksamheten i stort har kunnat genomföras enligt första 

året i gällande programplan. Planerad personalminskning har genomförts. 

Vissa organisationsuppgifter har lösts genom att konsulter anlitats. Medel 

för denna verksamhet har delvis ställts till förfogande av försvarets ratio

naliseringsinstitut. 

Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

(FöU 1975176:32, rskr 1975176:273) och regleringsbrevet för innevarande 

budgetår bedöms kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att studie- och ut

redningsverksamhet skall bedrivas för att rationalisera och effektivisera ma

rinens frcdsorganisation. Krigsorganisationen för främst bas-, underhålls

och kustbevakningsförband skall ses över. Beslutade fredsorganisatoriska 

förändringar och personalminskningar skall genomföras. 

Budgetåret 1977/78 

Che_fen för marinen 

Chefen för marinen motiverar förändringarna i förhållande till budgetåret 

1976/77 enligt följande. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 010 000 kr. 

B. Alternativ 0 

Alternativet innebär att anslaget minskar med 1 600 000 kr., vilket mot

svarar en personalminskning med 20-25 anställda. Detta kräver i sin tur 

att marinstabens verksamhet skärs ned. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för marinen har anfört om verksam

heten under nästa budgetår. 

Resultatet av översynen av den centrala och högre regionala ledningsorga

nisationcn kan få betydelse för marinstabens organisation och verksamhet 

under programplaneperioden. 
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Min beräkning av medelshehovct framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mari11stabe11 för budgetåret 1977178 anvisa ett forslagsanslag 

av 33 100 000 kr. 

Flygstaben 

flygstaben är chefens för llygvapnet stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 

att biträda chefen för flygvapnet med ledningen av flygvapnets mobilisering, 

utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal i den mån denna 

verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. Un

der chefen för llygvapnct svarar staben vidare ror llygvapnets långsiktiga 

planering, leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt över

befälhavarens bestämmande ledningen av underrättelse- och säkerhetstjiins

ten samt personalvårds- och upplysningsvcrksamheten inom llygvapnet. 

Flygstaben leder härutöver vädertjänsten, llygsäkerhetstjänsten, llygtrafik

ledningstjänsten och den miliHirmeteorologisk<1 forskningen inom försvaret. 

Flygstaben är organiserad på en planeringsavdelning, två sektioner, en 

llygsäkerhetsavdelning, en systemgrupp, en chefsexpedition och ett cen

tralorgan för den militära vädertjänsten. 

Verksamheten under delprogrammet Flygsfaben budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget f\ygstaben. 

Programplan för perioden 1977 /78-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför chefen .för Pvgmpnet 

bl. a. följande. 

Verksamheten skall mot bakgrund av utvecklingen inom huvudprogram

met Flygvapenförband inriktas på studier och utredningar för att rationalisera 

och effektivisera freds- och krigsorganisationen inom flygvapnet. Fortsatt 

ombeväpning och anpassning av taktiken för llygvapenförband till flyg

plan 37 ställer stora krav på planering och ledning. Vidare skall rekrytering 

och utbildning anpassas till organisationens framtida utveckling. Dessutom 

skall beslutade organisationsförändringar inom huvudprogrammet Flygva

penförband genomföras. Flygstabens organisation skall därutöver fortlöpan

de anpassas till förelagda uppgifter. 

Chefens för flygstaben anslagsframställning för anslaget Flygstaben har 

utarbetats i nivå A. Den av chefen för flygvapnet beräknade utvecklingen av 
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anslaget i nivå A och B framgår av följande sammanställning (prisläge februa-

ri 1976; I 000-tal kr.). 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

NivåA 36 200 40 750 40 750 40 750 40 750 40 750 203 750 
NivåB 40050 40050 40 050 40050 40 050 200 250 

I Prisläge februari 1975 

E 4. Flygstaben 

1975176 Utgift 41 954 147 
1976177 Anslag 36 200 000 
1977178 Förslag 39 900000 

Kostnader och mede/sbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
nygvapnet 

Flygstaben: Allmän led-
ning och förbandsverk-
sam het 35 300 41 954 36 200 40 750 39 510 

Kosinader 35 300 4J 954 36200 40750 39510 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering +7175 
Justering + 390 
Medelsbehov 42 475 41 954 36 200 40750 399110 

Personal 

Personalkategori Antal 
1975176 1976177 Beräknad ändring 

1977178 

Planerat Utfall Planerat Chefen för Föredra-
nygvapnet ganden 

Mili1ör personal 
Regementsofficerare !02 103 104 +I of. 
Kompaniofficerare 13 16 13 +l of. 
Plutonsofficerare 5 5 5 of. of. 
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Antal ·----- -·------ -- -· -- -- --
1975/7() J•l/(1/77 fkriik!lad ,indr1ng 

jtJ77/78 

Planera\ Chefen ii"ir h\redL1-
llygvap11e1 g•mdt:n 

----- ----------------

Civilmilitär personal 
Teknisk personal 
Läkare (veteriniirer) 
Övrig personal 

Pensionerad milirär perso
nal i arvodestiänst 

Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Budgetåret 1975176 

7 
5 

33 

7 
I 

26 
155 

354 

7 
5 

34 

4 

28 
161 

363 

7 
5 

33 

6 

27 
155 

355 

of. 
of. 
-l 

of. 
of. 

of. 
of. 

+1 

of. 
of. 
-! 

of. 
of. 

of. 
of. 

-1 

Chefen jor pvgvapnet anger i sin årsredovisning för llygstaben för bud

getåret 1975176 att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. 

Andra myndigheters krav på chefen för flygvapnet har dock medfört att 

den nuvarande organisationen inte haft tillräcklig kapacitet. 

Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176:100 bil. 6 

<FöU I 975176:32, rskr 1975176:273) och regleringsbrevet för innevarande 

budgetår bedöms i huvudsak kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att llyg

staben genomför studier och utredningar som underlag för perspektivpla

nearbetet, stridslednings- och luftbevaknings-, attack-, jakt- och basstudier 

samt militärmeteorologiska studier som underlag för planeringsverksam

hctcn inom försvarsmakten. Staben utarbetar vidare underlag för beslut om 

den framtida krigsorganisationen och medverkar vid beslutad omorgani

sation i lägre regional och lokal instans. Dessutom tas underlag fram för 

arbetet med en ny befålsordning och för arbetet med försvarets lednings

utredning. Om beväpningen till flygplan AJ 37 och S 37 pågår. Rekryteringen 

och utbildningsverksamheten anpassas till organisationens framtida utveck

ling. Konsekvenserna av att helt eller delvis lägga ned det luftoperativa 

radionätet studeras. Överföring av llygtratikledningstjänsten till luftfarts

verket den I juli 1977 förbereds. 
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Budgetåret 1977178 

Che.fen för flygl'ap11er 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar chefen för 
flygvapnet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 670 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

En tjänst för arbetsmiljöfrågor m. m. samt en tjänst för flygtransportled

ning behövs. Antalet anställda kan emellertid minskas med två varför kost

naderna minskar med 120 000 kr. 

C. Alternativ O 

Alternativet innebär att medelstilldelningen minskar med 2 milj. kr., vil

ket medför att ca 20 anställda måste friställas och att ADB-verksamhet mot

svarande 700 000 kr. inte kan bedrivas. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för nygvapnet har anfört om verk

samheten under nästa budgetår. 

Resultatet av den pågående översynen av den centrala och högre regionala 

ledningsorganisationen kan få betydelse för nygstabens organisation och 

verksamhet under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbchov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F(ygstaben för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag 

av 39 900 000 kr. 

Militärområdesstaber m. m. 

Militärområdesstaberna och Gotlands militärkommandostab är militär

befälhavarnas resp. militärkommandochefens stabsorgan. I stabernas upp

gifter ingår bl. a. att biträda militärbefälhavaren (militärkommandochefenl 

med förberedelser för och ledning av militärområdets (militärkommandots) 

försvar. Staberna svarar i fred för operativa krigsförberedelser m. m. och 
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biträder med ledningen av utbildnings- och mobiliseringsverksamheten, un

derrättelse- och säkerhetstjänsten samt personalvårds- och upplysningstjiin

sten m. m. inom militärområdet (militärkommandot). 

Militärområdesstaberna ~frorganiserade på fem sektioner (miliUirkomman

dostaben på fyra sektioner) och en stabsavdelning. Vid vissa militärom

rådesstaber finns dessutom en flygsektion. 

Intendenturförvaltningarna är militärbefälhavarens (militärkommando

chefens) organ för den verkställande intendcnturförvaltningstjänsten. För

valtningarna är vardera organiserade på ett ledningsorgan och underlydande 

förråd m. m. 

Tygförvaltningarna är militärbefälhavarnas (militärkommandochefens) or

gan för den verkställande tygförrådstjänsten. Förvaltningarna är vardera or

ganiserade på ett ledningsorgan och underlydande förråd. 

V erkstadsförval tningarna är m i I itärbefål havarens (militärkommando

chefens) organ för att leda driften vid armens förbandsbundna verkstäder. 

Verksamheten under delprogrammet Militärområdesstaber m. m. bud
geteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän led
nings- och förbandsverksamhet, Operativ och krigsorganisatorisk verksam
het samt Utbildning till och av fast anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärområdcsstaber 

m.m. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren bl. a. 

följande. 

Försvarsmaktens ledningsutredning kommer under programplane

periodcn att se över militärområdesstabernas organisation. I avvaktan 

på denna översyn bibehålls nuvarande organisation. Möjligheter till ratio

naliseringsvinster skall dock tas tillvara. Organisationen för Gotlands mi

litärkommando har utretts särskilt. Som resultat härav väntas stabens or

ganisation komma att ändras. 

Mi\itärområdesstaberna medverkar i arbetet med att genomföra beslutad 

omorganisation i lägre regional och lokal instans. Övrig verksamhet får be

drivas med sänkt ambitionsgrad till formån för detta arbete. 

Fortsatt medverkan krävs rörande krigsorganisationens framtida utform

ning. 

Utvecklingen av datamaskinb<Jserade informationssystcm föroperativ led

ning inom militärområde planeras. Vidare skall informationsbehandlingen 

för ledning av underhållstjänst i krig på regional nivå utredas. Systemet 

beräknas komma att tas i bruk i slutet av programplaneperioden. 

Förbandsomsättningsplanerna skall ses över och försöken med avkortad 

grund- och repctitionsutbildning följas upp. 
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Medverkan i frågan om fredssjukvårdens organisation och krigsförbere
delsearhetct för krigssjukvårdcn kommer att kräva ökade insatser under 
perioden. 

Inom förvaltningsområdet fortsätter rationaliseringen främst av förråds
verksamheten. Sålunda genomför överbefälhavaren försök där militärom

rådenas nuvarande tyg- och intendenturförvaltningar är provisoriskt sam
manslagna till en materielförvaltning. En sammanslagning av tygavdelning
en och intendenturavdelningen i militärområdesstabernas sektion 2 till en 
materielavdelning har också genomförts. 

De operativa och krigsorganisatoriska uppgifterna, dvs. krigsplanläggning, 

tillämpningsövningar, underrättelse- och säkerhetstjänst, krigsorganisations
ändringar, mobiliseringsberedskap och truppförsök, förutsätts få oförändrad 
omfattning. 

Anslagsframställningen för delprogrammet Militärområdesstaber m. m. 

har utarbetats i nivå A. Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen 
av anslaget Militärområdesstaber m. m. i nivå A och B framgår av följande 

sammanställning (prisläge februari 1976; 1 000-tal kr.). 

1976/771 1977/78 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

NivåA 179 700 203 500 202 100 202 100 202 100 202 100 I 011 900 
NivåB 203 500 201 )()() 199 600 197 700 195 400 997 300 

1 Prisläge februari 1975 

E 5. Militärområdesstaber m. m. 

1975/76 Utgift 173 456 522 
1976/77 Anslag 179 700 000 
1977/78 Förslag 202 400000 

Kostnader och mede/sbehov (] 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Överbefäl- Föredra-
havaren gandcn 

Militärområdesstaber 
m.m. 

Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 113 845 123072 142 650 156 834 154 560 

Operativ och krigsorgani-
satorisk verksamhet 40 520 34 279 46 600 49 626 49060 

Utbildning till och av fast 
anställd personal m. n. I 335 2 048 I 400 1 540 I 540 

Kostnader 155 700 159 399 190 650 208 000 205160 

.J Riksdagen I 976. I samL Nr I 00. Bi/alfa 7 
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l'rn11iiruppdrag ni. m. 

A~'l(år: 

Inkomster 
Reducering på grund av 
överplanering 

Tillkommer: 
Kostnader som belastar 
andra anslag 

Skillnad mellan internpri
ser och beräknat behov 
av bctalningsmedel 

Medgiven prisrcglering 
Justering 
Medclsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Mili1är personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 
PI u tonsofficerare 

CivilmiliTär personal 
Teknisk personal 
Läkare (veterinärer) 

Pensionerad mili1är perso-
nal i arvodes(iänst 

Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

---------
197)/7(, 1976177 I '177178 

-------- ------------··-
Planerat Övcrbc!11I- hm·dra-

hava ren gan:.kn 
----------

-2 JOO -27 103 -4600 -4 500 -4 500 

-2 400 --6 350 

+27 019 

+14142 
+24 720 

+l 740 
175 720 173 457 179 700 203 500 202 400 

Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Överbefäl- Föredra-
hava ren gandcn 

264 261 266 +8 +81 

123 123 135 +2 +2 
25 27 28 of. of. 

SI 51 52 of. of. 

17 16 19 of. of. 

34 38 25 -8 -8 
18 20 17 -2 -2 

29 42 30 of. of. 
1263 l 251 I 267 of. of. 

1824 1829 1839 of. of. 

I Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionsåldershiijningen. 

Budgetåret 1975176 

Ö1wbt:Rilhavaren anger i sin årsredovisning för militärområdesstaber 

m. rn. för budgetåret 1975176 att planerad verksamhet i stort har kunnat 
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genomföras. Beträffande underrättelse- och säkerhetstjänst, personalvårds

tjänst, hälso- och sjukvårdstjänst har dock verksamheten inte helt nått önskat 

resultat. Stödet åt förbandsproduktionen har inte kunnat ges i full utsträck

ning på grund av ett omfattande arbete med studier och utredningar. Ut

redning avseende framtida underhållsorganisation i krig och underhållsplan

läggning pågår. Arbetet med att inordna tyg- och intendenturfunktionerna 

i högre regional nivå har påbörjats. Inom förrädsverksamheten pågår studier 

och försök. 

Stödet åt förbandsproduktionen inom förvaltningsverksamhctcn har måst 

ökas i takt med att organisationsförändringar inom armen har genomförts. 

Omorganiserade myndigheters knapphet på förrådsarbetskraft innebär ökade 

krav på den regionala förvaltningsverksamheten. 
Försöksverksamheten med regionala motorfordonsförråd har bedrivits 

med i huvudsak gott resultat. 

Arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor har krävt allt större uppmärksamhet. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

(FöU 1975176:32, rskr 1975176:273 och regleringsbrevet för innevarande 

budgetår beräknas i huvudsak kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att mi

litärområdesstaberna och militärkommandostaben skall stödja förbandspro

duktionen, medverka i pågående omorganisationer i lägre regional och lokal 

instans och ge stöd åt verksamheten inom de civila delarna av totalförsvaret. 

Inom ramen för befintliga personalresurser skall fortsatta försök med re

gionala motorfordonsförråd bedrivas. Regeringen har i juni 1975 uppdragit 

åt försvarets materielverk att omorganisera den centrala förrådsledningen. 

Detta innebär att viss förrådshållning som nu åvilar försvarets sjukvårds

styrelse och fortifikationsförvaltningen förs över till militärområdesstabcrna. 

Mot bakgrund av regeringens beslut i april 1976 genomförs försök med 

samordnad tyg- och intendenturförvaltning. 

Budgetåret 1977178 

Överbefälhavaren 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar över

befälhavaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 24 649 000 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhet 
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Höjning av pcnsionsåldcrn for viss militär personal bt:räknas öka kost

naderna med 360 000 kr. 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 

Höjning av pensionsåldern för viss militär personal bcriiknas öka kost

naderna med 90 000 kr. 

C. l)ppgiftsförändringar 

1. Allmän ledning och förbandsverksamhet 

a) Genom ambitionssänkningar bcr'dknas kostnaderna kunna minska med 

1450000 kr. 

b) Tidigare överplanering utgår (- 5 080 000 kr.). 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 

Tidigare överplanering utgår (- 1 270 000 kr.). 

D. Alternativ 0 

Alternativet medför att medelstilldelningen minskar med 10 milj. kr., 

varav ca 7 milj. kr. avser lönekostnader och ca 3 milj. kr. materiel m. m. 

Alternativet innebär att ca 100 helårsanställda måste friställas. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksamhe

ten under nästa budgetår. Strävan bör vara bl. a. att minska personalkostna

derna inom delprogrammet. 

Resultatet av den pågående översynen av den centrala och högre regionala 

ledningsorganisationen kan fä betydelse för militärområdesstabernas organi

sation och verksamhet under programplaneperioden. Inriktningen av verk

samheten under programplaneperioden kan vidare komma att påverkas av 

regeringens ställningstagande till resultaten av pågående försöksverksamhet 

med sammanslagna tyg- och intendenturfunktioner på högre regional nivå. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclsbehov. Jag har beräknat 9,2 milj. kr. för försvarsmak

tens köp av musiktjänster från regionmusiken. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Militärområdesstaber m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 202 400 000 kr. 
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Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Verksamheten inom delprogrammet Krigsorganisation för vissa staber 
m. m. berör huvudproduktionsområdena Ledning och förbandsverksamhet, 
Materielanskaffning samt Forskning och utveckling. Inom huvudproduk
tionsområdet Ledning och förbandsverksamhet har överbefälhavaren bud
geterat verksamheten på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena 
Allmän ledning och förhandsverksamhet och Operativ och krigsorganisa
torisk verksamhet. Verksamheten inom huvudproduktionsområdena Mate
rielanskaffning samt Forskning och utveckling budgeteras på två primär
uppdrag inom delproduktionsomrädena Centralt vidtagen materielanskaff
ning m. m. och Utvecklingsarbete. 

Verksamheten finansieras frän förslagsanslagen Krigsorganisation för vis
sa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet resp. Krigsorganisation 
för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Nivå A och B är identiska för delprogrammet under programplaneperio
den. Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslagen Krigsor
ganisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet samt 
Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. framgår 
av följande sammanställning (prisläge februari 1976; I 000-tal kr.). 

Anslag 

E 6. Krigsorga-
nisation för vis-
sa staber m. m.: 
Ledning och 
förbandsverk-
sam het 

E 7. Krigsorga-
nisation för vis-
sa staber m. m.: 
Matcriclan-
skaffning m. m. 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977 /82 

8 850 9 550 9 150 9 150 9000 9000 45 850 

30600 32 200 36 550 44 700 39 550 39 550 192 550 

39450 41 750 45700 53 850 48550 48 550 238 400 

1 Prisläge februari 1975 

Det beräknade behovet av beställningsbcmyndiganden samt bemyndi
gandeskuldens storlek under programplaneperioden under anslaget Krigs
organisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. framgår av 
följande sammanställning (I 000-tal kr.). 
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1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Sun1ma 
1977/82 

Bcmyndigande-
hchov 56 900 63 000 47 680 46 910 46 250 25 890 229 730 

Bcmyndigande
skuld vid ut
gången av resp. 
budgetår 68 000 98 800 109 930 l 12 140 118 840 105 180 

I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 

bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar lämnas till riks

dagens försvarsutskott. 

E 6. Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverk

samhet 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 508 447 
8 850 000 
9 550000 

Kostnader och medelsbeho\' (1 000-ral kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Krigsorganisation för vis-
sa staber m. m.: 

Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 7 950 7 758 

Operativ och krigsorgani-
satorisk verksamhet 750 750 

Kostnader 8700 8508 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering + 750 
Medclsbehov 9 450 8 508 

Budgetåret 1975176 

1976177 1977178 

Planerat Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

625 643 643 

8 225 8 907 8 907 
8850 9550 9550 

8850 9550 9550 

Överbe.fä/havaren anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975176 att 
planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Utbildningsverksam

heten har varit något större än föregående budgetår. En större ledningsövning 

på militärområdes- och dvilområdesnivå har genomförts. 
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Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

(FöU 1975176:32;. rskr 1975176:273) och regleringsbrevet för innevarande 

budgetår lir i stort oförändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms 

kunna fullföljas. 

Budgetåret 1977178 

Överb~/älhavaren 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar över

befälhavaren på följande sätt: 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 503 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

a) En ledningsövning bör genomföras med en militärområdesstab med sam

grupperat kansli från civilområde ( + 245 000 kr.). 

b) Kostnaderna för drift av anläggningar minskar med 47 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksamhe

ten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krigsorganisation.för vissa staber m. m.: ledning och ferbands

verksamher för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 

9 550 000 kr. 

E 7. Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. 

1975176 

1976/77 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

240000001 

30600000 
32 200 000 

I Varav :! 200 000 kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndiganden, 

medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. 
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Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1976 43 581 744 kr. 

För budgetåret 1976177 har riksdagen lämnar ett beställningsbcmyndigande 

om 56,9 milj. kr. och anvisat ett anslag av 30,6 milj. kr. Den på detta sätt 

beräknade bemyndigandeskuldcn den 30 juni 1977 blir (43 581 744 + 
56 900 000 - 30 600 000) 69 881 744 kr. 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedef (I 000-taf kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 
Centralt vidtagen materielanskaffning 
m.m. 
Utvecklingsarbete 

Kostnader 

Reducering på grund av överplanering 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

1976177 

Bem. 

54 400 
2 500 

56 900 

56 900 

Bet. 

29 700 
900 

30600 

30600 

I I beloppet ingår 16,6 milj. kr. i prisregleringsbcmyndiganden. 

Budgetåret 1975176 

1977178 

Överbefälhavaren 

Bem. Bet. 

71 9001 33 200 
I 700 I 800 

73 600 35000 

-10 600 -2 800 

32 200 

63 uoo 

Överbefälhavaren anger i sin årsredovisning att den materielanskaffning 

m. m. som var planerad för budgetåret 1975/76 i allt väsentligt har genom
förts. 

Budgetåret 1976/77 

Bemyndigandcplan har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1976177 

och ändrats genom beslut den 21 oktober 1976. Planen innebär bl. a. att 

verksamheten under budgetåret 1976177 inriktas mot en fortsatt utbyggnad 

av försvarsmaktens gemensamma signalförbindelser och signalförbindelser 

för vissa staber. Anskaffning av viss signalskyddsmateriel har planerats in. 

Vidare påbörjas anskaffning av presentationsutrustningar för operativa staber 
och uppbyggnad av ett datasambandssystem. 

Budgetåret 1977178 

Överbe.fälhavaren 

Anslaget bör föras upp med 32,2 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gandc om 63 milj. kr. inhämtas. 

Föredraganden 

Bem. Bet. 

71 900 33 200 
1 700 1 800 

73600 35000 

-10 600 -2 800 

32 200 

63 ouo 
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Av begärda bemyndiganden avses 16,6 milj. kr. för prisreglering. Beloppet 
har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya bestiillningar under budgetåret 
1977 /78 från prisläge februari 1976 till prisläge februari 1978 enligt be
dömd prisut veckling med 11,6 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 
till prisläge februari 1978 enligt bedömd prisutveckling med 5 milj. kr. 

Försvarets materie/verk 

Överplanering innebär att man bereder en större beställningsvolym än 
vad som kan finansieras med anslaget. Vid förseningar av vissa objekt kan 
då andra objekt beställas så att den sammanlagda beställningsvolymen kan 
stämmas av mot de finansiella förutsättningarna. 

Anslaget Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning 
m. m. har tidigare inte innehållit någon överplanering. Anslagets storlek 

kommer att öka kraftigt under den kommande programplaneperioden. Här
igenom ökar även osäkerheten när produktionen genomförs. Överplanering 
bör därför tillämpas fr. o. m. budgetåret 1977 /78. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme
del. 

Överbefälhavaren utarbetar f. n. en plan för informationssystemutveck
lingen inom det militära försvaret. Resultatet av överbefälhavarens arbete 
och ställningstagandena till detta kan komma att påverka verksamheten 
inom detta anslag under budgetåret 1977178. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen blir 
bemyndigandeskulden den 30 juni 1978 100 681 744 kr. Detta belopp bör 
emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregle
ringsmedel för budgetåren 1976177 och 1977178. Den på detta sätt beräknade 
bemyndigandeskulden den 30juni 1978 blir ca 90 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det fä ankomma på regeringen att ta ställning till vilka 
anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndi

gande som riksdagen kan komma att lämna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för vissa staber får läggas ut inom en kostnadsram av 

63 000 000 kr., 
2. till Krigsorganisation .för vissa staber m. m.: Materie/anskqff11i11g 

m. m. för budgetåret I 977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 
32 200 000 kr. 
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E 8. Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar 

och kaserner 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 250 000 

14 400 000 

19 700000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar och 

byggnader för central och högre regional ledning. Anslaget skall tillgodoföras 

inkomstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för att balansera utgifter 

inom staten för fonden. 

Kostnader och medelshchoi• (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975/76 1976/77 1977/78 

Överbefäl- Föredra-
havaren gandcn 

Befästningars delfond 
Central och högre regional ledning: 

Iståndsättning av befästningar m.m. 
för delprogrammen 

Militärområdesstaber m. m. 800 800 
Krigsorganisation för vissa staber 
m.m. 5 120 10 800 16 200 13 500 

Kasernbyggnaders delfond 
Central och högre regional ledning: 

Iståndsättning av kaserner m. m. för 
delprogmmmen 

Försvarsstaben 700 500 600 600 
Armcstaben 100 
Marinstaben 400 200 200 
Flygstaben 400 300 300 
\1ilitärområdesstaber m. m. 4430 2 200 4 300 4300 
Kostnader = medelsbehov 10 250 14 400 22400 19 700 

Budgetåret 1975/76 

I sin årsredovisning för budgetåret 1975176 anmäler .forti(ikations(ön•alt

ningen att den planerade verksamheten har kunnat genomföras. Ombyggna

den av en stabsplats har blivit färdig och ombyggnad av en annan stabsplats 

har påbörjats. 

Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

(FölJ 1975176:32. rskr 1975176:273) och rcgleringshrevet för innevarande 

budgetår bedöms kunna fullföljas. Bl. a. heräknas ombyggnad av två stabs

platser kunna påbörjas. 
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Budgetåret 1977178 

Överbejä/ha1'afen 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt 

Befästningars delfond 
Militärområdesstaber m. m. 
I. Ombyggnad av ett ammunitionsförråd till militiirområdes-

förråd för materiel (totalkostnad 2,9 milj. kr.) 
Krigsorganisation för vissa staber m. m. 
2. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 5J milj. kr.) 
3. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 12,6 milj. kr.) 
4. Ombyggnad av en berganläggning till lokaler för en data

maskinanläggning (totalkostnad 5,8 milj. kr.) 
5. Mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 
Försvarsstaben 
I. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 
Marinstaben 
2. Mindre iståndsättningsarbcten på byggnader m. m. 
Flygstabcn 
3. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 
Militärområdesstaber m. m. 
4. MFÖN. Ombyggnad av f. d. havremagasinet (totalkost

nad 5,1 milj. kr.) 
5. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 
6. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

Befästningars delfond 

Totalt 

Medelsllirbruk
ning (I 000-
lal kr.) 

'800 

3 500 
6 700 

2 700 
3 300 

17 000 

600 

200 

300 

2 700 
600 

I 000 

5400 

22 400 

I. Ett ammunitionsförråd i berg behöver byggas om för att i fortsättningen 

kunna användas som militärområdesförråd för materiel. Fortifikationsför

valtningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. 

Regeringen uppdrog den 13 maj 1976 åt fortifikationsförvaltningen att ut

arbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har se

dermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 2,9 milj. kr. enligt 

prisläget den 1 februari 1976. 
2. Behovet av all bygga om en stabsplats har senast anmälts for riksdagen 

i prop. 1975176:100 (bil. 6 s. 170). Regeringen uppdrog den 15 december 

1976 åt fortitikationsförval!ningen att låta utföra ombyggnaden inom en 

kostnadsram av 5,3 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1976. 



Prop. 1976177: IOO Bilaga 7 .Försvarsdepartementet 60 

3. Behovet av att bygga om ytterligare en stabsplats har tidigare anmälts 

för riksdagen i prop. 1975176: 100 (bil. 6 s. 170). Regeringen uppdrog den 

11 november 1976 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden 

inom en kostnadsram av 11.2 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1975, 

vilket motsvarar 12,6 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1976. 

4. Ett ammunitionsförråd i berg behöver byggas om till lokaler för en 

datamaskinanliiggning. Fonifikationsförvaltningen har redovisat förslag till 

byggnadsprogram för ombyggnaden. Kostnaderna har uppskattats till 5,8 

milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1976. 

5. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. behövs 3,3 

milj. kr. för nästa budgetår. 

Kasernbyggnaders delfond 

1-3 och 5-<i. För mindre iståndsällningsarbeten på byggnader, vissa tek

niska försörjningsanordningar m .. m. beräknas ett medelsbehov av (600 000 

+ 200 000 + 300 000 + 600 000 + I 000 000) 2 700 000 kr. för nästa budgetår. 

Organisationsändringar m. m., vars omfattning inte nu kan förutses, kräver 

omdisponering. anpassning och ändrat utnyttjande av befintliga lokaler, änd

ring av värme- och ventilationssystem samt elektriska installationer m. m. 

Medlen behövs också för att modernisera och förnya installationer och an

läggningar för värme- och elförsörjning. iståndsätta vägar och planer samt 

för att byta ut eller komplettera vattenlednings- och avloppsnät. 

4. F. d. havremagasinet (byggnad nr 9) vid Övre Norrlands mi!itärområdes 

materielförvaltning i Boden behöver byggas om för att i fortsättningen kunna 

användas som godsterminal, arbetslokaler och förråd för intendenturmate

riel. F. n. utnyttjas ett 20-tal byggnader för detta ändamål. Efter ombygg

naden erhålls en väsentligt bättre arbetsmiljö för personalen och större for

uts1ittningar för en rationell förrådshantering. Fortifikationsförvaltningen har 

redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. Kostnaderna har 

uppskattats till 5,1 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1976. Regeringen 

uppdrog den 11 november 1976 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta hu

vudhandlingar för byggnadsföretaget. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid räknat med att några medel för 

ombyggnad av en berganläggning till lokaler för en datamaskinanläggning 

inte behövs nästa budgetår. Överbefälhavaren har föreslagit att han i samråd 

med fortifikationsförvaltningen får omfördela medel mellan de båda inves

teringsanslagen Central och högre regional ledning: Anskaffning av anlägg

ningar och Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 
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samt mellan anslagen Central och högre regional ledning: Iståndsättning 

av befästningar och kaserner och Gemensamma myndigheter m. m.: Is

tåndsättning av befästningar och kaserner. Överbefälhavaren framhåller all 

om det på grund av gällande generella hestämmclser inte är möjligt att 

medge omfördelning av medel mellan nämnda anslag bör de två nämnda 

investeringsanslagen föras samman till ett anslag och de I vå iståndsättnings

anslagen till ett anslag. Jag har förståelse för överbefälhavarens synpunkter 

men vill avvakta med ställningstagande till behandlingen av försvarets led

ningsutrednings förslag till ny organisation för den centrala ledningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befäst
ningar och kaserner för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsan

slag av 19 700 000 kr. 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 

Försrnrets ch'ilfönaltning 

f<irS\'arels civilförvaltning leder och övervakar fiirsvarsmaklens avlö
nings-. kassa- och riikenskapsväsende. I verkets uppgifter ingår också bl. a. 

all svara för sbdercgleringar. indrivningar och andra riillsliga angelägenheter 

inom flirsvaret samt att vara försvarets patentorgan och tillsynsmyndighet 

för familjebidragsverksamhe1en. 
Chef för civilli.irvaltningen iir en generaldirektör. Vissa föriindringar iver

kets organisation har successivt genomförts vilket resulterat i bl. a. Hndrade 
beteckningar på verkets byråer. Myndigheten består av fyra byråer nämligen 

lönehyrån, kameralbyrån, revisionsbyrån. juridiska byrån och en för verket 

gemensam centralenhet. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras på ett primäruppdrag 

inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt

ning. Som uppbördsmedel redovisas bl. a. inkomster av viss avlöningsuträk

ning och avlöningsutbetalning samt av tjänster inom ekonomi- och patent

områdena. 
Regeringen uppdrog i februari 1976 åt statskontoret alt, i samråd med 

försvarets civilförvaltning och försvarets rationaliseringsinstitut och efter 

hörande av styrelsen för teknisk utveckling, iiverviiga om patentsektionerna 

inom försvarets civilförvaltning administrativt borde anknytas till annan 

myndighet inom stockholmsområdet. Man skulle vidare överväga behovet 
av och fl:irutsiittningarna flir att ge denna myndighet ett samlat ansvar for 

patent verksamhet inom statsförvaltningen av den art som f. n. för försvarets 
del utövas av mrsvarets civilforvaltning. I nu aktuell programplan och an

slagsframst~illning har civilförvaltningen inte kunnat beakta de föriindringar 

i inriktning och resursbehov for delprogrammet som kan följa av statsmak
ternas stiillningstagande till de gjorda förslagen. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Betriiffondc utvecklingen av delprogrammet anforjiJr.1·1·are1s civi(/iirm/111i11g 
bl. a. !Oljande. 

Delprogrammet ges en i förhållamle till programplanen frir perioden 

1976177-1980/81 i stort ofiiriimlrad inriktning. förberedelserna för civil

fiirvaltn ingens umlokalisering till Karlstad ges fortsall hög prioritet. 

Verksamheten inom myndigheten indelas i internprogram. 

Inom internprogrammet Administrativ verksamhet utvecklas det perso

naladministrativa området med särskild uppmärksamhet på arbetsmiljö-, 

personal-, utvecklings- och samverkansfrågor. Inom internprogrammet 
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Lone- och värnpliktsfonnåner förutses antalet ärenden om arbetsrätt, lö
neförmåner och familjebidrag öka. Inom internprogrammet Redovisning 
utvecklas system, metoder och organisation för redovisningen. En för för
svaret anpassad redovisningsteknisk lösning av system S, benämnd system 
FIS, införs. Extern och intern utbildning och information kommer att be
drivas. Avlöningscentralen skall i avvaktan på regeringsbeslut om generell 
löneuträkningsrutin för statsförvaltningen ha oförändrad organisation och 
uppgifter. Inom internprogrammet Revision kommer granskningen att in

riktas på stöd åt produktions- och fackmyndigheternas ledning och över
vakning av verksamheten. Tillämpning av och tillförlitlighet i ekonomi
administrativa rutiner kommer att granskas. Inom internprogrammet All

män juridisk verksamhet kommer verksamheten att bedrivas som hittills. 

Inom internprogrammet Patentverksamhet uppmärksammas verksamhe
tens inriktning och den internationella utvecklingen. 

Krigsorganisationen under programekmentct Krigsorganisation för för
svarets civilforvaltning hålls aktuell. 

Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
civilförvaltning framgår av följande sammanställning (prisliige februari 1976; 

I 000-tal kr.). Dessutom redovisas utvecklingen i nivåerna A och B enligt 
överbefälhavarens bedömning. 

19761771 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977 /82 

FCF 25 900 30600 30 500 28 500 28 300 28 200 146 100 
NivåA 28 265 28 265 28 265 28 265 28 265 141 325 
Nivå B 28 265 27 415 27 415 27 415 27 415 137 925 

I Prisläge februari 1975 

F 1.. Försvarets civilförvaltning 

1975/76 Utgift 26 183 055 

1976/77 Anslag 25 900 000 

1977178 Förslag 29 770 000 

Kostnader och medelsbehov (] 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Ur fäll Planerat Försvarets Föredra-
civilför- ganden 
vallning 

Försvarets civilförval!-
ning: 

Allmän ledning och for-
bandsverksamhet 25 533 29 470 28 010 33 803 32 648 

Kostnader 25 533 29470 28010 33803 32648 
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Kostnader och mede/sbehov (J 000-tal kr.) 
----------- ----·-----

Primäruppdrag m. m. 

hgår: 
Inbetalningar 
al avlöningsuträkning för 

vissa myndigheter 
b) externa tjänster 
c) förskott m. m. 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering 
Justering 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

1975176 

Planerat Utföll 

-1 500 
140 

+2 135 

-2 490 
497 

- 300 

26 028 26 183 

Antal 

1975176 

Planerat Utfall 

91 
155 

246 

98 
158 

256 

Budgetåret 1975176 

1976177 1977178 

Planerat Försvarets Fiiredra-

-1 900 
- 210 

25 9110 

civilfor- ganden 
vallning 

-2 920 
- 260 

30623 

-2 920 
- 260 

+ 302 

29770 

1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Försvarets Föredra-

98 
158 

256 

civilför
valtning 

of. 
of. 

of. 

ganden 

of. 
of. 

of. 

Försvarets civilförvaltning anger sin årsredovisning för budgetåret 

1975/76 all arbetet med att genomföra den nya organisationen för förvalt

ningen i huvudsak har slutförts under budgetåret. 

Personalomsättningen under budgetåret har varit stor. Totalt har 105 tjän

ster tillsatts varav 58 med externt rekryterad personal. Den höga personalom

sättningen har ställt stora krav på både introduktions- och vidareutbildning. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: IOO bil. 6 

<FöU 1975176:32, rskr 1975176:273) och regleringsbrev för innevarande bud

getår är i stort oförändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms 
kunna fullföljas. 
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Budgetåret 1977178 

f(irsvarets civi/f(irva/111i11g 

Förändringarna i förhållande till budgetåret I 976177 motiverar rörsvarcts 

civilrörvaltning på följande sätt. 

A. Pris. och löneomräkning 

Pris- och löncomräkningcn medför en sammanlagd kostnadsökning om 

2 671 000 kr. 

B. Föriindringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringcns beslut 

I. Omlokaliseringskostnaderna ökar med sammanlagt I 490 000 kr. 

2. Kostnaderna för datamaskinbearbetningar ökar med 600 000 kr. i sam

band med att system FIS införs. 

C. Uppgiftsföriindringar 

För att kunna fullgöra sina uppgifter behöver patentsektionerna följa och 

skaffa sig kunskaper om förändringar av internationella patentlagar och be

stämmelser. Därför bör gränsen för verkets kostnader för utrikes resor höja<; 

från 6 000 till 15 000 kronor per år. 

D. Alternativ 0 

Alternativ 0 innebär att anslaget minskar med I 415 000 kr. En minskad 

medelstilldelning av här aktuell omfattning må<>te innebära ett bortfall av 

uppgifter t. ex. inom internprogram"mct Revision. 

Föredraganden 

Försvarets civilförvaltning anför att de förändringar som kan komma att 

motiveras av statskontorets förslag om patentsektionernas framtida organisa

toriska anknytning och ansvarsområde liksom av civilförvaltningens upp

drag att anpassa det för statsförvaltningen generella löneuträkningssystemet 

till behoven inom försvarsdepartementets verksamhetsområde inte har kun

nat beaktas i nu föreliggande mrslag till anslagsframställning och program

plan. Jag avser att senare i vår återkomma till riksdagen med förslag om 

de organisatoriska och övriga förändringar som förslagen kan leda till. 

I avvaktan på dessa ställningstaganden kan jag i huvudsak godta vad för

svarets civilförvaltning har anfört om verksamheten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelshehovet framgår av sammanställning över kost

nader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 29 770 000 kr. 

5 R iksdage11 I Y 76. I sam!. Nr I 00. Bilaga 7 
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Fi)rsvarcts sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrelsc leder försvarsmaktens hlilso- od1 sjukvård 

och är central flirvaltningsmyndighet för sjukvardsfiirvaltningen inom för

svaret. 

Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse lir en generalläkare. Styrelsen är or

ganiserad på en centralpl<mering, en hlilsovårdsbyrå, en sjukvårdsbyrå, en 

materielbyrå, en specialmedicinsk och en administrativ sektion samt en 

farmacevtisk enhet. Inom styrelsen finns en medicinalkårexpedition. Denna 

lyder under generalläkaren i hans egenskap av chef för försvarets medi

cinalkår. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse bud

geteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 

och förbandsverksamhet, Utbildning till och av fast anställd personal m. n. 
och Utvecklingsarbete. Verksamheten finansieras från förslagsanslaget För
svarets sjuk vårdsstyrelse. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför sj11kl'(Jrdssr.vrel~e11 bl. a. 

följande. 

Verksamheten under programplaneperioden kommer i stor utsträckning 

att styras av ställningstaganden till kommande förslag beträffande dels ut

formning och organisation av företagshälsovård inom försvarets förbands

sjuJ.;vård dels försvarsmaktens krigssjukvård samt av regeringens beslut med 

anledning av förslag om den militära tandvården. Betydande insatser kom

mer att krävas för att genomföra försvarsgrenarnas löpande materielplaner 

avseende sjukvårdsmateriel. Långtidsplaneringen av krigssjukvården skall 

intensifieras. Pågående försök med sjukvårdsmateriel och läkemedel skall 

fullföljas och inriktas mot att ta fram underlag för beslut om utrustning 

för en ny krigssjukvårdsorganisation. Vidare kommer styrelsens interna or

ganisation att ses över och ett nytt system för hälso- och sjukvårdsredo

visning inom försvarsmakten att tas fram. 

Försvarets sjukvårdsstyrelses anslagsframställning har utarbetats i nivå 
A. Den av sjukvårdsstyrclsen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
sjukvårdsstyrelse i nivå A och B framgår av följande sammanställning (pris
läge februari 1976; I 000-tal kr.). 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1977/82 

NivåA 
NivåB 

16 0861 
18 155 
17 905 

I Prisläge februari 1975 

18 038 
17 548 

18 038 
17 548 

18 038 
17 548 

18038 
17 548 

90 307 
88097 
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Överförande av försvarets fredstandvård till folktandvården 

U tredningsuppdraget 

Genom beslut i november 1967 uttalade Kungl. Maj:t med anledning av ett 

av försvarets tandvårdsberedning överlämnat betänkande Militärtandvården 

(SOV 1966:58) att den militära fredstandvården på sikt borde inordnas i folk

tandvården. Kungl. Maj:t uppdrog vidare åt 1967 års tandvårdsutredning att 

närmare utreda följderna härav för folktandvården och att lägga fram er
forderliga förslag i ämnet. 

I prop. 1973:45 (SfU 1973:20, rskr 1973:212) behandlade föredragande de

partementschefen ett av tandvårdsutredningen framlagt förslag (SOU 

1970:11) som bl. a. innebar att försvarets fredstandvård skulle föras över till 

folktandvården. Departementschefen uttalade därvid att det inte var möjligt 
att då ta ställning till förslaget eftersom folktandvården stod inför ett uthygg

nadsskede och att det därför var nödvändigt att vara försiktig med att tillföra 

folktandvården nya arbetsuppgifter. 

Genom beslut i april 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt överbefälhavaren att in
rätta en arbetsgrupp för att utreda framtida personalsammansättning m. m. 

inom försvarets tandvård och att föreslå erforderliga ändringar i gällande före

skrifter i ämnet. I arbetsgruppen skulle ingå företrädare för överbefälhavaren, 

sjukvårdsstyrelsen, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, Landstingsförbun

det och Sveriges tandläkarförbund. Som förutsättningar för arbetet angavs att 

försvarets fredstandvård, när det är lämpligt, skall föras över till folktandvår

den, att behovet av tandläkare i successivt ökande grad skall tillgodoses med 

heltidsanställda tandläkare och remisstandläkare och att försvarets tand

vårdsproduktion i fredstid avseende de värnpliktiga skulle omfatta oföränd

rat ca 145 000 timmar för år. Slutligen föreskrevs att den ersättning som enligt 

tandvårdstaxan (1973:638) utgår för tandvård som i fred meddelas inom för

svaret i avvaktan på arbetsgruppens förslag tills vidare skulle tillgodoföras 

den i riksstaten upptagna inkomstposten Övriga diverse inkomster. 

Arbetsgruppen har i juni 1975 överlämnat sina förslag till överbefälhava

ren, som i maj 1976 överlämnat dem och sina egna ställningstaganden i frå

gan till regeringen tillsammans med inkomna yttranden över förslaget från 

försvarsgrenscheferna, försvarets materielverk, fortifikationsförvaltningen, 

försvarets sjukvårdsstyrelse, värnpliktsverket, försvarets rationaliseringsin

stitut, chefen för försvarets intendentkår, chefen för försvarets medicinal kår, 

socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, Landstingsforbundet, Sveriges tandlä

karförbund, Svenska officersförbundet och Kompaniofficersförbundet. 
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Nuvarande ordning 

Enligt gällande bestämmelser skall f ii r svarets freds tandvård . 

som leds av försvarets sjukvårdsstyrelse, svara för fri undersökning och vård 

av värnpliktiga inom ramen for tillgängliga resurser, akutvård för anställd 

personal samt för undersökning av dykande och Oygande personal. Behand

lingen sker i regel vid mottagningar i anslutning till förbandens sjukvårdsav

delningar. I tandvårdsorganisationen ingår, förutom vissa tjänster vid sjuk

vårdsstyrelsen och regionala staber, 39 tjänster för försvarstandläkare och en 

tjänst för flygspccialtandläkare, samtliga avsedda för civilmilitiir personal 

och med en veckoarbetstid av 21 timmar. Vidare finns ca 20 arvodesanställda 

extra tandläkare med 30 dagars årlig tjänstgöringsskyldighet och ett 30-tal 

s. k. remisstandläkare som enligt särskilt kontrakt med vederbörande för

band anlitas för högst 12-15 timmar per vecka mot prcstationsersättning. 

Vidare tas inkallade värnpliktiga tandläkare i anspråk. De extra tnadläkarna 

avses i forsla hand för tandläkarmottagningar som till följd av stora in

ryckningar m. m. tidvis blir särskilt hårt belastade. De kommenderas då 

att tjänstgöra vid aktuell förbandstandläkarmottagning. I organisationen ing

år vidare 82 tjänster för tandsköterskor och ett antal deltidsanställda extra 

tandsköterskor som behövs då extra tandläkare eller remisstandläkare tjänst

gör vid förbandet. För budgetåret 1973174 har försvarets sjukvårdsstyrelse 

beräknat tandvårdskapaciteten inom försvarets tandvård till ca 143 000 tand

läkartimmar. Av de ca 143 000 tandläkartimmarna fullgjordes ca 90 000 

av värnpliktiga tandläkare. 

Tandläkarmottagningarnas standard är ojämn men moderniseras fortlö

pande. 

Kostnaderna för försvarets tandvård budgetåret 1973174 har beräknats till 

ca 8 milj. kr. 

Inom den offentliga sektorn meddelas tandvård förutom inom försvars

makten och de odontologiska fakulteterna även inom f o I k ta n d v år -

den. 
Vid utgången av år 1974 tjänstgjordt: ca 2 700 av landets 8 373 tandläkare 

inom folktandvården, som drivs av landstingskommunerna och de lands

tingsfria kommunerna. 

Genom beslut av 1973 års riksdag har en allmän tandvårdsförsäkring in

förts från den I januari 1974 (prop. 1973:45, SfU 1973:20, rskr 1973:212). 

Tandvårdsförsäkringen ingår i den allmänna sjukförsäkringen och omfattar 

alla försäkrade fr. o. m. 20 års ålder. Övergångsvis skall försäkringens ersätt

ningsbestämmelser avse även åldersgrupperna 17-19 år. 

1973 års riksdag beslöt dessutom att folktandvården skall byggas ut i sådan 

omfattning, att den kan erbjuda en avgiftsfri organiserad tandvård till samtli

ga barn och ungdomar i åldrarna t. o. m. 19 år. Härvid bör i första hand tand-
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vården för åldersgrupperna 6-16 år tillgodoses. Därnäst i angelägenhetsgrad 

kommer en organiserad tandvård för barn i förskoleåldern. Ungdomstand
varden skall diirefter byggas ut att omfatta 17-, 18- och 19-åringar, som 

alltså kommer sist. Barn- och ungdomstandvården bör enligt beslutet vara 

utbyggd år 1979. Landstingskommun skall diirvid svara för tandvård for 

barn och ungdomar. som är bosatta inom landstingskommuncn t. o. m. det 

år då de fyller nitton år, i den m<'m behovet av tandvård inte tillgodoses 

i särskild ordning. Barn och ungdomar skall erbjudas regelbunden och full

ständig behandling samt nödviindig vård för akuta tandbesv~ir. Tandvården 

skall vara avgiftsfri för patienten. 

Arbetsgruppens förslag 

Som bakgrund till sina överväganden konstaterar arbetsgruppen inled

ningsvis att möjligheterna att utnyttja resurserna inom försvarets nuvarande 

tandvårdsorganisation begränsas av det förhållandet att grundutbildningen 

för huvuddelen av de värnpliktiga endast omfattar 40 veckor av arbetsåret, 

varför patienttillströmningen är knapp under vissa tider. Eftersom värnplikti

ga korttidstjänstgörande tandläkare utnyttjas går tandläkartid till spillo även i 

samband med in- och utryckning, ut- och avrustning och studium av lokala 

förhållanden. Vårdproduktionen har enligt arbetsgruppens mening också på

verkats av den skiftande lokal- och utrustningsstandarden som nödvän-· 

diggör en upprustning om nuvarande organisation skall behållas under någon 

längre tid. Arbetsgruppen hävdar emellertid att gällande ordning inneburit 

att tandläkarvård kunnat meddelas med ett minimalt bortfall av utbild

ningstid för de värnpliktiga eftersom vården skett vid förbanden och tand

vårdspersonalen haft god kännedom om dess organisation. 

Vid överväganden rörande tandvårdsorganisationens framtida utformning 

måste enligt arbetsgruppens uppfattning kravet på ett minimalt bortfall av ut

bildningstid alltjämt beaktas. Erfarenhetsmässigt ökar bortfallet avsevärt om 

behandlingen sker utanför kasernområdet, vilket främst torde bero på att om

klädnad och förflyttning då kräver mera tid. 

I samband med att folktandvården byggs ut torde emellertid tandvårds

behovet under värnpliktstiden minska, varför möjligheterna att förlägga be

handlingen till tandläkarmottagning utanför kasernområdet enligt arbets

gruppens mening bör förbättras. Var tandläkarmottagningarna i framtiden 

bör vara belägna måste dock avgöras mot bakgrund av patientantal, be
söksfrekvens och lokala förhållanden i övrigt. 

Beträffande storleken av en ny organisation för militär randvård anför ar

betsgruppen att den bör anpassas till den situation som råder sedan folktand

vården byggts ut i full omfattning. Man har beräknat det årliga tandvårdsbe

hovet i denna situation till ca 2 timmar per person. Om denna schablon till

lämpas skulle tandvårdsbehovet för en årskontingent värnpliktiga under 
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grundutbildning uppgå till ca 100 000 timmar. Hänsyn har därvid inte tagits 

till att huvuddelen av de värnpliktiga tjänstgör under kortare tid än ett år eller 

till att vissa av de inryckande 19-åringarna redan torde ha fäll tandvård inom 

folktandvården under inryckningsåret. Även av äldre inryckande torde vissa 

ha behandlats på hemorten före inryckningen. 

Arbetsgruppen förutsätter att endast akuttandvård blir aktuell under re

petitionsutbildning. Eftersom sådan tandvård bör ske vid närmaste tand

vårdsklinik oberoende av huvudman bör resursbehovet härför enligt ar

betsgruppen inte påverka försvarets tandvårdsorganisation. 

Det minskade tandvårdsbehovet inom försvarsmakten som sålunda kan 

förutses då folktandvården byggts ut i full omfattning kommer enligt arbets

gruppen att bl. a. öka svårigheterna för tandvårdspersonalen att ta en full och 

jämn sysselsättning året runt. 

Tidigare utredningar har föreslagit att folktandvårdens ansvar utökas till 

att omfatta värnpliktiga under grundutbildning. Arbetsgruppen anser att inga 

starka skäl talar mot ett sådant huvudmannabyte. Med hänsyn till sina direk

tiv har arbetsgruppen inte bedömt det nödvändigt att ta fram underlag för 

kostnadsjämförelse i frågan, men anser att skillnaden i kostnader i vart fall 

inte kan vara så stor att den blir avgörande för beslutet. Om vårdansvaret förs 

över bör även värnpliktiga över 19 år erhålla kostnadsfri vård genom folk

tandvårdens försorg under grundutbildning. Den patientavgift som enligt 

tandvårdsförsäkringen bestrids av den enskilde bör därvid betalas av försva

ret. 

Efter att ha behandlat ett alternativ som innebär att tandvårdshuvudmän

nen övertar försvarets organisation för fredstandvård i befintligt skick övergår 

arbetsgruppen till sitt huvudförslag. Detta innebär att vården av de värnplik

tiga sker på hemorten före inryckningen till grundutbildning. För detta be

hövs en överenskommelse med tandvårdshuvudmännen att de värnpliktiga 

kallas till behandling inom folktandvården eller hos av denna anvisad tand

läkare inom ca tre månader före inryckningsdagen. Värnpliktsverket måste 

i så fall samtidigt med inryckningsorden dels tillställa landstingen uppgift 

på vilka värnpliktiga inom respektive landsting som inkallas till tjänstgöring, 

dels meddela de värnpliktiga att de inom angiven tid före inryckningen 

kostnadsfritt kan få tandvård på tid och plats som vederbörande hemorts

landsting kommer att anvisa. Samtidigt bör de värnpliktiga enligt arbets

gruppens mening underrättas om att de under tjänstgöringen - med vissa 

undantag - endast kan beredas akut- och olycksfallstandvård. Undantag 

bör medges då behandling inte kunnat erbjudas vid folktandvården, då god

tagbara skäl kan förebäras för att den v~irnpliktige avstått från erbjuden 

vård och då den ävrnpliktige antingen har onormalt hög kariesfrekvens 

eller tjänstgör under längre tid än ett år. Vissa tandvårdsresurser måste 

även i detta alternativ finnas vid förbanden eller i dess närhet dels for dessa 

viirnpliktiga, dels för tandundersökningar av flygande och dykande personal 
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och för odontologisk förebyggande verksamhet. Arbetsgruppen förutsätter 

att ~ivcn denna kompletterande tandvård. skall tillhandahållas av folktand

v!irden, varvid i första hand nuvarande personal, utrustning och lokaler 

bör utnyttjas. Dessa resurser bör på samma sätt som gäller huvudalternativet 

övertas resp. hyras av folktandvården. Arbetsgruppen uppskattar ifrågava

rande kompletterande tandvårdshehov till ca 25 000 timmar per år. 

Om tandvården skall utföras i kliniker vid förbanden eller vid folktand

vårdens ordinarie kliniker bör enligt arbetsgruppen avgöras genom över

enskommelse mellan försvarsmakten och vederbörligt landsting. Vården 

bör dock utföras så nära tjänstgöringsplatsen som möjligt så att man i möj

ligaste mån undviker bortfall av övningstid. 

I de fall behandlingen kommer att ske vid förbanden bör ansvaret för lo

kalerna åvila förbandschefen medan landstingen bör svara för personal, ut

rustning och materiel. Arbetsgruppen anser att även civila patienter bör få ut

nyttja den vård som kan erbjudas vid de kliniker folktandvården kan komma 

att driva vid förbanden och förutsätter dels au den personal som nu finns an

ställd inom försvarets tandvård erbjuds övergå i landstingens tjänst med oför

ändrade förmåner, dels att landstingen utan kostnad får övena befintlig ut

rustning. 

Arbetsgruppen anser all de angivna fördelarna är så stora att de uppväger 

kostnaderna för de ändrade administrativa rutinerna i samband med inkallel

sen. Värnpliktsverket har underhand meddelat arbetsgruppen, all det är möj

ligt att förstärka inkallelserutinerna på det sätt arbetsgruppen föreslår och har 

uppskattat engångskostnaderna för system- och programmeringsarbete till ca 

400 000 kr. och de årliga kostnaderna till ca IOO 000 kr. De närmare detaljerna 

kring de rutiner som kan behövas bör enligt arbetsgruppen utredas i samråd 

med representanter för landstingshuvudmännen. Vederbörande landstings

huvudman förutsätts före inryckningen meddela berörd militär myndighet 

vilka värnpliktiga som kallats till tandvård, men ej infunnit sig eller inte 

hunnit slutbehandlas. 

Arbetsgruppen föreslår att folktandvården övenar försvarets fredstandvård 

vid den tidpunkt 19-åringar inordnas i folktandvårdens vårdansvar, vilket be

räknas ske den I juli 1979. Intill dess anser arbetsgruppen au gällande organi

sation bör bibehållas. Ytterligare heltidsanställd tandläkarpersonal som kan 

behövas i denna organisation bör i mån av behov anställas i samråd med den 

lokala landstingshuvudmannen och med tillämpning av de anställningsvill

kor som gäller inom folktandvården. 

I det föregående har arbetsgruppen föreslagit att försvarsmakten och lands

tingen träffar överenskommelse beträffande tandvårdens lokalisering till för

bands- och folktandvårdsklinikcr. Det är enligt arbetsgruppens mening an

geläget alt man så snart som möjligt klarlägger hur vården bör organiseras 

i de olika garnisonsorterna, bl. a. för alt få underlag för beslut om framtida 

underhåll m. m. av försvarets tandvårdslokaler och tandvårdsutrustning. 
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Intill dess huvudrnannabytc sker bör förbandskliniker som avses bihehållas 

även inom folktanvården underhållas i normal omfattning, varvid rolktand

vårdens standard eftersträvas, medan kliniker som avses avvecklas under

hålls endast i sådan omfattning att verksamheten kan upprätthållas. Ny

byggnad bör enligt arbetsgruppen ske i samråd med folktandvården och 

emlast om folktandvårdsklinik inte lämpligen kan utnyttjas. 

I ett till arbetsgruppens förslag fogat särskilt yttrande har försvarets sju

kvårdsstyrelses och Sveriges tandläkarförbunds representanter i utredningen 

anfört avvikande mening beträffande vissa av förslagen. 

Remissyttrandena 

Remissinstanserna har inga principiella invändningar mot att försvarets 

tandvård förs över till folktandvården. Chefen.förpvgvapnet anser dock att det 

hade varit värdefullt om man som ett ytterligare alternativ även hade disku

terat en bibehållen och utvecklad försvarstandläkarorganisation och anser det 

vara anmärkningsvärt att arbetsgruppen inte presenterat en ekonomisk vär

dering av följderna vid ett huvudmannabyte. Sverixes randläkar:förbund är 

starkt kritisk mot utredningens konstaterande att det inte har inträffat något 

som ändrar grundinställningen till ett huvudmannabyte. Förbundet menar 

att en omfattande reform - tandvårdsförsäkringen - genomförts och att 

arbetsgruppen borde ha prövat vad denna reform kan innebära i utveck

lingshlinseende för nuvarande organisation. Förbundet kan dock i och för 

sig acceptera ett huvudmannabyte under vissa förutsättningar. 

Beträffande tidpunkten för överförandet anser clwternajör armen. marinen 
och Pv~l'(/{Jf1el att detta inte kan ske innan folktandvården uppfyller sitt 

vårdåtagande att även innefatta 19-åringar. För att minska bortfallet av ut

bildningstid hl-ivdar Chefen.för armen att den nya organisationen bör införas 

tidigast ett år efter det ala l 9-åringar kan behandlas av folktandvården. 

Fnrsvurets .vukvårdsstyrelse menar för sin del att beslut om försvarets fred

standvård inte kan fatta-; förrän man vet vid vilken tidpunkt folktandvården 

har resurser för att ta över. Socials~vre/sen och Landsting!j[örbundet konstaterar 

att utbyggnaden av folktandvården är försenad jämfört med den prognos 

utredningen har haft som utgångsvärdc och att ett överförande inte bör 

ske förrän den I juli 1980, då dock vissa landsting inte torde ha hunnit 

införa organiserad tandvård för 19-åringar. 

Remissinstanserna har i stort inget att erinra mot arbe1sgruppens förslag att 

tandvård skall ske innan den värnpliktige rycker in till sin grundutbildning. 

Föm•arets sjukvårdsstyrelse anser dock att försvarsmakten efter en övergång 

får acceptera att dess tandvårdsbehov avvägs inom ramen för samhällets all

männa tandvård. 

Che/('nför armen förutsätter att systemet innefattar även värnpliktiga som 

vid inryckningen är äldre än 19 är och kräver förtur till behandling av värn-
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pliktiga. Behandling av värnpliktiga som före inryckningen fyllt 20 år bör 

kunna ske hos privatpraktiserande tandläkare. Chc.fen.for.flyy.vapnet och !iiuk
vård~styre!sen anser au utredningen har varit alltför optimistisk i sin be

dömning av andelen värnpliktiga som fåll tandvård före inryckningen. Även 

försvarets rotionaliseringsinstitut anser att utredningen något underskattat be

hovet av kompleuerande tandvård för de värnpliktiga även då folktand

vården är fullt utbyggd. 

Värnplikts~·erket anger att i en del fall inkallelse kan ske med kortare förvar

ning än tre månader. Detta innebär att folktandvården måste ha viss bered

skap under tiden april-maj för au möta en toppbelastning. Vidare påpekar 

verket att inkallelse ofta sker i anslutning till sommarperioden vilket innebär 

hög belastning på folktandvården under semesterpcrioden. Värnpliksverket 

anser det dessutom lämpligt att alla inkallade ges vård även om de fått 

anstånd. 

Socialstyre/sen och Landstingif<jrbundet förordar att behandlingsperioden 

utsträcks till högst sex månader före inryckningsdagen för att minska belast

ningen under semesterperioden även om tiden mellan två undersökningar för 

vissa värnpliktiga då kommer att överstiga 12 månader. Socialstyrelsen anser 

nämligen att en tid av ca 18 månader mellan två undersökningar kan accepte

ra'>. Värnpliktiga med hög kariesaktivitet bör emellertid få behandling även 

under grundutbildningen. 

Ett stort antal remissinstanser anser det angeläget att minska bortfallet av 

utbildningstid. Försvarsgrenscheferna är bl. a. av detta skäl angelägna om att 

förbandsklinikerna behålles och i förekommande fall rustas upp med medel 

utanför försvarsmaktens anslagsram. Chefen .fiir/~vgvapnet anser det dess

utom väsentligt au kliniker inrättas på de förband som saknar sådan. 

Försvarets cM(/orvaltning ställer sig frågande till förslaget att landstingen 

skall överta befintlig tandvårdsutrustning utan vederlag. 
Försvarets rationaliseringsinslitut anser i likhet med arbetsgruppen au 

den praktiska utformningen av tandvården på lokal nivå bör bero på de lokala 

förutsättningarna men anser principiellt att tandvården bör meddelas på så
dant sätt att förlusten av utbildningstid minimeras. Liknande synpunkter 

hävdas av socialstyre/sen och Landstingf:iförbundet. Landstingsförbundet anser 

dessutom att nuvarande personal, utrustning och lokaler i första hand bör ut

nyttjas och att förbandens tandkliniker bör rustas upp på försvarsmaktens be

kostnad. Förbundet hävdar också att utrustning bör överlåtas utan kostnad 

för folktandvården. 

Ett flertal remissinstanser uttalar sig för att tandvårdspersonalen förs över 
till folktandvården med oförändrade förmåner. Chefen .för armen anser det 

angeläget all ett överförande sker på för personalen acceptabla villkor. Cht:fl>n 
.för marinen anser det angeläget med ett löfte om löneutvecklingsgarantier för 

ber0rd personal medan chefen ./Or.flygvapnet anser att enda möjligheten att 

undvika konflikter är att inom folktandvården skapa en försvarstandläka-
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rcorganisation med viss specialuthildning och reglerad befordringsgång. 

Värnp/iktsverker konstaterar att utnyttjandet av värnpliktiga tandläkare 

i fredstandvården upphör om förslaget genomförs. Verket har tidigare uttalat 

sig för en sådan utveckling som innebär att dessa tandläkares repetitions

utbildningstid kan utnyttjas för tjänstgöring i krigsbefattning. 

Arbetsgruppens mrslag att nuvarande organisation bibehålls intill över

tagandet biträds av berörda remissinstanser. Chefen .frjr armen är tveksam 

till att utnyttja remisstandläkare och är i likhet med flera remissinstanser 

negativ till att utnyttja värnpliktiga tandläkare för fredstandvård. 

Vämp/ilasverket framhåller att en tvåårig omställningsperiod från bcsluts

tidpunkt till genomförande behövs med hänsyn till anpassning av inkallelser 

m.m. 
Chlfen .för armen anser alt en delegation, i vilken ingår representant för 

chefen för armen, snarast bör tillsättas för alt planlägga och leda omorga

nisationen. Chefen for flygvapnet säger i sitt yttrande att berörda personalor

ganisationer snarast bör kontaktas för överläggningar om övergångsbestäm

melser. Liknande synpunkter förs fram av jorsvarets rationaliseringsinstilLlt, 

Sveriges tandläkarforbund m. fl. remissinstanser. 

Försvarets rationaliseringsinstitut finner att kostnadsbilden för försvarets 

tandvård även om tandvårdsersättning räknas in blir ogynnsammare om 

försvarsmakten och inte folktandvården är huvudman. 
Bland andraforsvarets sjukvårdssryrelse och./orsvarets civi{/Orvaltning påpekar 

alt ersättning för förlorad arbetsförtjänst m. m. kommer alt yrkas av de 

blivande värnpliktiga som kallas till tandvård före inryckningen och hävdar 

att denna fråga ej blivit belyst av arbetsgruppen. 

Beträffande undersökning och behandling av submarin personal är det 

enligt chefen för marinen angeläget att denna utföres inom förbandet av 

tandläkare med specialutbildning. Chefe11 .tör flygvap11e1 förutsätter att nu

varande central uppföljning av flygande personals tandvård bibehålles. Den

ne påpekar dessutom vikten av att tandvårdsresurser finns i anslutning till 

förbandets läkarlokaler. 

Överbefii/havaren 

Överbefälhavaren anser att principbeslut om att föra över försvarets fred

standvård till folktandvården bör fattas nu och biträder i allt väsentligt ar

betsgruppens förslag. Med hänsyn till utbyggnadsläget inom folktandvården 

anser dock överbefälhavaren i likhet med socialstyrelsen och Landstings

förbundet alt tidpunkten för huvudmannabytet bör sättas till den l juli 

1980 som ett utgångsvärde för kommande planerings- och förberedelse

arbete. Överbefälhavaren anser vidare med hänvisning till socialstyrelsens 

remissutlåtande alt de värnpliktiga bör kunna erhålla den föreslagna tand

vården på hemorten upp till sex månader före inryckningen, varvid be-
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lastningen på tandvårdsklinikerna skulle kunna utjämnas över tiden. Enligt 

överbefälhavarens mening bör dessutom samtliga värnpliktiga som fått 

inryckningsorder kunna åtnjuta tandvård oavsett om anstånd för tjänst
göringen erhålls. 

Beträffande lokalfrågorna anser överbefälhavaren att tandvården i princip 

bör ske vid förbanden och förbandsklinikerna behållas som annex till folk

tandvårdsklinikerna om inte annan klinik finns i närheten. För att få jämn 

patienttillströmning till dessa annexkliniker torde hänvisning dit kunna ske 

av förutom värnpliktiga även förbandets fast anställda personal och folk

tandvårdens övriga ordinarie patienter. Enligt överbefälhavarens mening tor

de lokalernas belägenhet inom militärt område inte förhindra en sådan lös

ning även om man dessutom bör pröva möjligheten att använda ambu

lerande mottagning som alternativ till förbandsklinik. 

Överbefälhavaren anser det rimligt att landstingen tar över de förbands

kliniker som skall behålla<> i det skick de befinner sig vid övergångstid

punkten och därefter betalar lokalhyra enligt gängse normer. En viss upp

rustning av dessa lokaler bör dock dessförinnan ha ägt rum. Kostnaderna 

härför bör enligt överbefälhavarens mening gemensamt bestridas av för

svarsmakten och vederbörande landsting. I detta sammanhang understryker 

överbefälhavaren att ett byte av huvudman för försvarets tandvård inte 

får belasta försvarsmaktens anslagsramar, varför kommande drifts- och 

investeringskoslnader bör tillkomma som särskilda medel. Han anser det 

vidare naturligt att försäkrings- och patientavgifterna för de värnpliktiga 

får ankomma på den allmänna tandvårdsförsäkringen. 

Under tiden intill dess huvudmannabyte sker anser överbefälhavaren vida

re att värnpliktiga tandläkare bör utnyttjas så lite som möjligt i fredstand

vården. I stället bör ytterligare remisstandläkare knytas till förbandsklini

kerna och försvarsmakten medges att i samråd med landstingen anställa 

förbandstandläkare för senare övergång till folktandvården. 

Avslutningsvis föreslår överbefälhavaren att en delegation med uppgift 

att planlägga och leda omorganisationen snarast tillsätts. 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

20 072 445 
16 086 000 

17 700 000 
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Kostnader och medel~behov (i 000 kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets sjukvårdssty
relse: 

Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Utbildning till och av fast 
anställd personal 

Centralt vidtaget mate
rielunderhåll 

Utve(klingsarbetc 

Kostnader 

Tillkommer: 
Skillnad mellan faktiska 

utgifter och internpriser 
m.m. 

Medgiven prisreglering 

Justering 

Medels behov 

1975176 

Planerat Utfall 

13 3831 

808 

2 370 
680 

17 241 

+2 927 

14644 

735 

2 343 
913 

18 635 

+1437 

20 168 20072 

1976/77 1977/78 

Planerat Försvarets Föredra
sjukvärds- ganden 
styrelse 

14 336 16 218 

872 973 

878 964 

16 086 18 155 

16 086 18 155 

15 665 

953 

945 

17 563 

+ 137 

17 700 

1 Härav utgör 40 000 kr. medgivet övers.kridande av anslaget för att anordna ett in
ternationellt symposium om skottskador. 

Personal 

Personalkategori 

A. Försvarets siukvårdssty-
relse 

Militär personal 
Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Civilmilitär personal 
Läkare. veterinärer, tand
läkare 

Pensionerad militär perso
nal i arnJdesriänst 

Regementsofficerare 
Kompaniofficerare 

Antal 

1975176 

Planerat Utfall 

6 
2 

14 

3 
I 

6 
2 

14 

3 
I 

1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Försvarets Föredra
sjukvårds- ganden 
styrelse 

8 
2 

14 

3 
I 

+3 
+l 

of. 

-3 
-1 

+ 31 
+ I' 

of. 

-3 
-1 
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Pcrson<Jlkatcgori 

Cil'il personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

B. C C'/1/ra/a ~iukl'llrdsför
rå<P 

Militär personal 
Kompaniofficerare 

Pensionerad militär perso
nal i arvodes/iänst 

Kompaniofficerare 

Civil personal 
Övrig personal 

Antal 

1475176 

Planerat Utfall 

18 
73 

5 

28 

149 

18 
73 

5 

28 

149 

1476177 Heriik1ml iindring 
1977178 

Planerat Försvan.:ts Förcdra
sjukvärds- ganden 
styrelse 

22 
60 

110 

of. 
of. 

of. 

of. 

of. 

of. 
of. 

of. 

of. 

of. 

1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionsåldershöjningcn. 
2 Förråden är underställda resp. militärbefälhavare fr. o. m. den I juli 1976. 

Budgetåret 1975176 

Fi.irwarets !!iukvårdss~vrelse anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975176 

att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Styrelsens omlo

kalisering till Karlstad har genomRirts programenligt. Hög personalrörlighet 

och underbemanning bland läkarpersonalen har hiirvid medfört nackdelar 

for myndigheten och de anstiillda. Angelägna och önskvärda projekt har 

sålunda senarelagts till förmån for prioriterad verksamhet. Den centrala for

rådsledningen avseende sjukvårdsmateriel har överförts till försvarets mate

rielverk och de centrala sjukvårdsförråden har underställts vederbörande 

militärbefälhavare. 

Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

<FöU 1975176:32, rskr 1975176:273) och regleringsbrevet for innevarande 

budgetår bedöms kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att arbetet med ut

redningen angående företagshälsovård inom .förhandssjukvården, översynen 

av försvarsmaktens krigssjukvård och den interna översynen av styrelsens 

uppgifter och organisation prioriteras. 
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Budgetfiret 1977/78 

riirwar<'IS s;11krdrdsstyrcf.~c 

Utöver vad som framgår av redogörelsen for programplanen :.rnfor for

svarets sjukvårdsstyrclse följande huvudmotiveringar för den föreslagna 

verksamheten under budgeti'trct 1977178. Långtidsplaneringen av försvarets 

krigssjuk vån.l avses intensifieras. I första hand kommer därvid den medi

cinska och kirurgiska verksamheten på olika nivåer att analyseras. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar för

svarets s_iukvårdsstyrelsc pii följande siill. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 997 000 kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Kostnaderna för sjukvårdsstyrelscns omlokalisering till Karlstad minskar 

med 83 600 kr. Driftkostnaderna ökar med 350 700 kr. på grund av omlokali

seringen. 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhet 

Den tillämpade schablonberäkningen av lönekostnader medför för sjuk

vårdsstyrelsens del att de faktiska kostnaderna överskattas (- 195 300 kr.). 

D. Altt.:rnativ 0 

Alternativet inneb~ir att anslaget minskas med ca 900 000 kr. Detta medför 

bl. a. all en administrativ tjänst måste dras in och att styrelsens service 

i fråga om tillförsel av sjukvårdsförnödenheter till bl. a. regionala och lokala 

myndigheter försiimras. Styrelsens sysrem för hälso- och sjukvårdsredovis

ning måste också liiggas ned. 

Föredraganden 

Överbefälhavaren har föreslagit att den militära fredstandvårdcn ska föras 

över till folktandvården vid den tidpunkt dennas vårdansvar utvidgas till att 

avse även 19-åringar, vilket beräknas ske den I juli J 980. Därvid bör enligt 

förslaget den militära tandvårdens personal och utrustning vid förbanden 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 79 

övertas av tandvårdshuvudmännen och de värnpliktigas tandvård ombesör

jas av folktandvården. Den tandvård för värnpliktiga som f. n. ombesörjs vid 

förbanden skulle om förslaget genomförs till allra största delen kunna utföras 

av folktandvården inom den värnpliktiges hemlandsting före inryckningen. 

Detta förutsätter att värnpliktsverket 6 månader innan avsedd inryckning un

derrättar folktandvården inom resp. landsting om vilka värnpliktiga 

som inkallas till grundutbildning. och att folktandvården därefter kallar ve

derbörande till undersökning och behandling. Behov av tandvård som kvar

står eller uppkommer efter inryckningen bör enligt överbefälhavaren tillgo

doses av folktandvården på garnisonsorten antingen genom att utnyttja ordi

narie folktandvårdskliniker eller genom att inrätta befintliga förbandskliniker 

som annexkliniker till folktandvårdsklinikerna. Vilket alternativ som väljs i 

det enskilda fallet bör enligt överbefälhavaren få bero på de lokala omständig

heterna och överenskommelser som träffas med tandvårdshuvudmännen. 

Det är dock nödvändigt att minimera det bortfall av utbildningstid som ett 

tandläkarbesök innebär. I de fall annexkliniker inrättas torde enligt överbefäl

havaren, förutom värnpliktiga, även fast anställd personal vid förbandet och 

övriga patienter hos folktandvården kunna hänvisas dit för behandling. 

Jag delar i huvudsak överbefälhavarens synpunkter beträffande formerna 

för tandvård inom försvarsmakten vid ett överförande av vårdansvaret till 

folktandvården. I syfte att få underlag för ett slutligt ställningstagande i 
dessa frågor ämnar jag låta kartlägga hur här berörd tandvård lämpligen 

bör organiseras på olika orter. En utgångspunkt för detta arbete bör bara 

att folktandvården övertar ansvaret för tandvård åt värnpliktiga då folk

tandvårdens vårdansvar utvidgats till att omfatta 19-åringar, vilket enligt 

nu gällande planer avses ske 1980. Intill dess beslut om huvudmannabyte 

fattas bör den militära fredstandvården bedrivas i nuvarande former. Jag 

delar överbefälhavarens och remissinstansernas uppfattning att man i största 

möjliga omfattning bör avstå från att utnyttja värnpliktiga tnadläkare i den 

fredstida tandvården. Jag avser därför att pröva möjligheterna att för den 

militära tandvården köpa tjänster från folktandvården. 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets sjukvårdsstyrelse har anfört om 

verksamheten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen 
I. bereder riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag har anfört om 

att föra över försvarets fredstandvård till folktandvården 

2. föreslår riksdagen att till Försvarets vukvårdsstyrelse för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 17 700 000 kr. 
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Fortifikationsförrnltningen 

Fortifikationsförvaltningen lir central lörvaltningsmyndighet för fortifi
kations- och hyggnadsviisemlet inom försvarsmakten. I förvaltningens upp
gifter ingår också att för forsvarsmaktens riikning svara for markfrågor. For
tifikationsförvaltningen skall i fred organisera byggnads- och reparations

beredskapen. 
Chef frir fortifikationsforvallningen iir en generaldirektör. Verket iir or

ganiserat på åtta cnhdcr, bellistningsenhctcn, kasernenheten, drift- och fack
enheten, forskningsenhcten. markenheten, administrativa enheten, byggcn
heten och enheten for central planering. I fortifikationsförvaltningcn ingår 
iiven chefen tor byggnads- och reparationsberedskapcn samt byggnads- och 

reparationsbercdskapens centralkontor. Sju byggnadskontor, ett i varje mi
litäromräde och ett inom Gotlands militlirkommando, lyder betr'jffande bl. a. 
byggledning och kontroll vid större ny-, till- och ombyggnadsarbeten under 

fort i fi kationsförvaltni ngen. 
Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen budge

teras på två primiiruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 
och IOrbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskafTning m. m. 

Verksamheten finansieras från lörslagsanslaget Fortifikationsförvaltning
en. 

Programplan för perioden 1977/78-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anförfiJrtifika1ions/iirva/111ing

en bl. a. foljande. 
Verksamheten inom delproduktionsområdet MarkanskafTning bedöms 

under programplaneperioden lä i stort sett oförändrad omfattning. Den under 
senare år konstaterade obeniigenheten hos markiigare att avstå mark till 
liirsvaret viintas bestå. Detta innebär att planerade markanskaffningar också 
i fönsättningen blir svåra att genomröra och därför tids- m:h arbetskrävande. 
UppfOljningen av och medverkan i den fysiska riksplancringen kräver en 

betydande arbetsinsats. Dessa arbetsuppgifter beräknas bestå under hu
vuddelen av programplanepcrioden. 

Anskaff ningsverksamhcten när det gäller byggnader påverkas av beslutade 
förändringar i frcdsorganisationen. Gällande planer visar att den årliga in
vesteringsvolymen kommer att öka under budgetåren I 977178 och I 978179. 

Genomförda utredningar och redan fattade beslut kan vidare komma att 
innebära att fortifikationsförvaltningen åliiggs ytterligare uppgifter vilka be

döms komma att kvarstå in på 1980-talet. Förvaltningens resurser kommer 

att koncentreras i första hand till sådana arbetsuppgifter som direkt eller 

indirekt kan knytas till pågiiendc eller förutsedda organisationsföriindringar 
som syftar till rationaliseringsvinster. Arbetet med generalplaner och normer 
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for hyggnadsohiekt beriiknas fortsiill<i för au ynerligare efl<:ktivisera verk
samheten. 

Inom delprouuktionsområdcna Anskaffning av befostningar m. m. och 
lståndsiillning av befästningar och kaserner m. m. heriiknas den årliga in
vesterings- och undcrhållsvolymcn bli ungcfor ofririindrad under program
planeperim.lcn. 

Fortifikationsforvaltningcn avser all under programplanepcrioden hålla 
en beredskap för att medverka i konjunkturstimulerande åtgärder. I den 
utsträckning del iir möjligt kommer verket all uppräuhålla en investerings
reserv. 

Verksamheten inom fackel Fastighetsförvaltning har studerats vid elen 
översyn som försvarets rationaliseringsinstitut har utfört av den regionala 
och lokala organisationen för fortifikations- och hyggnadsförvaltningen. Däri 

har även ingatt översyn av verksamheten vid fOrsvarets fasta maskinan

läggningar. FortifikationslOrvaltningen minskar fortlöpande antalet ans@l
da, i första hand genom naturliga avgångar, vid bl. a. de s. k. egen-regi

styrkorna och inom maskintjänsten i samverkan med rationaliseringsinstitu
tet. Försök med att periodisera byggnadsunderhållet pågår. Fastighetsbestån
det har fortlöpande ökat genom de årliga investeringarna utan att motsvaran
de rivning av objekt skett. Någon ambitionssänkning som kan påverka för
valtningsorganisationens storlek är ime möjlig. Säkerhets- och skyddskrav 
samt miljökrav m. m. kräver en kontinuerlig verksamhet som inte kan efter
sättas. I likhet med den allmänna utvecklingen i samhället förefaller en fort

löpande ökning av ambitionerna nödvändig inom detta område. Åtgärder i 

energibesparande syfte har inletts och beräknas komma att fortsätta under 

program planepcrioden. 
fortikationsförvaltningen riiknar med att få svårigheter i sin verksamhet 

beroende på personalminskningar i samband med de beslutade omorga
nisationerna inom fortifikations- och byggnads!Orvahningen. Även verkets 
omlokalisering till Eskilstuna ber;iknas medföra en nedgång i effektiviteten 
under hela programplaneperioden genom ökad personalomsättning och svå
righeter att rekrytera personal. Detta sker under en period när stora krav kom
mer alt ställas på förvaltningen att genom byggnadsåtgärder medverka till att 
försvarsmakten snabbt kan tillgodogöra sig rationaliseringsvinster. Det är 
därför angeläget att verksamheten på allt sätt underlättas av de myndigheter 
som förvaltningen samarbetar med, främst förvaltningens uppdragsgivare. 

fortifikationsförvaltningens anslagsframställning har utarbetats i nivå A. 
Den av fortifikationsförvaltningcn beräknade utvecklingen av anslaget Forti

fikationsförvaltningen i nivå A och B framgår av följande sammanställning 
(prisläge februari 1976; 1 000-tal kr.). 

li Riksdaxen 1 Y7ö. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 7 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Fiirsrnrsdepartementet 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977 /82 

NivåA 
Nivå B 

48 000 56 500 
56 500 

1 Prisläge februari 1975 

56 600 
55 800 

55 900 
54 200 

F 3. Fortifikationsförvaltningen 

1975176 
1976/77 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

58 371 289 
48 000 000 
56 350 000 

Kostnader och meddsbehm• (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

55 900 
52 850 

1976177 

55 900 
51 350 

1977178 

280 800 
270 700 

82 

Planerat Utfall Planerat Fortifika- Föredra· 
tionsför- ganden 
valtningcn 

Fortifikationsförvaltning-
en: 

Allmän ledning och för-
bands verksamhet 38 415 57 343 46664 55 509 54 659 

Centralt vidtagen materiel-
anskaffning m. m. I 675 I 926 2 365 2 180 2 180 

Kostnader 40090 59 269 49029 57 689 56 839 

Avgår: 
Ersättning från försvarets 
civilförvaltning, fors va-
rets datacentral och för-
svarsområdesstaben vid 
Stockholms forsvarsom-
råde för lönekostnader 
m.m. vid gemensamt 
intendentkontor - 898 - 898 -1 029 -1 189 -1 189 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering +18 758 
Justering + 700 

Medelsbehov 57950 58 371 48000 56500 56350 
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Personal 

Persona 1 kategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Fonifika- Föredra-
tionsför- ganden 
valtningen 

Militär personal 
Regementsofficerare 20 19 19 +2 +2 
Kompaniofficerare I 2 2 of. of. 

Pensionerad militär perso-
nal i arvodesljänst 

Regementsofficerare 3 3 3 --4 --4 
Kompaniofficerare I I I of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 408 394 398 +4 +4 
Övrig personal 836 846 822 -3 -3 

1269 1 265 1245 -1 -1 

Budgetåret 1975176 

Forti/ika1io11.~/örvalt11inge11 anmäler sin årsredovisning för budgetåret 

1975176 att antalet anställda vid förvaltningen har minskat planenligt och 

att den av riksdagen beslutade personalreduceringen diirigenom i stort scll 

har uppnåtts. Minskningen har åstadkommits trots all viss nyanställning 

har skett till följd av den ökande anskaffningsverksamheten och för all 

möjliggöra ökade insatser för energibesparing. Antalet avgångar har ökat 

främst på grund av förvaltningens förestående omlokalisering. De flesta 

vakanserna har dock måst återbesättas för att organisationen skall kunna 

fungera. 

Inom byggnads-och reparationshcredskapcn har planliiggningsarbetcl fort
skridit i stort sett normalt. 

Anskaffningen av mark har inte kunnat genomföras i den omfattning 

som har planerats beroende främst på bristande personella resurser och den 

alltmer tilltagande obenägenheten hos markägare och andra att avstå mark 

till försvaret. De ekonomiska resurser som inte har utnyttjats har fördelats 

om till andra primäruppdrag. Anskaffnings- och iståndsättningsverksam

heten i övrigt liksom forskningsverksamheten har i huvudsak kunnat 

genomföras enligt planerna. Verksamheten inom facket fastighetsförvalt

ning har genomförts i planerad omfattning. Speciella insatser för att spara 

energi har påbörjats. 
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Budgetåret 1976177 

Statsmakterna har fattat beslut om :indrad organisation för flmifikations
och byggnadsfiirvaltningen på regional och lokal niv;I. Förändringarna för
utsiitts hli gcnomforda med början den I juli 1977. Fortifikationsförvalt

ningen har fått i uppdrag att i samråd med ett flertal myndigheter utarheta 
förslag till detaljorganisation. Uppdraget och arbetet med att förbereda orga
nisationsförändtingarna kommer att innebära en väsentlig arhetsbelastning 

under budgetåret. 
Arbetet med all förbereda verkets l>mlokaliscring till Eskilstuna fortsätter 

planenligt. Förhandlingar om förvärv av tomt för ny ämbetsbyggnad hc
räknas kunmi slutföras. Projckteringsarbctct for iimbetsbyggnaden har pli

börjats. 
Några för~indringar i fonilikationsforvaltningens verksamhet i övrigt for

utses inte. Vissa svårigheter all fullgöra ålagda uppgifter kan dock viintas 

på grund av omfattningen av de anskaffningsobjekt som hiinger samman 

med beslutade förändringar i försvarsmaktens organisation. 

Budgetåret 1977178 

For1{/ikario11.~/iirvalrni11ge11 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar fortifika
tionsförvaltningen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 5 375 000 kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

1. Kostnaderna för att förbereda omlokaliseringen till Eskilstuna beräknas 
öka ( + 190 000 kr.). 

2. På grund av statsmakternas beslut om ändrad organisation m. m. för 
fortifikations- och byggnadsförvaltningen på regional och lokal nivå uppkom
mer en kostnadsminskning genom att avlöningskostnaderna för förvaltning
ens maskinpersonal förs över till staten för försvarets fastighetsfond 
(- I 800 000 kr.). 

3. Inrättande av tjänst för regementsofficer i utbyte mot arvodestjänst för 
pensionerad regementsofficer ökar kostnaderna med 49 000 kr. 
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C. Uppgiftsförändringar 

I. En tjänst för regementsofficer inrättas i uthyte mot en arvodestjänst för 
hyrådirektör(+ 31 000 kr.). 

2. Ersättningen från andra myndigheter för lönekostnaderna på intendent

kontoret ökar (-160 000 kr.). 

3. Den av överhefälhavaren anvisade planeringsramcn har höjts 
(+ 5 355 000 kr.). 

4. Anskaffning av materiel för byggnads- och reparationsheredskapen 
minskar (- 540 000 kr.). 

D. Alternativ 0 

Alternativet inncbiir att anslaget minskar med 2 800000 kr. Detta skulle 

innebära en personalminskning med ytterligare ca 28 anställda. Med hänsyn 

till anskaffningsverksamhetens omfattning och att fastighetsbeståndet fort

löpande ökar kan fonifikationsförvaltningen inte se någon möjlighet att 

minska organisationen. En sådan minskning skulle medföra kapitalförstöring 

och att siikerhets-, skydds- och miljökrav må~te efiersiittas. 

Fär<'draganden 

Jag kan i huvudsak godta vad fortifikationsförvaltningen har anfört om 

verksamheten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forti/ikationsjön1a/tninge11 för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 56 350 000 kr. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk är central förvaltningsmyndighet för materiel

förvaltningen inom försvarsmakten utom i fråga om sjukvårdsmateriel och 

fortifikatorisk materiel. \1aterielverket svarar vidare för anskaffning av vissa 

förnödenheter till myndigheter utanför försvarsmakten. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verksamheten är organiserad på en enhet för central planering och fem 

huvudavdelningar, nämligen huvudavdelningarna för armemateriel, marin

materiel och tlygmateriel, huvudavdelningen i Karlstad samt huvudavdel-
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ningcn för administrntion. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgeteras 

på ett prirnäruppdrag inom delproduktionsomri1det Allmän ledning och for

bandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från fiirslagsanslagct Försvarets materielverk. 

Programplan för perioden 1977 /78-1981182 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför .försvarets mmerielverk 

bl. a. följande. 
Materielverket har granskat de programplaner i nivåerna A och 8 som 

har upprättats för perioden 1977178-1981/82 avseende huvudproduktions

områdena Materielanskaffning och Forskning och utveckling inom huvud

programmen Armeförband, Marinförband och Flygvapenförband samt del

programmet Krigsorganisation för vissa staber m. m. Verket har därvid fun

nit att det bestånd av krigs- och fredsmateriel som verket skall anskaffa 

och hålla vid makt inte förändras nämnvärt. Inte heller genomgår huvud

produktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet inom de nyssnämnda 

huvudprogrammen och delprogrammet Försvarets materielverk några större 

förändringar. Materielverkets arbetsuppgifter blir alltså i stort sett oföränd

rade under den kommande femårsperioden. 

I föregående års programplan anmälde materielverket att verkets uppgifter 

och resurser inte var avstämda mot varandra och att en anpassning till 

den då angivna ramen innebar att försvarets resurser inte skulle komma 

att utnyttjas på bästa möjliga sätt. Vid samma tillfälle bedömde verket kon

sekvenserna av den bristande balansen mellan uppgifter och resurser. Med 

de resurser som överbefälhavaren nu anger förstärks den bristande balansen 

ytterligare. Materielverket har funnit att verket inte kan genomföra pro

duktionen tillfredsställande eller ta det förvaltningsmässiga ansvaret inom 

ett antal områden med de ekonomiska resurser som motsvarar nivå A. 

Planeringen måste därför läggas på en högre nivå. Verket har lagt program

planen på en nivå som reellt innebär en förlängning av planeringen enligt 

föregående års programplan. En sådan planeringsnivå leder till en organi

sation med ca 400 färre anställda än den som regeringen fastställde att 

gälla fr. o. m. den I april 1974. 
Försvarets materielverk har produktionsansvar för materielanskaffning 

och för forskning och utveckling. Verket har vidare fackansvar för mate

rielunderhåll, förrådsverksamhet, verkstadsdrift och förplägnad. Delar av 

verket har omlokaliserats till Karlstad. Försvarets materielverk är där värd

myndighet i ämbetsbyggnaden Karolinen. Andra delar av materielverket 

skall omlokaliseras till Linköping. Mot bakgrund av dessa ansvarsförhål

landen och regeringens riktlinjer har försvarets materielverk följande grund

syn på inriktningen och utvecklingen av delprogrammet. 
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Materielanskaffning samt forskning och utveckling omfattar ett stort antal 

produkter från allmänna förbrukningsvaror till unika tekniskt högt utveck

lade materielsystem. Detta ger verksamheten en spännvidd över flertalet 

teknikområden. Verksamheten innebär framför allt att fi.ilja upp den mi

litärtekniska utvecklingen och att utarbeta tekniskt underlag av sådan be

skaffenhet att det kan läggas till grund för att beställa utveckling och till

verkning vid industrin. I verksamheten ingår dessutom att specificera mate

riel samt att granska och ta ställning till offerter från tillfrågade industri

företag. Härutöver ingår det som ett viktigt inslag att ta fram ideer till 

tekniska lösningar att användas i perspektiv- och systcmplanearbetet. 

Inom ramen för programansvaret skall huvudmålet vara att avpassa och 

disponera resurserna så att de samlade kostnaderna för försvarets materiel 

blir så låga som möjligt under materielens livslängd (totaloptimeringsprin

cipen). Den viktigaste resursen är därvid personalen. 

En grundläggande förutsättning för att totaloptimeringsprincipen skall 

kunna tillämpas är att rimliga relationer råder mellan materielverkets upp

gifter och de tilldel:.ide resurserna för att lösa dessa. 

Med hänsyn till alt funktionerna Uppföljning av teknisk utveckling, An

skaffning och Materielunderhåll har central betydelse för att försvaret skall 

kunna förses med erforderlig materiel måste kompetensen säkerställas inom 

främst dessa funktioner. Resurserna för anskaffning och materielunderhåll 

skall därvid anpassas till den produktionsomfattning och inriktning som 

följer av anvisningar från försvarsgrenscheferna. Vidare skall fackverksam

het och annan utåtriktad verksamhet prioriteras. Därutöver skall avsättas 

de minsta resurser som behövs för att ge godtagbar service och lämna ett 

godtagbart planeringsunderlag för funktionerna Försvarets materielverks 

drift och utveckling samt Allmän ledning och planering. Denna prioritering 

har bedömts nödvändig trots de nackdelar det medrör för effektiviteten 

på regional och lokal nivå och för verkets övriga externa och interna verk

samhet. 

De uppgifter som materielverket har under programplaneperioden måste 

lösas med i huvudsak den personal som nu är anställd. Vid den mycket 
begränsade nyrekrytering som biir möjlig inom de minskade ramarna skall 

särskilt beaktas att kvalificerad personal anställs inom de viktigaste nya 

områden där verket helt saknar kompetens och inte har möjlighet att om

fördela befintlig personal. 

Inom områden där verkets resurser inte r'Jcker till måste uppgifterna lösas 

genom att utnyttja externa resurser. Avvägningen mellan interna och externa 

resurser skall under verkets fortsatta utveckling syfta till att på bästa möjliga 

sätt upprätthålla förmågan att följa och leda försvarets tekniska utveckling 

dels genom medverkan i försvarets studieverksamhet, dels genom en kom

petent ledning av anskaffning och fackverksamhet. 

Som ett led i strävan att uppnå det angivna huvudmålet för delprogrammet 
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Fiirsvarets materielverk skall verket vid materielanskaffningen nogs ana

lysera och redovisa totalkostnader för materialobjekts hela livslängd, särskilt 

med beaktande av personalkostnaderna, samla utvecklingsinsatser inom lan

det till materielslag där vi förutsätts ha egen utvecklings- och produktions

kap<tcitet och kan nå väsentliga eflcktökningar/kostnadsminskningar, ut

nyttja industrins innovationsförmåga, samarbeta med utlamkt i de fall då 

detta bidrar till att slinka materielkostnaderna utan att åstadkomma politiska 

bindningar samt bevaka och beakta de ökade krav som ställs på arbetar

och miljöskydd. 

Den verksamhet som verket har att svara för som fackmyndighet riktar 

sig huvudsakligen mot huvudproduktionsornrådct Ledning och förbands

verksamhet under huvudprogrammen Armeförband, Marinförband och 

Flygvapenförband samt delprogrammet Militärområdesstaber m. m. Syftet 

med fack verksamheten är att söka påverka försvarsmakten att bedriva verk

samheten så rationellt som möjligt inom ramen för den samlade produk

tionen. Inom ramen for fackfunktionerna skall arbetet inriktas främst på 

att färdigställa och driftsiitta informationssystemen för reservdelsförsörjning, 

förnödenhetsredovisning och materieluppfoljning samt att slutföra arbetet 

med försvarets förvaltningsinstruktion 01.:h de materielvårdsföreskril'ter som 

är gemensamma för försvarsmaktens materiel. 

Verket skall fortlöpande följa upp möjligheterna att effektivt anpassa och 

utnyttja sina resurser mot bakgrund av de uppgifter som verket har och 

kan komma att ställas inför. Syftet med detta arbete skall vara att i samarbete 

med överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna åstadkomma ett rimligt 

förhållande mellan verkets framtida uppgifter och tilldelad personal. 

Verkets organisation skall anpassas till försvarets freds- och krigsorga

nisatoriska utveckling. 

Lcdningssystemet skall utvecklas för att möjliggöra en effektivare av

vägning av verkets resurser inom ramen för totaloptimeringsprincipen. Vida

re skall möjligheterna all ytterligare samordns verksamheten för att öka 

effektiviieten i verkets arbete studeras. 

Verkets krigsorganisation skall anpassas till överbefälhavarens utredning 

om ledning av underhållstjänsten i krig. 

Utbildningsverksamheten skall tillgodose främst behovet av omskolning 

och vidareutbildning till följd av verkets omlokalisering och personalminsk

ningen vid verket. På lång sikt inriktas utbildningsvcrksamheten på 14 500 
utbildningsdagar för år. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

materielverk framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1976~ I 000-tal kr.). Dessutom redovisas utvecklingen i nivåerna A och B. 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

FMV 332 800 387 578 392 218 381 671 376 583 375 243 1913293 
Nivå A 385 151 388 641 375 171 370 171 368 871 1888005 
!'iivå B 385 151 385 841 368 471 358 371 352 071 I 849 905 

I Prisläge februari 1975 
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F 4. }'örsvarets materielverk 

1975/76 

1976177 

1977/78 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

351 209 205 

332 800 000 
381 400 000 

Kostnader och medelsbehov (i 000-ra/ kr.) 

89 

---·-··--------------------------
Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

1976177 1977178 

Planerat Försvarets 
materiel
verk 

Föredra
ganden 

---····-----------------------
Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och for
bandsverksamhct 

Kostnader 

A1:11år: 
Intäkter av statens trans
portkontors verksamhet 

Intäkter av administration 
av ackordhästnrganisatio
nen 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering 
Justering 

\tledelsbehov 

302 6 71 354 I 08 332 836 387 614 

302 671 1 354 108 332 836 387 614 

-1 -2 899 -1 -1 

-35 -35 

+48 280 

350 950 351 209 332 800 387 578 

376 766 

376 766 

-I 

-35 

+4 670 

381 400 
------------------------

1Härav utgör 3 870 000 kr. medgivet överskrichtnde av anslaget for att betala del 
av kostnaderna for inredning och utrustning for gemensamm:.i och särskilda lokaler 
i den nya forvaltningsbyggnaden i Karlstad m. m. 

Personal 

Personalkategori Antal 

1975/76 1976177 Beriiknad ändring 
1977178 

Planerat Utfäll Planerat Försvarets Föredra-
materiel- ganden 
verk 

,\4ilitär personal 
Regementsoflkerare 165 161 161 or. of. 
Kompaniofficerare 29 22 22 of. of. 

CM/militär personal 
oL Teknisk personill 1l7 117 I J7 uf. 

Läkare och veterinärer 2 4 4 of. of. 

Övrig personal 3 2 2 of of. 
------ ·--·--·--
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Personalkategori Anwl 
----------------· ·---
I <l75/76 

Planera! Ut fall 

Pensionemd mili1är per.10-
na/ i arvodcs(iiinsl 

Regementsofficerare 2 2 

Civil personal 
l landliiggande personal } I 274 
Övrig personal :; 492 2 181 

3 810 3 763 

1976177 Beräknad iindring 
1977/78 

Planerat 

2 

3 406 

3 714 

Försvarets 
materiel
verk 

uf. 

+193 1 

+ 193 

Föredra
ganden 

of. 

+191 

+191 2 

I Härav utgör 191 tjänsteröverforing från andra anslag m. m. 
2 Avser antalet tjUnster. Antalet anställda heriiknas minska med 80. 

Budgetåret 1975176 

Försvarets materieliwk anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975176 att 

utredningen av ett nytt ledningssystem för intern resursavvägning och re

sursplanering i brist på resurser endast har kunnat inledas. Införandet måste 

därför skjutas på framtiden. 

Materielanskaffningen samt forsknings- och utvecklingsverksamheten har 

genomförts i huvudsak enligt de föreskrifter som har meddelats under ansla

gen för detta ändamål. Bredden i materielsortimentet har varit i stort sett den

samma som tidigare år samtidigt som kraven på studieunderlag for val mel

lan olika materielslag och materielsystem har ställts högre. 

Bristen på personal tillsammans med de alltför hårda restriktionerna i fråga 

om att utnyttja konsulter har lett till övertidsuttag,ökad press påpersonalenoch 

troligen till kostnadsökningaroch leveransförseningar. Dettagälleräven facket 

~a teriel u nderhål I. 

Inom fackverksamheten har fbrbättrat underlag erhållits för att utarbeta 

fackplaner och fackredovisningar. Förbättrade föreskrifter och anvisningar 

har utfärdats eller kommer att utfärdas av materielverket. Genom att ett 

nytl redovisningssystem (FS) införs bedöms fackmyndigheterna få bättre 

redovisningsundcrlag från regional och lokal nivå. Hiirigcnom kan de utöva 

fackrollen på ctl cllektivare sätt. Omformning av lcdningsfunktionerna har 

genomforts inom verkstadsavdelningen och pågår inom övriga delar av hu

vudavdelningen i Karlstad. 

Underhållsfunktioncrna har haft betydande svårigheter att liimna erfor

derligt stöd åt sakorganen vid materielan:;bffningcn och åt förbandsverk

samheten. Detta har negativt påverkat bl. a. materielens tillgiinglighet och 

anvi:imlbarhet. 
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Inom funktionen Materielverkets drift och utveckling har prioriteringar 

tvingats fram. Dessa innebär bl. a. inski"linkningar av den administrativa 

servicen samt risk for siimre arbetsmiljö och for försening av åtgärder som 

pä kort eller lång sikt syftar till att förbättra effektiviteten i organisationen. 

Materielverkets produktionsplaneringssystem togs i drift i december 1975 

på en datamaskin av typ SAAB [) 23. På grund av byte till datamaskin 

av typ UNIY AC 1100 måste systemet dock åter konverteras. 

Omlokaliseringen av huvudavdelningen i Karlstad har genomförts pla

nenligt. Förberedelserna för omlokaliseringen till Linköping har skett enligt 

plan. 

Driftproblem med datamaskiner av typ SAAB D 23 har medfört sämre 

effektivitet i verksamheten. Bl. a. har systemutvccklingen försenats och för

dyrats i förhållande till uppgjorda planer. Berörd personal har slitits hårt. 

Den bristande balansen mellan egen personal och konsulter kvarstår som 

följd av materielverkets minskade anslag och gör det svårt att leda verk

samheten med erforderlig förvaltningsmässig säkerhet. 

Antalet ärenden angående skador på och förlust av materiel som har 

kommit in till materielverket från regionala och lokala myndigheter har 

under åren 1972-1974 ökat med ca 20 % varje år. Under år 1975 redovisas 

en ökning med 60 96 jämfört med är 1974. Detta har bl. a. ökat arbets

belastningen på berörd personal och inneburit ökade kostnader under mate

rielanslagen. 

Sammanfattningsvis har det minskade anslaget medfört störningar i mate

rielverkets program-, produktions- och fackverksamhet under budgetåret 

1975176. Problemen med datamaskinen SAAB D 23 och konverteringen 

till UNlV AC har ytterligare försvårat verksamheten. Eftersom verkets arbets

uppgifter har varit i principoförändrade har pressen på deanstälkla ökat. Enligt 

materielverkets uppfattning har den bristande balansen mellan ålagda uppgif

teroch tilldelade resurser som börjat märkas under budgetåret 1974175 under

strukits under 1975/76. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 (Föll 
1975176:32,rskr l 975/76:273)och i reglcringsbrevet för budgetåret 1976/77 be

döms inte till alla delar kunna fullföljas om överbefälhavarens direktiv våren 

1976 med betydande förändringar i resurstilldelningen under perioden 

1977178-1981 /82 skall följas. Direktiven innebär sådana minskningar av per

sonalen att materielverkets programplan för perioden 1976177-1980/81 skulle 

bli inaktuell och att materielanskaffning samt forskning och utveckling inte 

helt skulle kunna genomföras enligt de planer och föreskrifter som har medde

lat' under vederbörliga anslag för budgetåret 1976177. Verkets fackansvar 

inom facken Förrådsverksamhet, Verkstadsdrift, Förplägnad och Materiel-
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underhåll skulle också behöva ef'tersättas trots att överbefälhavaren och 
försvarsgrcnscheferna ställer oförändrade eller högre krav på materielverkets 
verksamhet. Materielverket kan diirför i sin verksamhet under budgetåret 
1976177 inte helt ta hänsyn till överbefälhavarens direktiv för perioden 

1977 /78-1981 /82. 
Materidverkd skall under budgetåret utöva den l.'entrala administrationen 

av ackordhiistorganisationen. Omlokaliseringen till Karlstad fullföljs och om

lokaliseringen till Linköping förbereds. 

Budgetåret 1977/78 

Fiirs1•arPts materie/vC'rk 

För~indringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar försvarets 

materielverk på följande sätt. 

A. Pris och löneomriikning 

Pris-och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 33 493 000 kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

I. Enligt regeringens beslut i maj 1976 skall myndigheter som efter den 

1 juli 1976 är anslutna till OPAi-systemet erlägga avgift härför enligt principer 

för full kostnadstäckning. Vid försvarets materielverk redovisas all personal 
i OPAi. Materielverket har dessutom i samverkan med statens personal
nämnd utvecklat ett komplement för att la fram data ur OPA I-systemet 
som särskilt skall tillgodose verkets behov av underlag för personalplanering 
och underlätta omplacering, rekrytering och utvecklingsåtgiirder. Kostna
derna beräknas uppgå till 115 kr. för år och anstiilld jämfört med nuvarande 
kostnad, 65 kr. för år och anställd ( + 200 000 kr.). 

2. Förberedelserna föratt omlokalisera dclarav materielverket och vissa and
ra myndigheter till Karlstad och Linköping kostar under budgetåret 1977178 
180 000 kr. 

3. För att genomföra omlokalisering till Karlstad beräknas får budgetåret 

1977178 utanför materielverkets anslagsram 300 000 kr. får omstationering 
av personal och individuella besöksresor samt 3 740 000 kr. för inredning 
och utrustning (+ 2 720 000 kr.). 

4. Driftkostnaderna för huvudavdelningen i Karlstad ökar till följd av 

omlokaliseringen utöver tidigare angivet belopp med 75 000 kr. för bevak

ning och med 47 000 kr. för telefonabonnemang ( + 122 000 kr.). 
5. för budgetåret 1976177 har budgeterats 15 108 000 kr. får hyreskost

nader, varav 3 189 000 kr. utgör extraordiniira hyreshöjningar till följd av 

omlokaliseringen till Karlstad. För budgetåret 1977 /78 har fortifikations-
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förvaltningen angett materielverkets hyresbelopp till 17 698 000 kr., vilket 
innebär en hyreshöjning med 2 590 000 kr. Enligt överbefälhavarens direktiv 
tas den extraordinära hyreshöjningen upp utanför anslagsramen ( + 3 189 000 
kr.). Under löne- och prisomräkning har därför tagits upp en minskning 
med (2 590 000-3 189 000) 599 000 kr. 

6. Enligt budgetdirektiven skall kostnader för drift och underhåll av ad
ministrativa datasystem belasta myndighetsanslag. Ytterligare kostnader bör 
därför belasta förevarande anslag i stället för försvarsgrenarnas materielanslag 
(+ 3 049 000 kr.). 

7. På grund av regeringens beslut om utbyte av datamaskiner måste vissa 

datasystem konverteras. För konverteringen har under budgetåret 1976177 
budgeterats 500 000 kr. (engångsutgift). För budgetåret 1977 /78 har kost
naden beräknats till 300 000 kr. (- 200 000 kr.). 

8. Vid materielverket tjänstgör personal som avlönas från anslagen Flyg
vapenförband: Materielanskaffning och Flygvapenförband: Forskning och 
utveckling samt driftmedel från reservdelsbyrån vid huvudavdelningen för 
nygmateriel. Kostnaderna för denna personal bör i fortsättningen belasta 
förevarande anslag (+ 12 590 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Materielverket finner med utgångspunkt i överbefälhavarens direktiv 

för perioden 1977178-1981/82 att någon förändring av arbetsuppgifterna 

som motiverar en ökad personalminskning inte kommer att ske under bud
getåret 1977178. Personalminskningen under budgetåret beräknas därför in
nebära en i förhållande till föregående års programplan oförändrad kost
nadsminskning (-SJ milj. kr.). 

2. Materielverket bedömer att sjuk- och hälsovården kan bedrivas ra
tionellare och till lägre kostnad om anvisningsläkarna till viss del ersälts 
av en heltidsanställd verksläkare. Kostnaderna för läkaren bedöms bli be
gränsade om ersättning erhålls från allmän försäkringskassa. Den totala kost
naden för läkaren beräknas till 200 000 kr. för budgetår, varav 50 % bedöms 

bli ersatt av försäkringskassan (+ 100 000 kr.). 
3. Omlokaliseringen till Karlstad av viss del av materielverket har krävt 

omplacering av en personalkonsulent dit. Därför behövs ytterligare en per
sonalkonsulent i Stockholm. Behovet förstärks genom de nya krav som 
ställs inom arbetsmiljöområdet och genom den ökade omplaceringsverk
samhet som är en följd av personalminskningarna inom verket (+ 80 000 
kr.). 

4. Omlokaliseringen till Karlstad och Linköping kommer att skapa nya 
behov av intern utbildning. vilket innebär en kostnadsökning med 50 000 
kr. Kurser i personalsamverkan kommer att omfatta ca 3 600 utbildnings
dagar under programplaneperioden. För budgetåret 1977 /78 ökar detta kost-
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naderna med 40 000 kr. rör att behålla kompetensen hos den tekniska per
sonalen inom områdena optronik, digitalteknik, dokumentär teknik och si
mulcringsteknik krävs ökade utbildningsinsa\ser. vilket ökar kostnaderna 
med 100 000 kr. (+ 190 000 kr.). 

5. Utöver den årliga verksamheten tillkommer under budgetåret 1977178 
en köksförestftndarkonferens (engångsutgift + 50 000 kr.). 

6. Det hyresbelopp som fortifikationsförvaltningen har angett innefattar 
för budgetåret 1977178 även kostnader för maskinpersonal. bränsle, cl och 

vatten. Motsvarande belopp har för innevarande budgeiår budgeterats sär

skilt <-I 350 000 kr.). 
7. System för ADB-anslutning av installationsrcgister kommer att tas 

i drift budgetåret 1977178. De årliga drift- och underhållskostnaderna är 
70 000 kr. De årliga drift- och underhållskostnaderna for system för per
sonalkontroll ökar fr. o. m. budgetåret 1977178 med 25 000 kr. ( + 95 000 
kr.). 

8. Medlen för underhåll och nödvändigt utbyte av inventarier och kon

torsmaskiner har under budgetåren 1975176 och 1976177 tillfälligt minskats 
med 500 000 kr. för budgetår för ait klara andra utgifter inom anslaget 
För att omsättningstakten skall kunna hållas måste dessa medel återföras 
till sitt ursprungliga ända mål budgetåret 1977178 ( + 500 000 kr.). 

9. Vid materielverkets försöksplatser i Karlsborg och Yidscl samt den 
del av provningsavdelningen vid huvudavdelningen för flygmateriel som 
är lokaliserad till Malmslätt bestrids kostnaderna för lokalvård från anslaget 
Flygvapenförband: Forskning och utveckling. Kostnaderna bör i fortsätt

ningen bestridas från förevarande anslag ( + 880 000 kr.). 
10. I samband med omlokalisering av delar av materielverket till Karlstad 

kommer kostnaderna för lokalv:'l.rd att minska. Det minskade resursbehovet 
i Stockholmsområdet beräknas till 510 000 kr. Samtidigt medför omloka
liseringen en lokalvårdskostnad i Karlstad om 360 000 kr. Sammanlagt be
räknas alltså lokalvårdskostnaderna minska med 150 000 kr. 

11. Under budgetåret 1977178 tillkommer utöver ordinarie trycknings
behov tryckning av Försvarets förvaltningsinstruktion (engångsutgift 
+ 120 000 kr.). 

12. Sjukvårdskostnaderna beräknas minska med 25 000 kr. på grund av 
minskningen av antalet anställda. 

D. Utöver prisuppräkning !5 000 kr.) av de medel som har ställts till 
förfogande för representation under budgetåret 1976/77 behövs på grund 
av materielverkets uppgift att vara värdmyndighet i Karolinen i Karlstad 
en uppräkning med 5 000 kr. 
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D. Alternativ 0 

Ett anslag för budgetåret J 9i7 /78 heriiknat enligt 0-alternativet skulle 
innebära ca 346,8 milj. kr. Detta innehiir en anslagsminskning i förhållande 
till materielverkets anslagsframstmlning med 16.9 milj. kr. Minskningen 

måste till helt övervägande del drabba personalkostnaderna. För att påverka 
medelsbehovet för budgetåret 1977178 skulle behövas en personalminskning 

under budgetåret 1976/77 av ca 240 anstiillda utöver den minskning med 70an
ställda som redan är planerad. De naturliga avgångarna uppgår till ca 230 an
ställda for år. Vissa vakansermåste fyllas. Med den statliga personalpolitik som 
nu gäller ären minskning i denna storleksordning enligt materielverkets upp
fattning inte möjlig. 

E. Beställningsbemyndiganden for vissa förnödenheter 

Beställning av förnödenheter som förbrukas i fredsutbildningen får f. n. 

läggas ut så att vid varje tillfälle en koslnadsram av 400 milj. kr. inte över
skrids. Enligt materielverket bör beloppet höjas till 600 milj. kr. på grund 
av längre leveranstider och vissa stora beställningar m. m. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad materielverket har anfört om verksamheten 
under budgetåret 1977178. 

Riksdagen (prop. 1975: I bil. 6, Föll 1975: 13, rskr 1975: 122) har bemyndigat 

regeringen att medge att fr. o. m. budgetåret 1975/76 förnödenheter för freds
utbildningen inom det militära försvaret fortlöpande får beställas så att vid var
je tillfälle en kostnadsram av 400 milj. kr. inte överskrids. Enligt försvarets 
materielverk bör beloppet för budgetåret 1977 /78 höjas till 600 milj. kr. bc
r;iknat enligt prisläget i februari 1978. Som skäl har materielverket angett 
längre leveranstider, särskilt för ammunition, och vissa större beställningar 
under budgetåret. Jag tillstyrker materielverkets försh1g. Liksom tidigare 
bör det få ankomma på regeringen att bestämma i vilken mån bemyndigandet 
behöver ställas till materielverkets förfogande. 

Min heräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelshehov. I beräkningen ingår följande engångsbelopp. 
nämligen 300 000 kr. för konvertering av vissa datasystem (8 7), 120 000 

kr. för tryckning av Försvarets förvaltningsinstruktion tC 11). 180 000 kr. 

för att förbereda omlokaliseringen till Karlstad och Linköping (B 2). 200 000 
kr. för att genomföra omlokaliseringen till Karlstad tB 3) och 3 460 000 kr. 
for att inreda och utrusta tillkommande del av förvaltningsbyggnaclen Ka

rolinen i Karlstad \'B 3). Jag räknar med att kostnaderna för teleteknisk ut
rustning i den tillkommande delen av Karolinen skall bestridas från anslag 
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under iittonde huvudtiteln. 
I min medelsheriikning ingar vidare bl. a. överföring av vissa tjänster !B9, 

C 9) och yucrligare administrativa datasystem (B 6) samt avgifter till OPAl
systcmet I B l l. Jag har slutligen beräknat medel för att materielverket i fortsätt
ningen skall ge ut försvarets författningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att för budgetåret 1977 /78 
förnödenheter för fredsutbildningen får beställas så att vid varje 
tillfälle en kostnadsram av 600 000 000 kr. inte överskrids. 

2. till Försvarets ma1erie/1wk för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 381 400 000 kr. 

Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar forskning för to
talförsvarsändamål foirnst inom de naturvetenskapliga, tekniskt-vetenskap
liga. beteendevetenskapliga och medicinska forskningsgrenarna. Försvarets 
forskningsanstalt är programansvarig myndighet for delprogrammet och har 
också produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs inom 

delprogrammet. Anstalten leder den tillämpade psykologiska verksamheten 
hos de myndigheter som hör till försvarsdepartementet. Fortifikationsför
valtningen har produktionsansvaret för den fortifikatoriska forskningen och 
försvarets materielverk har motsvarande ansvar för övrig försvarsteknisk 

forskning. 
Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsan

stalten är en generaldirektör. Verksamheten är organiserad på ett centralt 
kansli för planering och administration och fem huvudavdelningar. Hu
vudavdelning 1 svarar för forskning avseende planeringsmetodik m. m. och 
för samordning av forskningsanstaltens medverkan i studier och utredningar 

inom totalförsvaret. Forskningen avser vid huvudavdelning 2 huvudsakligen 
konventionella vapensystem och vissa frågor rörande skyddet mot kärn· 
vapen, vid huvudavdelning 3 system och metoder får teknisk informa
tionsbehandling, vid huvudavdelning 4 skydd mot ABC-vapen och vid hu· 

vudavdelning 5 människans betingelser i totalförsvaret. 

Den t'orskningsverksamhet som bedrivs inom forskningsanstalten är in
delad i ett antal programelement (forskningsprogram), nämligen A-, B- och 

C-skyddsteknik, ammunitions- och vapenteknik. informationsteknik, for
dons- och farkostteknik, människa-miljö samt övergripande studier och 
utredningar. 

Verksamheten under delprogrammet Gemensam försvarsforskning bud-



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Förs\'arsdepartementet 97 

geteras på sex primäruppdrag inom delproduktionsområdena Tillämpad 

forskning och Grundforskning. 

Verksamheten finansieras från forslagsanslaget Gemensam försvarsforsk
ning. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför.forsvaretsforskningsan
stalt bl. a. följande. 

Överbefälhavaren har i samråd med cheferna för civilforsvarsstyrelsen, so

cialstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar i maj 1976 rekommen

derat en preliminär inriktning och prioritering av forskningsuppgifter för för

svarsforskningen som, i avvaktan på ett nytt försvarsbeslut 1977, skall ligga till 

grunq för inriktningen på sikt av.delprogrammet. 

Forskningsanstalten anser att den ram som har angetts för delprogrammet 

Gemensam försvarsforskning innebär en fortsatt ambitionssänkning. Det 

är inte längre lönsamt att genomföra reduceringar proportionellt i alla forsk

ningsprogram. Verksamheten måste koncentreras till det som är mest cen

tralt, varför det i vissa fall är nödvändigt att låta hela kompetensområden 

utgå. Under budgetåret 1975176 har forskningsanstalten tillsammans med av

nämarna gjort en fullständig översyn av forskningsprograrnrnen. Utgångs

punkten i den avvägning som gjorts har varit att kompetensen inom de mest 

prioriterade programmen - ammunitions- och vapenteknik, informations

teknik, människa-miljö samt övergripande studier och utredningar -så långt 

möjligt måste hållas uppe. Inom de andra något lägre prioriterade forsknings

programmen har verksamheten under perioden beskurits så hårt som gäl

lande förutsättningar har medgett. Det tidigare forskningsprogrammet 

tillförlitlighets- och försörjningsteknik har utgått som särskilt program. 

Enligt säkerhetspolitiska bedömningar kommer de konventionella vapnen 

att behålla sin dominerande betydelse. Spanings-, informations- och sam

bandssystem liksom olika typer av motmedel mot sådana system får stor 

betydelse. Det är också viktigt att bidra till annorlunda lösningar, flexibel 

taktik och en svensk försvarsprofil. Det sistnämnda innebär att vi så långt 

möjligt bör tillverka eller modifiera försvarsmateriel inom landet och även 

kunna ge utbildning, ledning och befälsföring en svensk profil. Försvars

forskningen skall kunna stödja dessa strävanden. 

Forskningsanstaltens baskunnande om ABC-stridsmedel behövs för att 

statsmakterna skall kunna bidra till internationella överenskommelser och ta 

internationella initiativ i syfte att begränsa riskerna för användning och sprid

ning av kärnvapen. Kunskap om utveckling av teknik och doktriner för A-, B

och C-krigföringär viktig förstatsmakternasställningstaganden i försvars- och 

säkerhetspolitiska frågor. 

7 Rihdage11 1976. I sam/. Nr 100. BilaKa 7 
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Människans roll i försvaret måste avspeglas i alla program. Inom forsk

ningsanstalten finns nu ett samlat ansvar för totalförsvarets forskning inom 

områdena bioteknologi, beteendevetenskap och medicin. Under de närmaste 

åren bör totalförsvarets behov av forskning kring människan klarläggas och 

försvarets egen och annan kompetens inom landet beskrivas. 

Forskningsanstalten har också ett särskilt ansvar för att utveckla studieme

toder. Målet ärdärvid att höja kvaliteten på försvarets lednings-och beslutspro

cess. Totalförsvarsproblem utanför försvarsmakten skall uppmärksammas 

och gemensam behandling av problemen främjas. 

Engagemang inom civila samhällssektorer kan bidra till att försvarsforsk

ningen upprätthåller kunskaper som försvaret inte kan bekosta enbart med 

egna anslag. För programplaneperioden har anstalten en medveten strävan 

att utveckla och vidga den uppdragsforskning som riktar sig mot civila 

sektorer. 

Inom den fortifikatoriska forskningen skall särskild uppmärksamhet ägnas 

underlag och skydd mot mekanisk vapenverka!'l främst mot befästningar 

och skyddsrum samt skydd mot verkan av s. k. FAE-vapen, dvs. vapen 

där spr'ångämnena består av en blandning av bränsle och luft. 

Den övriga försvarstekniska forskningen, för vilken försvarets materiel

verk har produktionsansvar, omfattar främst robotteknisk forskning. 

Huvudavdelning 3 beräknas bli omlokaliserad till Linköping under som

maren 1978 och huvudavdelning 4 till Umeå under sommaren 1979. De 

delar av forskningsanstalten som därefter ligger kvar i Stockholmsområdet 

förläggs till Ursvik och Grindsjön. 

Personalminskningen från mars 1973 till mars 1976 har uppgått till 103 
personer. De i överbefälhavarens direktiv angivna riktvärdena för perso

nalminskning under programplaneperioden - 80 personer i nivå A och 110 
personer i nivå B- bedöms kunna uppnås genom naturlig avgång. Avgången 

varierar kraftigt mellan de delar av forskningsanstalten som omlokaliseras 

resp. stannar i Stockholmsregionen. För att tillfälliga kompetenssänkningar 

inte skall bestå måste personal rekryteras i första hand för att bygga upp 

kompetensen inom prioriterade områden. Produktionsresultat på kort sikt 

måste komma i andra hand. Även personalutbildningen måste inriktas mot 

dessa mål. 

Anslagsframställningen för delprogrammet Gemensam försvarsforskning 

har utarbetats i nivå A. Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av 

anslaget Gemensam försvarsforskning i nivå A och B framgår av följande sam

manställning (prisläge februari 1976; 1 000-tal kr.). 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977 /82 

Nivå A 156 750 189 600 197 200 204 000 206 200 197 450 994 450 
Nivå R 189 600 192 950 199 750 202 000 193 250 977 550 

I Prisläge februari 1975 
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F 5. Gemensam försvarsforskning 

1975/76 Utgift 168 298 747 
1976/77 Anslag 156 750 000 
1977/78 Förslag 180050000 

Kostnader och medelsbehm1 (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976/77 1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
forsknings- ganden 
anstalt 

Gemensam försvarsforsk-
ning: 

Tillämpad forskning inom 
försvarets forskningsan-
st alt 135 750 158 992 110 100 141 120 132 900 

Grundforskning inom för-
svarets forskningsanstalt 47600 58 000 54 870 

Tillämpad forskning förpro-
gramelementct fortifikato-
risk forskning 3 470 3 557 3140 3 230 3 230 

Grundforskning för progra-
melementet fortifikatorisk 
forskning 560 570 570 

Tillämpad forskning förpro-
gramelementet övrig för-
svarsteknisk forskning 5000 5 750 1200 2 400 2400 

Grundforskning för progra-
melementet övrig försvar-
steknisk forskning 4 800 4 200 4 200 

Kostnader 144 220 168 299 168 400 209 520 198170 

Avgår: 
Intäkter av betald uppdrags-
verksamhet -11650 -19 920 -19920 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering + 24073 
Justering +I 800 

Medelsbehov 168 293 168 299 156 750 189 600 180 050 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
forsknings- ganden 
anstalt 

Militär personal 
Rcgementsoffil:erare of. of. 

Pensionerad militär 
personal i arvodestjänst 

Kompaniofficerare of. of. 

Frivilligt !iänstgörande 
militär personal 

Regementsoffict:rarc of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 658 658 646 -8 -8 
Övrig personal 798 798 779 -12 -12 

1 4591 1 4591 1 4252 -20 -20 

1 Härutöver är 142 personersysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhetsom
råde och med intäktsfinansierad verksamhet. 

2Härutöverär 145 personersysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhetsom
råde och med intäktsfinansierad verksamhet. 

Budgetåret 1975176 

Försvaretsjorskningsanstalt anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975176 

att förväntade forskningsresultat i huvudsak har kunnat uppnås. Balansen 
mellan tillämpad ej objektbunden forskning och kunskapsuppbyggande forsk

ning kan. med beaktande av begränsningen i resurser. i stort anses ha varit god

tagbar. Avgångar bland de högt kvalificerade forskarna har skapat betydande 
osäkerheter inför framtiden inom de delar av forskningsanstalten som kommer 

att omlokaliseras. Särskilt vid huvudavdelning 4 har dessa avgångar varit be
svärande för verksamheten. 

Arbetet med att genomföra forskningsanstaltens omorganisation har fort
satt. 

Våren 1976 genomfördes det första steget av forskningsanstaltens omloka

lisering i och med att en betydande del av huvudavdelning 5 flyttade till Karl
stad. 

Som ett led i anstaltens strävan att vidga uppdragsforskningen förden civila 

samhällssektorn har ett samarbetsprojekt påbörjats med styrelsen för teknisk 

utveckling. 
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Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 
(FöU 1975176:32, rskr 1975176:273) och regleringsbrevet för innevarande 
hudgetår bedöms kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att förberedelserna 
för att omlokalisera delar av forskningsanstalten till Linköping och Umeå 
samt inom Stockholmsområdet fortsätter. Inom ramen för tilldelade resurser 
börjar under budgetåret 1976177 verksamheten att struktureras om för att 
anpassa den till den ändrade inriktning av delprogrammet Gemensam för
svarsforskning som avnämarna har rekommenderat i avvaktan på ett nytt 
försvarsbeslut. 

Budgetåret 1977178 

Försvarers.forskningsansralr 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar försvarets 
forskningsanstalt på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris-och löneomräkningen innebäratt kostnaderna ökar med 17 895 000 kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

I. Förberedelserna för att omlokalisera delar av forskningsanstalten till 
Linköping och Umeå kostar under budgetåret 1977178 1 580 000 kr. 
( + 500 000 kr.). 

2. För att genomföra omlokaliseringen till Linköping och Umeå beräknas 
för budgetåret 1977178 1 875 000 kr. för besöksresor, flyttning och omstatio
nering av personal, I 425 000 kr. för dubbelhyra, dubblering av tjänster och 
myndighetens flyttning samt 12 800 000 kr. för utrustning m. m. till lokalerna 
i Linköping och Umeå ( + 15 580 000 kr.). 

3. För extraordinära hyreshöjningar och ökade driftkostnader till följd 
av omlokaliseringen begärs 1 200 000 kr. ( + 500 000 kr.) 

C. Uppgiftsförändringar 

Antalet tjänster beräknas minska med 20 under budgetåret I 977178 
(- 1 625 000 kr.). 

Forskningsanstalten bör ta bemyndigande att utöver anvisade medel lägga 
ut beställningar av materiel för forskningsändamål inom en kostnadsnim 
av 8 milj. kr. 
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D. Alternativ 0 

En minskning av anslaget enligt alternativ 0 skulle innebära att anslags

beloppet minskar med 8,6 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Den i nivå B nödvändiga personalreduceringen om 110 personer under pro

gramplaneperioden måste då genomföras under budgetåret 1977178. Detta 

är möjligt endast om tillstånd ges till entlediganden. Möjligheterna att tillgodo

se avnämarnas samlade behov av högt prioriterade forskningsresultat blir där

vid starkt begränsade. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad forskningsanstalten har anfört om verksam

heten under nästa budgetår. Jag räknar med att den fördelning av personal 

mellan huvudenheterna som framgår av propositionen (1973:88) angående 

försvarsforskningens framtida organisation m. m. och den organisation som 

regeringen därefter har fastställt för forskningsanstalten skall ligga till grund 

för att genomföra anstaltens personalminskning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ut

rustning till lokalerna i Linköping. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställningar 

av materiel förforskningsändamål utöveranvisade medel. Kustnadsramen bör 

bestämmas till 6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Gemensamförsvarsforskning för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 180 050 000 kr. 
2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977178 medge att 

materiel för forskningsäridamål beställs inom en kostnadsram av 

6 000 000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är organiserad 

på en produktionsavdelning, en administrativ enhet, en teknisk enhet, en 

utbildningsenhet och ett planeringssekretariat. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 

på två primäruppdrag inom delproduktiunsområdena Allmän ledning och 

förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget försvarets radioanstalt. 
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Programplan för perioden 1977/78-1981/8.Z 

Försvarets radioanstalt har i programplanen for delprogrammet Försvarets 
ra<lioanstalt beriiknat en ekonomisk planeringsram som motsvarar överbe
fälhavarens direktiv. Nivå A och Bär identiska får delprogrammet under pro

gramplaneperioden. Utöver den av överbefälhavaren angivna planeringsra

men har radioanstalten anmält behov av ytterligare medel för förrekrytering av 

viss personalm. m. Plancringsramen och det av radioanstalten föreslagna till
lägget framgår av följande tabell (prisläge februari 1976; 1 000-tal kr.). 

197617711977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

Planeringsram 
Tillägg 

78 336 88 120 88 120 88 120 88 120 88 120 440 600 
3 229 3 628 4 767 5 246 5 193 22 063 

1 Prisläge februari 1975 

I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollct. Ytterligare upplysningar tillhandahålls 

riksdagens försvarsutskott. 

F 6. Försrnrets radioanstalt 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

92 257 323 
78 336 000 
88 720 000 

Kostnader och medel5belwl' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Försvarets radioanstalt: 
Allmän ledning och för-
bandsverksamhct 55 776 65 944 

Centralt vidtagen materiel-
anskaffning m. m. 13 500 26 313 

Kostnader 69 276 92 257 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering +23 084 
Justering 

Medelsbehov 92 360 92 257 

1976177 1977178 

Planerat Försvarets föredra-
radio- ganden 
ansralt 

63 136 74 503 71 424 

15 200 16 846 16446 

78336 91 349 87870 

+850 

78 336 91349 88 720 
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Försmrets radioanstalt 

A. Pris- och löncomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 9 984 000 kr. 

B. Uppgiflsföriindringar 

Upplysningar beträffande mreslagna uppgif"lsföriindringar tillhandahålls 

riksdagens forsvarsutskott. Totalt inncbiir uppgiftsföriindringarna att kost

naderna ökar med 3 029 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över kost

nader och medels behov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets radioanstaft för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 88 720 000 kr. 

Värnpliktsverket 

Värnpliktsverket är en under regeringen direkt lydande förvaltningsmyn

dighet för inskrivning och personalredovisning inom försvarsmakten. I ver

kets uppgifter ingår bl. a. att leda andra inskrivnings- och pcrsonalredo

visningsmyndigheters verksamhet, att efter samråd med berörda myndig

heter ansvara for och meddela föreskrifter om tillhörighet, uttagning, för

delning och inkallelse av värnpliktiga, att i samråd med berörda myndigheter 

samordna pcrsonalprövning och bedömning av värnpliktiga, att samordna 

personalreduvisningen inom försvarsmakten och ansvara för den centrala 

registreringen av försvarsmaktens personal. att föreslå överbefälhavaren och 

försvarsgrenscheferna sådana anvisningar om krigsplacering som har sam

band med personalredovisningen, att besluta i iirenden om befrielse från 

eller anstånd med värnpliktstjänstgöring samt att i övrigt biträda försvars

maktens myndigheter i frågor om inskrivning och personalredovisning. 

Värnpliktsverket är program- och produktionsmyndighet för delprogram.

met Värnpliktsverket och fackmyndighet för facket personalredovisning. 

Verksamheten är indelad i internprogrammen personalplanering, personalre

dovisning, inskrivning och gemensamma stödfunktioner. Internprogrammen 

återspeglas i verkets organisation centralt och regionalt. 

Verket leds av en verkschef med huvudkontor i Karlstad. Den regionala 

verksamheten bedrivs militäromrädesvis av sex under verkschefen direkt ly

dande värnpliktskontor nämligen södra värnpliktskontoret (VKS) i Kristian-
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stad, viistra v~irnpliktskontoret (VK Yl i S~ivc/Götcborg, östra värnpliktskon
toret (VKÖ) i Solna, Bergslagens v~irnpliktskontor (VKB) i Karlstad, Nedre 

Norrlands värnpliktskontor <VK NN) i Östersund och Övre Norrlands värn
pliktskontor (VKÖN) i Boden. 

Verksamheten under delprogrammet Värnpliktsverket budgeteras på ett 
primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Allmiin ledning och förbands

verksam het. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Värnpliktsverket. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande ut vecklingen av delprogrammet anför 11ämpliklsvffke1 bl. a. föl
jande. 

Riksdagen beslöt i maj 1976 efter förslag i prop. 1975176: 143 (FöU 
1975176:32, rskr 1975/76:273) om verkets uppgifter och organisation i stort. 
Värnpliktsverkets nya organisation kommer att införas successivt under pro

gramplaneperioden. Sålunda kommer en ny organisation för verkets verk

samhet i Norrland att genomföras, personalredovisningsenheterna alt or

ganiseras om och förstärkas med manskinella hjälpmedel och planerings~ 
metodiken att utvecklas m. m. Vidare kommer bl. a. urvals- och fördel

ningsmetoder i samband med inskrivningsprövningar att utvecklas, behov 
av datakraft att klarläggas, verkets ställning i försvarsmaktens gemensamma 

informationssystem att utredas, arbetsordning och metodföreskrifter för ver
ket att utarbetas och krigsorganisationen för verket att genomföras. Under 
programplaneperioden kommer även en utvärdering att göras av i vilken 

grad den nya organisationen genomförts och effekten av organisationsänd
ringen. 

Antalet inskrivningsskyldiga per år kommer under programplaneperioden 
att minska till rn 55 000 under de första ären for att vid periodens slut 
stiga till ca 62 000. De totala värnpliktstillgångarna kommer vid nuvarnnde 
förutsättningar att undergå små l(irändringar under programplaneperiodcn. 

Beslut med anledning av försvarsmaktens ledningsutrednings förslag kan 
komma att påverka verkets arbetsuppgifter. Betydande krigsorganisatoriska 
förändringar - särskilt av armeförband - förutses under perioden. 

Den av värnpliktsverkct beräknade utvecklingen av anslaget Värnplikts
vcrket framgår av följande sammanstiillning (prisliige februari 1976; I (l00-tal 

kr.). Dessutom redovisas utvecklingen i nivåerna A och B enligt överbefäl ha-

varens bedömning. 

1976/771 1977/78 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

VPV 43 260 51 9382 52 0402 52 0402 52 1802 52 1802 260 578 
Nivå A 45 600 45 900 45 900 46 050 46 050 229 500 
Nivå B 45 600 45 500 44 800 44050 42 950 222 900 

I Prisläge februari 1975 
2 Inkl. ökade hyres- och drif!skostnader i Karlstad, kostnader för värnpliktiga som 
tjänstgör vid verket m. m. (+6 347). 
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F 7. Värnpliklswrket 

1975176 Utgift 43 225 792 

1976177 Anslag 43 260 000 

1977178 Förslag 49 717 000 

Kostnader och nwdl'l\/Je/10v (I 000-tal kr.) 
-------

1975176 1976177 1977178 
Primäruppdrag m. 111. 

Planerat Utfall Planerat Värnplikts- Föredra-
vcrkel ganden 

Värnpliktsvcrket: 
Allmän ledning och for-
bandsverksamhet 37 245 43 226 43 260 51 938 49 317 

Kostnader 37 245 43 226 43 260 51938 49 317 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcglering +5 226 
Justering +400 

Medelsbehov 42 471 43226 43 260 51938 49717 
---·· 

Personal 

Antal 
Personalkategori 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Värnplikts- Föredra-
verket ganden 

Militär personal 
Regementsoflicerare 41 39 42 +61 +61 

Kompaniofficerare 25 22 30 of. of. 
Plutonsoflicerare 10 8 12 of. of. 

Civilmilitär personal 
Övrig personal 5 4 0 of. of. 

Pensionerad militär perso-
nal i arvodesljänst 

Regementsoflicerare 12 12 10 -{j -6 
Kornpanioflicerare 3 2 2 of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 29 33 60 -7 -7 
Övrig personal 161 163 155 -7 -7 
Deltidsanställd personal 103 105 62 of. of. 

389 388 373 -14 -14 

1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionsåldershöjningcn. 
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Budgetåret 1975/76 

Värnp/ik1werkc•1 anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975/76 alt elen 

under budgetåret 1973174 påbörjade översynen av verh.ets organisation har 
fullföljts. 

Personalplaneringen har kunnat lösas tillfrcdsstiillande såväl regionalt som 

centralt. Genom att utveckla datam::iskinstödda rutiner för personalplanering 

har underlaget för värnplikts- och förbanclsomsättningsplanering och för

handsvärdering förbättrats. En rapport om avgångar under grundutbildning 

har tagits fram. Försök har gjorts att registrera och redovisa hemvärns-och fri
villigpersonal. 

Personalredovisningen har fungerat tillfredsställande. Påbörjade försök 

med särskilda bereclningsenheter för enskilda värnpliktsärenden, datarnaskin

stödda rutiner i förening med direktåtkomst viu bildskärmsterminaler samt 

beredning och upplysning till enskilda har fullföljts. Servicenivån gentemot 

allmänheten har därigenom höjts. Försök att delegera redovisning av värn

pliktig medicinalpersonal till värnpliktskontor har påbörjats. 

Tidigare på försök använda system med datamaskinbaserat beslutsun

derlag för krigsplacering och uppskov har tagits i drift. Revidering av system, 

systemdokumentation och metodföreskrifter har utförts. Förberedelser har 

vidtagits för att kunna delegera beslutanderätt i värnpliktsärenden. 

Inskrivningarna har kunnat genomföras enligt plan. 

Prövningarna av 2 300 inskrivningsskyldiga har senarelagts från år 1976 till 

år 1977 vilket bl. a. beror på begränsade ledningsresurseroch brist på medicinsk 

personalm. m. Bristerna kommer att rättas till då den nya organisationen har 

införts. 

Verksamheten inom internprogrammet gemensamma stödfunktioner har 

genomförts planenligt. 

Omlokaliseringen av huvudkontoret till Karlstad har kriivt betydande ar

betsinsatser och mcufört stor personalomsHttning. 

Budgetåret 1976/77 

Verksamheten under budgetåret innebär bl. a. att verkets nya organisation 

införs, att ytterligare tekniska hjälpmedel tas i anspråk och att förberedelser 

för verkets nya organisation i Norrland vidtas. Verkets arbetsordning kom

mer att revideras. Vidare kan arbetsuppgifter tillkomma inför övergången 

till nya datamaskiner under perioden 1979-1981. Beslutanderätten i enskilda 

värnpliktsärenden kommer att delegeras till verkets regionala enheter re

spektive marinens truppregister. Terminaler för direktåtkomst kommer att 

tillföras samtliga värnpliktskontor under budgetåret 1976177. 
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Budgetåret 1977/78 

1 'ämplikrsrerkcr 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar viirnplikts

verket på följande siitt. 

A. Pris- och lönenmriikning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 897 617 
kr. 

13. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regcringens beslut 

l. Driftskostnader i ämbetsbyggnaden Karolinen i Karlstad ökar I+ 478 000 

kr.). 

2. En personlig tjänst har inrättats ( + 100 000 kr.). 

C. Uppgiftsföriindringar 

I. 6 arvodestjänster beräknas bli omvandlade till tjänster för aktiv personal 

(+ 270 000 kr.). 

2. Kostnaderna för personal utveckling beräknas öka med 100 000 kr. 

3. Terminalutrustning tillkommer ( + 400 000 kr. l. 
4. Vissa kostnader minskar efter genomförd omlokalisering (- 100 000 kr.). 

5. Medel för tjänstgöringsdagsberoende kostnader för värnpliktiga föreslås 

beräknas under anslaget(+ 3 540000 kr.). 

6. Medel behövs för att täcka kostnader för övertalig personal ( + I 066 890 
kr.). 

D. Alternativ 0 

Förslaget till ny organisation för viirnpliktsverket beräknades ge bespa

ringar om ca 5 '!,;, Statsmakternas beslut om ny organisation innebär emel

lertid ett ökat medelsbehov. Kostnadsbegränsningen minskar därför till ca 

4 1)1;. Ytterligare red uccri ng av medelst i Il delningen med for att vissa uppgi fler 

som redovisats i urganisationsöversynen inte kan lösas. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad värnpliktsverket har anfört om verksamheten 

under nästa budgetår. 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av sammanstäl I ni ngen över kost

nader och medelsbehov. Jag har räknat medel för att täcka kostnader för 

övertalig personal. Medel för tjänstgöringsberoende kostnader för värnplik

tiga har inte beräknats under anslaget. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Värnpliktsverket för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 49 717000 kr. 
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Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliscringsinstitut är central förvaltningsmyndighet förra

tionaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör till 
försvarsdepartementets verksamhetsområde. I institutets uppgifter ingår 

bl. a. att följa och samordna rationaliseringsverksamheten samt att ta initiativ 

till rationaliseringsåtgärder, planlägga och efter samråd med berörda myn

digheter utföra eller medverka vid rationaliseringsundersökningar, utbilda 

personal i rationalisering, medverka vid bedömning av lokalbehov samt 

att gentemot statskontoret svara för att anskaffning och utnyttjande av da

tamaskiner samordnas. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdircktör. Vid 

institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företrädare för de cen

trala personalorganisationerna. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 

budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led

ning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets rationalise

ringsinstitut. Som uppbördsmedel under anslaget redovisas ersättningar från 

försvarets delfond av statens datamaskinfond. 

Programplan för perioden 1977 /78-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ./Orsvarets rationalise
ringsinstitut bl. a. följande. 

Den hittillsvarande kostnadsutvecklingen innebär sedan flera år allvarliga 

planeringsproblcm för försvaret. Det finns ett stort behov av ytterligare ra

tionalisering. Insatser krävs därför för att finna lämpliga rationaliscrings

objekt och for att utarbeta nya rationaliseringsmetoder i syfte att ytterligare 

effektivisera fredsorganisationen. 

Kostnaderna för driften av fredsorganisationen ökar på grund av att per

sonalkostnaderna ökar. Detta påverkar möjligheterna till investeringar i 

krigsorganisationen. 

Kungl. Maj:ts/regeringens uppdrag att minska antalet anställda inom det 

militära försvaret är ett led i strävandena att skapa rimliga relationer mellan 

kostnaderna för drift av fredsorganisationen och förnyelse av krigsorgani

sationen. För att kunna minska personalen måste ytterligare avvecklingar 

ske, större utbildnings- och förvaltningsenheter skapas. den centrala och 

regionala ledningsorganisationen ytterligare minskas och utbildningens re

sursbehov ses över. Fortsatta åtgärder behövs för att öka samordningen 

på regional och lokal nivå. Det bör eftersträvas att i större utsträckning 

gemensamt utnyttja lokaler, materiel och tjänster såväl inom som mellan 

försvarsgrenarna. Möjligheten att gemensamt utnyttja resurser med den ci

vila statsförvaltningen, med kommuner och näringsliv bör också undersökas. 
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Betydande resurser sätts av för att utveckla datamaskinstödda informa

tionssystem. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget För

svarets rationaliscringsinstitut framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1976; I 000-tal kr.). 

1976177 1 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977 /82 

16 565 17 421 16917 16917 16917 16917 85089 

I Prisläge februari 1975 

F 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1975/76 
1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

23 180 404 
16 565 000 

17 515 000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets rationalise-
ringsinstitut: Allmän 
ledning och förbands
verksamhel 

Kostnader 

Avgår: 
Uppbördsmedcl från för
svarets delfond av sta
rens datamaskinfond 

Särskilda medel för om
läggning till UNIVAC
datamaskiner 

Tillkommer: 
Medgiven prisregl~ring 

Justering 

Medels behov 

1975176 

Planerat Utfall 

17 284 24 869 

17 284 24 869 

-2 534 - 1 689 

+8 755 

23 505 23 180 

1976/77 1977/78 

Planerat Försvarets Föredra-

16 965 

16 965 

- 400 

16 565 

rationali- ganden 
serings-
institut 

19861 

19 861 

- 440 

19 861 

19 861 

-440 

-2 000 -2 000 

17 421 
+94 

17 515 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 

Planerat Utfall 

Militär personal 
Regementsofficerare s 5 

Civil personal 
Handläggande personal 52 SI 

Övrig personal 33 34 

90 90 

Budgetåret 1975176 

1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Försvarets Föredra-

5 

52 

35 

92 

rationali- ganden 
seringsin
stitut 

of. 

of. 

of. 

of. 

of. 

of. 

of. 

of. 

Försvarets rationaliseringsinstitut anger i sin årsredovisning för budgetåret 

1975176 att verksamheten inom internprogrammet Planering och samord

ning har omfattat sju projekt vartill kommer remissverksamhet. Några nya 

projekt har inte påbörjats. Tre rapporter har arbetats fram. Dessa avser dels 

personalläget inom försvarsmakten dels anvisningar för rationaliseringspla

nering dels försvarets rationaliseringsplan. Skrifterna Utvecklings- och för

ändringsarbete inom försvaret och Kalkylering vid fredsorganisatoriska för

ändringar har getts ut. 

Verksamheten inom internprogrammet Utredningar har omfattat 23 pro

jekt. Av dessa har fem avslutats och ett påbörjats under året. Två förstudier, 

Medverkan i överbefälhavarens förstudie av bevakningstjänsten samt Pla

nering och redovisning av arbetstid, har avslutats. Tre projekt, Försök med 

samordnad drift av gemensamma körcentraler i Stockholm, Medverkan vid 

översyn av vämpliktsverket och Översyn av publikations- och läromedels

tjänsten, har avslutats. 

Verksamheten inom internprogrammet Uppbyggnad och utnyttjande av 

datakraft har omfattat sex projekt varav projektet Omläggning till SAAB-da

torer har avslutats. Under året har tre datamaskiner av typ UNIV AC 1100 
anskaffats. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176:100 bil. 6 
(FöU 1975176:32, rskr 1975176:273) och regleringsbrevet för innevarande 

budgetår är i stort oförändrad jämfört med föregående budgetår. 
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Detta innebiir bl. a. att verksamheten skall inriktas mot det övergripande 

målet att inom givna försvarsramar höja effektiviteten inom frcdsadministra

tionen så att resurser frigörs och kan investeras i materiel och personal för pla

nerad krigsorganisation. Rationaliseringsverksamheten bör inriktas på åtgär

der som snabbt leder till kostnadsminskningar för fredsadministrationen. En 

sådan åtgärd är att minska personalen. 

Huvudprincipen för prioritering av rationaliseringsresurserna skall vara att 

resurser sätts av för åtgärder som vid en kostnads- och nyttobedömning ger 

den största avkastningen. Sammanvägning skall ske med hänsyn till såväl 

monetärt mätbara som andra konsekvenser. 

Rationaliseringsinstitutet skall ägna uppmärksamhet år arbetet med att 

samordna försvarets informationssystemutveckling friimst vad gäller sys

temteknik och utvecklingsmetodik. Datamaskinstöd skall härvid utvecklas 

för myndigheter på central, regional och lokal nivå. Särskilt skall behoven 

av sådant stöd vid de lokala myndigheterna beaktas. 

Budgetåret 1977/78 

Försvarets rationafiseringsinstitut 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976/77 motiverar försvarets 

rationaliseringsinstitut på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 776 000 

kr. Pris- och löneomräkning som finansieras med uppbördsmedel har be

räknats till 40 000 kr. 

B. Alternativ 0 

Alternativ 0 innebär att anslaget minskar med 871 000 kr. Detta medför 

att planerad verksamhet inte kan fullföljas. Nya utredningar kan inte påbörjas 

såvida inte pågående projekt skärs ned. Vidare medför 0-alternativet att 

möjligheterna att utveckla informationssystem begränsas. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets rationaliscringsinstitut har anfört 

om verksamheten under nästa budgetår. Institutets medverkan i rationa

liseringsverksamheten bör ha ungefär samma omfattning som hittills. Jag 

har inte riiknat med den omvandling av två tjänster som institutet har 

föreslagit. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets ra1iunafiseringsinstitut för budgetåret 1977 /78 an

visa ett förslagsanslag av 17 515 000 kr. 
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Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre militär, civilmilitär och 

civil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom to

talförsvaret. Deltagarna i högskolans kurser skall undervisas om totalför

svarets uppgifter, organisation och verksamhet samt ges insikter i det totala 

krigets problem. Särskild vikt skall fästas vid samverkan inom totalförsvaret. 

Det åligger vidare försvarshögskolan att enligt föreskrifter, som överbefäl

havaren utfärdar efter samråd med berörda myndigheter, studera frågor som 
rör totalförsvaret. Försvarshögskolan skall även, om det kan ske utan att 

den egna verksamheten eftersätts, biträda andra myndigheter i frågor som 

rör utbildning och studier inom totalförsvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad på en chef, en lärarstab och en admi

nistrativ enhet. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför jörsvarshögskolan bl. a. 

följande. 

Elevantalet vid kurserna under budgetåret 1976177 och det beräknade 

antalet elever för vart och ett av läsåren 1977178-1981 /82 framgår av följande 

tabell. 

Elever per läsår 

1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

Chefskurser 30 30 30 30 30 30 
Allmänna kurser 80 80 80 80 80 80 
Övriga kurser 70 70 70 70 70 70 

180 180 180 180 180 180 

Försvarshögskolan anordnar i regel en chefskurs och två allmänna kurser 

varje budgetår. I övrigt anordnar högskolan kurser i mån av behov och till

gång på medel efter samråd med skolans råd. 
Sedan år 1970 har högskolan på försök genomfört ett antal s. k. specialkur

ser för företrädesvis icke-statlig krigsplacerad personal inom det ekonomiska 

och psykologiska försvaret. Behovet av specialkurser styrs inte av försvars

högskolan utan av andra myndigheter. främst civilbefälhavarna. I avvaktan 

8 Riksdagen 1976. J sam/. Nr 100. Bilaga 7 
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på pågående översyn av totalförsvarsutbildningen i stort förutsätts i program

planen att två specialkurser per år genomförs. 

Delprogrammet skall under perioden inriktas på all utbilda ca 900 personer 

som är krigsplacerade inom totalförsvaret. Kursplanerna anpassas vid behov 

till utvecklingen inom olika områden av totalförsvaret. 

Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1976; 
I 000-tal kr.). Nivå A och B är identiska för delprogrammet under pro

gramplaneperioden. 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/81 Summa 
1977/82 

I 600 I 760 I 760 I 760 I 760 I 760 8 800 

I Prisläge februari 1975 

F 9. Försvarshögskolan 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 765 794 
1 600 000 
1 755 000 

Kostnader och medelsbehol' (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Försvarshögskolan: 
Utbildning till och av fast 
anställd personal m. fl. 1490 I 766 

Kostnader 1490 1766 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering +239 

Justering 

Medelsbehov I 729 l 766 

1976177 1977178 

Planerat Försvars- Föredra-
högskolan ganden 

1600 I 760 I 732 

1600 I 760 I 732 

+23 

1600 I 760 I 755 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvars- Föredm-
högskolan gandcn 

Militär personal 
Regementsofficerare 4 4 4 of. of. 
Plutonsofficerare I I I af. of. 

Pensionerad militär perso-
nal i arvodesljänst 

Regementsofficerare of. of. 
Kompaniofficerare of. of. 

Civil personal 
Lärare 3 3 3 of. of. 
Övrig personal 3 4 3 of. of. 

13 13 13 of. of. 

Budgetåret 1975176 

Chefen för försvarshögskolan anger 1 sm årsredovisning för budgetåret 

1975176 att målet för högskolan var att utbilda 230 kursdeltagare vid skolans 

chefskurs, allmänna kurser och specialkurser. Totalt utbildades 188 kursdel

tagare vid dessa kurser. Härutöver utbildades 31 kursdeltagare vid en kurs 

för högre tjänstemän vid riksdagsförvaltningen. Dessutom deltog 81 personer 
i tillämpningsövningar som anordnades under budgetåret. Hösten 1975 in

rättades ett särskilt övningssekretariat vid högskolan. Sekretariatet biträds 

av högskolans ordinarie personal. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176 bil. 6 (FöU 

1975176:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande budget

år bedöms kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att ca 190 personer beräknas 

delta i högskolans kurser. 

Budgetåret 1977178 

För:warshögskolan 

Högskolan bedömer all en chefskurs, två allmänna kurser och två special-
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kurser med tillsammans 180 kursdeltagare behöver genomfåras under bud
getåret. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976/77 detaljmotiverar får

svarshögskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 160 000 kr. 

B. Alternativ 0 

Detta alternativ skulle innebära att antingen en av de allmänna kurserna 

fick utgå med ett bortfall av 40 kursdeltagare eller att chefskursen och de två 

specialkurserna fick utgå med ett bortfall av 110 kursdeltagare. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarshögskolan har anfört om verk

samheten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarshögskolan för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för

slagsanslag av I 755 000 kr. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att meddela regementsofficerare på aktiv 

stat de kunskaper som behövs för tjänstgöring i regementsofficersbefatt

ningar på bataljonschefsnivå (obligatoriska kurser) och i kvalificerade be

fattningar vid högre staber och förvaltningar, i särskilt kvalificerade lärar

befattningar eller som chefer för högre förband <högre kurser). Militärhög

skolan genomför också annan högre utbildning som beordras av överbe

fälhavaren, t. ex. administrativ chefsutbildning. Militärhögskolan åtar sig 

vidare uppdrag från andra myndigheter, t. ex. kurser för brigaclchcfer, för

svarsområdesbefålhavare, meteorologer och trafikledare. Militärhögskolan 

svarar slutligen för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och tre linjer, nämligen arme-, 

marin- och flyglinjerna. Armelinjens allmänna kurser bildar en särskild enhet 

direkt under chefen för militärhögskolan. Till högskolan är knuten en militär

historisk avdelning. 

Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på två 

primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av fast an-
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ställd personal m. fl. samt Grunctforskning. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Programplan för perioden 197717~1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför mili1ärhögskolan bl. a. 
följande. 

Antalet elever vid både de högre och de allmänna kurserna kommer att 
vara högt under hela programplaneperioden. 

Allmän kurs är obligatorisk för regementsofficerare. Elevantalet bestäms 
därför av antalet utexaminerade regementsofficerare vid krigsskolorna. Elev
antalet vid armens allmänna kurser stiger successivt under programplanepe
rioden. Budgetåret 1981182 beräknas dessa kurser omfatta 175 elever. Vid 
marinlinjen har det totala elevantalet successivt ökat från ca 40 under perio
den 1961/62-1964/65 till ca 70 under perioden 1971172-1974175. Prognosen 
för perioden 1977178-1981 /82 visar att antalet ökar till ca 75 elever per år. För 
flyglinjen räknar högskolan med ungefär samma antal elever budgetåren 
1976177 och 1981 /82. En viss uppgång sker dock under mellanperioden. 

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie högre och allmänna 
kurserna redovisas närmare i följande sammanställning. 

Elevantal per den I november 

1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

Högre kurser 
Annelinjen 118 139 130 115 115 115 
Marinlinjen 32 33 34 34 36 36 
Flyglinjen 27 32 36 34 32 32 

177 204 200 183 183 183 
Allmänna kurser 
Armelinjen 166 160 165 160 175 175 
Marin linjen 37 42 39 40 38 37 
Flyglinjen 36 37 35 40 32 32 

239 239 239 240 245 244 

Det ökade elevantalet tillsammans med den med 5 % förkortade arbetsti
den har medfört ett ökat behov av lärare. Endast en liten del av detta ökade 
behov har hittills tillgodosetts. Ytterligare heltidstjänster för lärare behövs. I 
mycket begränsad utsträckning kan behovet tillgodoses med deltidslärare. 

Kurserna vid högskolan anordnas enligt tidsplan som fastställs av överbe
fälhavaren. Kursplanerna justeras ständigt alltefter utvecklingen inom ak
tuellt område. Utbildningen planeras så, att förändringar på grund av nytt 
försvarsbeslut m. m. kan beaktas i undervisningen. Ledarskapsutbildningen 
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kommer iivcn i fortsättningen all ges hög prioritet. 

Den av militärhögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Militärhög

skolan framgår av följande sammansUillning (prisläge februari 1976; I 000-tal 

kr.). Nivå A och B är identiska for delprograrnmet under programplane-

perioden. 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

15 790 19 823 19 618 19 823 19618 19 823 98 705 

I Prisläge februari 1975 

F IO. Militärhögskolan 

1975176 Ugift 17 438 417 

1976177 Anslag 15 790 000 

1977178 Förslag l 7 880 000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-taf kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Militär- Föredra-
högskolan ganden 

Militärhögskolan: 
Utbildning till och av fast 
anställd personal m. n. 13 829 16476 14866 18 755 16 725 

Grund forskning I 011 962 924 I 068 I 060 

Kostnader 14 840 17 438 15 790 19823 17 785 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering +2217 
Justering +95 

Mcdelsbehov 17 057 17 438 15790 19823 17880 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Militär- Föredra-
högskolan gandcn 

Militär personal 
Rcgemen tsofficerare 59 63 59 +Il of. 
Kompaniofficerare 2 2 2 of. of. 
Plutonsofficerare 8 6 8 + 1 of. 

Pensionerad militär perso-
nal i arvodestjänst 

Regementsofficerare 3 2 3 of. of. 
Kompaniofficerare I I - 1 of. 

Civil personal 
Lärare 2 2 2 of. of. 
Övrig personal 38 39 38 + 1 of. 

113 114 113 + 12 of. 

Budgetåret 1975176 

Militärhögskolan anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975176 att 

verksamheten i allt väsentligt har kunnat följa uppgjorda planer. Sammanlagt 

har 205 elever fullföljt den allmännl:l kursen, 94 elever avslutat och 100 

elever påbörjat den högre kursen. Inom den militärhistoriska forskningen 
har volym 7 i studien av Carl X Gustaf försenats. Militärhistoriska avdel

ningen har även utarbetet årsboken Aktuellt och Historiskt. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176:100 bil. 6 

(FöU 1975/76:32, rskr 1975/76:273) och i regleringsbrevet för innevarande 

budgetår bedöms kunna fullföljas. Det ber'dknade elevantalet vid högskolan 

under budgetåret 1976177 framgår av redovisningen av programplanen. 

Budgetåret 1977178 

Militärhögskolan 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför militär

högskolan följande motiveringar för den föreslagna verksamheten under 

budgetåret 1977 /78. 
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Verksamheten vid högskolan kommer att utökas något, bl. a. genom ut

bildning i datastödd informationsbehandling for nya målgrupper av militär, 

dvilmililiir och civil personal. Antalet elever i ordinarie kurser beräknas 

vidare öka med ca 20. 

Forskningen vid högskolan kommer bl. a. att omfatta projektet Carl X 
Gustaf, huvudlinjer i det svenska lantförsvarets utveckling 1930-37 och stu

dier över Sveriges militära FN-insatser. Dessutom skall årsboken Aktuellt 

och Historiskt ges ut. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar mili

tärhögskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 766 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Sex tjänster för regementsofficerare på särskild stat ur armen föreslås 

bli omvandlade till lärartjänster vid militärhögskolan. Därutöver föreslås 

ytterligare en lärartjänst ( + 850 000 kr.). 
2. Fyra nya lärartjänster och en ny tjänst vid kassaavdelningen föreslås 

tillkomma ( + 460 000 kr.). 

3. Utbildningen i datamaskinstödd informationsbehandling föreslås ökas 

(+ 128 000 kr.). 

4. För ökat elevantal på armelinjens allmänna kurs och stödundervisning 

i matematik behövs ytterligare 180 000 kr. 

5. Ambitionsnivån avseende bl. a. föreläsare vid kurser för administrativ 

chefsutbildning bör höjas ( + 10 000 kr.). 

6. En kurs i militärhistoria föreslås bli genomförd ( + 8 000 kr.). 

C. Alternativ 0 

För att åstadkomma besparingar av den storleksordning det här är fråga om 

måste de kvalitativa målen för skolans verksamhet sänkas. Det blir sålunda 

nödvändigt att inställa ett antal fåltövningar och studiebesök. Vidare kom

mer den dyra undervisningen i utländska språk att behöva begränsas starkt. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad militärhögskolan har anfört om verksam

heten under nästa budgetår. Det ökade behovet av lärare bör enligt min 

mening även i fortsättningen tillgodoses genom kommendering. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beräknat medel för ökad ut

bildning i clatamaskinstödd informationsbehandling. 

Jag hemstiiller atl regeringen föreslår riksdagen 

att till Militärhögskolan för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 17 880 000 kr. 
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Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola har till uppgift att meddela fast anställd militär 

och civilmilitär personal samt värnpliktiga den kompletterande allmänna 

skolutbildning som krävs för anställning i militär eller civilmilitär tjiinst på 

aktiv stat. Efter regeringens bestämmande tar även annan undervisas vid 
skolan. 

Gymnasieskolan leds av en styrelse. Undervisningen vid skolan bedrivs på 

tvåårig social samt på treårig naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig lin

je. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets gymnasieskola budge

teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och 

av fast anställd personal m. n. 
Verksamheten finansieras från forslagsanslaget Försvarets gymnasieskola. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför.forsvarets gymnasieskola 

bl. a. följande. 

Den under början av 1970-talet inträffade minskningen av antalet elever 

verkar nu ha hejdats. En svag tendens till återhämtning föreligger. Skolan be

dömer att antalet elever på de treåriga linjerna även i fortsättningen kommer 

att vara lågt och utgår från att endast en klass kommer att tas in varje läsår un

der programplaneperioden men att fyra klasser kommer att tas in varje 

läsår på den tvååriga linjen. 

Den av regeringen i maj 1975 tillsatta utredningen om den gymnasiala ut

bildningen inom försvarsmakten beräknas ha slutfört sitt arbete före utgång

en av år 1977. 

I vilken utsträckning en ny befålsordning kommer att påverka skolans för

hållanden kan ännu inte överblickas. De förslag som nu läggs fram förutsätter 

oförändrad ställning för skolan. 

Skolan förutsätter alltjämt att ledigblivna ordinarie lärartjänster inte återbe

sätts. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets gymna
sieskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1976; I 000-

tal kr.). Nivå A och B är identiska för delprogrammet under programpla-

neperioden. 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977182 

3 160 3 530 3 530 3 530 3 530 3 530 17 650 

1 Prisläge februari 1975 
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F 11. Försvarets gymnasieskola 

1975176 Utgift 3 862 291 
1976/77 Anslag 3 160 000 
1977/78 Förslag 3 450 000 

Kostnader och mede/sbehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
gymnasie- ganden 
skola 

Försvarets gymnasieskola: 
Utbildning till och av fast 
anställd personal m. fl. 3 025 3 862 3 160 3 530 3410 

Kostnader 3 025 3862 3160 3 530 3410 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering + 775 
Justering +40 

Medels behov 3800 3862 3160 3530 3450 

Personal 

Persona I kategori Antal 

1975176 1976/77 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
gymnasie- ganden 
skola 

Civil personal 
Lärare 25 25 25 of. of. 
Övrig personal 5 5 5 of. of. 

30 30 30 of. of. 

Budgetåret 1975176 

Försvarets gymnasieskola anger sin årsredovisning for budgetåret 

1975176 att antalet utexaminerade elever med behörighet till krigsskola (treå

rig linje) var 45 och med behörighet till kompanioflicersskola (tvåårig linje) 

80. I kompletterande matematik- och fysikundervisning deltog 12 personer. 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Fiirsrnrsdepartementet 123 

Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 (FöU 

1975176:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande budget

år är i stort oförändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms kunna 

fullföljas. 

Budgetåret 1977178 

Försvarets gymnasieskola 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976/77 motiverar försvarets 

gymnasieskola på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 370 000 kr. 

B. Alternativ 0 

Alternativet kan uppnås antingen genom besparingar på materiel och tjän

ster eller genom reduceringar av såväl personal som materiel och tjänster. I 

det första fallet måste bl. a. medlen till läroböcker skäras bort helt. I det andra 

fallet skulle fyra lärartjänster bli obesatta, vilket skulle äventyra undervis

ningen vid skolan. 

Föredraganden 

Försvarets gymnasieskola anser att skolans verksamhet och organisation 

i avvaktan på pågående utredningar skall vara i princip oförändrad. Jag 

delar denna uppfattning. Jag utgår dock från att uppkommande möjligheter 

att ytterligare minska organis<1tionen tas till v<1ra. 

Min beräkning av medclsbchovet framgår <1v sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets gymnasieskola för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 450 000 kr. 
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Försvarets fönaltningsskola 

Med anledning av regeringens proposition om inrättande av ett flygvapen
museum och vissa skolor för försvarsmakten har riksdagen (prop. 
1975/76: 190, FöU J 975/76:39, rskr 1975176:375) beslutat bl. a. att en armens 
tekniska skola och en försvarets förvaltningsskola skall inrättas i Östersund. 
Enligt beslutet skall försvarets förvaltningsskola inrättas genom att intenden
turförvaltningsskolan i Solna, tygfcirvaltningsskolans förvaltningsutbildning 
och viss övrig utbildning förs samman. Såväl armens tekniska skola som för
svarets förvaltningsskola beräknas kunna !lytta till Östersund år 1981 och 
vara helt inrLittade är 1982. 

lntendenturförvaltningsskolan ombildas - som ett första steg - till försva
rets förvaltningsskola den I juli 1977. 

lntendenturförvaltningsskolan har till uppgift att anordna och genomföra 
kurser som ger regements- och kompaniofficerare grundläggande kompetens 
för befattningar i försvarets intendentkår. På uppdrag av försvarsgrenschef 

genomförs viss fackutbildning. 
Intendenturförvaltningsskolan är organiserad på en chef, en stabs- och för

valtningsavdelning samt en utbildningsavdelning. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till 

och av fast anställd personal m. Il. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets förvaltnings-

skola. 

Programplan för perioden 1977178-1981182 

Regeringen har i juni 1976 tillkallat den i propositionen om inrättande 
av ett flygvapenmuseum och vissa skolor för försvarsmakten aviserade or
ganisationskommitten för försvarets förvaltningsskola och förordnat tre per
soner att vara ledamöter i kommitten under tiden den 1 juli 1976-<len 30 
juni I 977. Organisationskommitten skall göra de kompletterande utredning
ar som behövs för att försvarets förvaltningsskola m. m. skall kunna inrättas. 
Kommitten har kommit in med anslagsframställning för skolan. 

Den av organisationskommitten beräknade utvecklingen av anslaget För
svarets fiirvaltningsskola framgår av följande sammanställning (prisläge feb
ruari 1976; I 000-tal kr.). Nivå A och B är identiska för delprogrammet 
under programplancperioden. 

1976177 1 1977178 IQ78/79 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977 /82 

I 300 4400 5 600 5 600 5 600 7 600 28 800 

1 Prisliige februari 1975. 
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F 12. Försvarets förvaltningsskola 

1975176 
1976177 

1977178 

Utgift I 

Anslag 1 

Förslag 

I 156 969 
I 300 000 

2 240 000 

I Tidigare anslagsbcteckning F 12. lntendenturförvaltningsskolan 

Kostnader och mede!sbehov (1 000-ral kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Utbildning till och av fast 
anställd personal m. Il. I 205 I 157 

Kostnader I 2115 I 157 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering + 255 
Justering 

Medelsbehov 1460 1 157 

Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 

Planerat Utfall 

Militär personal 
Regementsofficerare 2 2 
Kompaniofficer 1 l 

Civil personal 
Övrig personal 4 4 

7 7 

1976/77 1977178 

Planerat Orgirnisa- Föredra-

1 300 

1 300 

1300 

1976177 

Planerat 

2 
l 

4 

7 

tionskom- ganden 
mitten 

4400 

4400 

4400 

2 216 

2 216 

+24 

2 2411 

Beräknad ändring 
1977178 

Organ isa- föredra-
tionskom- gandcn 
mi11en 

+16 +1 
+ 3 of. 

+ 4 or 

+23 +2 
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Budgetåret 1975176 

Intendenturförvaltningsskolan anger i sin årsredovisning för budgetåret 
1975176 att utbildningen i allt väsentligt har kunnat genomföras med ett 
genomsnittligt resultat som varierar mellan bra och god enligt den vär
deringsnonn som tillämpas av chefen för annen. 

Utbildning vid skolan bedrivs alltmer efter de principer krigsmaktens 
förvaltningsutbildningsutredning har förordat. I utbildningen är skolan fort

farande hänvisad till att använda timlärare från staber, förvaltningar och 
förband vilket medför problem vid bedömning av kostnaderna. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975/76: 100 bil. 6 (föU 
1975176:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande budget
år är i stort oförändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms kunna 

fullföljas. 

Budgetåret 1977178 

Organisationskommitten for försvarets .förvaltningsskola 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 139 000 kr. 

B. Enligt regeringens beslut 

Till följd av regeringens beslut föreslås att sammanlagt elva tjänster förs 
över till försvarets förvaltningsskola, varav fem från tygförvaltningsskolan, 
fem från försvarsstaben och en från marinen. Detta ökar kostnaderna under 
förevarande anslag med 910 000 kr. 

C. Organisationskommittens förslag 

I. En ny tjänst behövs som chef för utbildningsavdelningen, tillika ställ
företrädande skolchef. På grund härav ökar kostnaderna med 90 000 kr. 
En utvecklingsavdelning föreslås inrättas vid skolan, vilket medför att kost
naderna ökar med 180 000 kr. För nya lärartjänster behövs 630 000 kr. och 
för administrativ personal 126 000 kr. 

2. På grund av ökat elevantal vid vissa längre kurser och på grund av 
bestämmelser om fria resor vid tjänstgöring utom bostadsorten ökar elev
kostnaderna med 235 000 kr. 

3. För nya kurser i skolans regi behövs 775 000 kr., varav 275 000 kr. 
tidigare har belastat andra anslag. 
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4. Genom större antal tjänster för lärare minskar kostnaderna för timar

voden till lärarna med 155 000 kr. 

5. På grund av att föreläsare från omlokaliserade myndigheter måste an

litas ökar kostnaderna med 35 000 kr. 

6. För arvoden till den styrelse som skall leda förvaltningsskolan beräknas 

25 000 kr. 

7. För representation behövs 2 000 kr. 

8. För ökat antal utbildningstillägg behövs 60 000 kr. 

9. Större behov av lärarrum medför att hyreskostnaderna ökar med 10 000 

kr. 

Av de föreslagna ändringarna om sammanlagt 3,l milj. kr. beräknas 

1 190 000 kr. motsvaras av minskningar på andra anslag. 

D. Alternativ 0 

I 0-alternativet skulle redan den verksamhet som bedrivs av nuvarande in

tendenturförvaltningsskolan behöva minskas. För att kompensera ofrån

komliga kostnadsökningar för bl. a. redan påbörjade kurser skulle andra an

gelägna kurser behöva inställas i betydande omfattning. 
Inom ramen för 0-alternativet kan inte någon av de åtgärder som föreslås 

som ett led i uppbyggnaden av försvarets förvaltningsskola genomföras. 

Föredraganden 

I avvaktan på bl. a. resultatet av de överväganden som görs av orga

nisationskommitten bör omfattningen av verksamheten vid skolan under 

nästa budgetår vara i huvudsak oförändrad. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbchov. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för två 

nya tjänster för fortsatt arbete med att förbereda skolans omlokalisering 

till Östersund m. m. Jag har vidare räknat medel för kommendering av 

en oflicer till skolan för att beg:-änsa insatserna av tillfälliga lärare. Den 

föreslagna överföringen av tjänster från tygfårvaltningsskolan och försvars

staben bör t.v. anstå. Jag förutsätter dock att de sistnämnda tjänsterna 

liksom hittills kommer att ställas till fårvaltningsskolans förfogande på sam

ma sätt som de har utnyttjats av intendenturförvaltningsskolan. 

Jag har vidare beräknat medel för hl. a. vissa ökade elevkostnader, vissa 

kompetensgivande kurser och för överföring av vissa kurskostnader från 

andra anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets ./Orva/mingssko/a får budgetåret I 977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 240 000 kr. 
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Försvarets brevsko)a 

Försvarets brevskola har till uppgift att ge befäl på aktiv stat och i reserven 

m. fl. korrespondensundervisning i militära och teknisk<:i ämnen, språk, to

talförsvarsfrågor. iimnen som behandlar samhi"illsfrågor och utrikespolitiska 

frågor m. m. Skolan skall vidare utveckla och framställa utbildningshjälpmc

del för försvaret och i samband härmed bedriva tillämpad forskning inom det 

utbildningsteknologiska området. 

Försvarets brevskola är organiserad på en skolledning, en produktionsav

dclning, en administrativ enhet och en enhet för forskning. utveckling m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets brevskola budgeteras på 

två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och för

bandsverksamhet samt Tillämpad forskning. En stor del av verksamheten 

vid försvarets brevskola avser s. k. uppdragsverksamhet, som har budgeterats 

under primäruppdraget inom det förstnämnda delproduktionsområdel. 

Uppdragsverksamheten skall i huvudsak vara självbärande. Verksamhe

ten i övrigt finansieras från forslagsanslaget Försvarets brevskola. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande ut vecklingen av delprogrammet anförjörSl'arets brei•skola bl. a. 

följande. 

Utvecklingen av delprogrammet kan i hög grad komma att påverkas av re

geringens ställningstagande till försvarets rationaliseringsinstituts rapport om 

publikations- och läromedelsverksamheten i försvaret. Verksamheten kom

mer i avvaktan på detta ställningstagande främst att inriktas mot fortsatta 

analyser av utbildningsproblem och, som resultat därav, produktion av ut

bildningshjälpmedel. Analyserna tenderar att få allt större omfattning i verk

samheten. 
För produktion av utbildningshjälpmedel for försvarsgrenarna riiknar sko

lan med att även i fortsättningen få sekundäruppdrag av chefen för armen och 

andra betalda uppdrag av cheferna för marinen och flygvapnet. 

Såväl chefen för armen som chefen for nygvapnet tar i stor utsträckning 

skolans tjänster i anspråk för att genomföra kurser inom det pedagogiska om

rådet. 

Inom delproduktionsområdet Tillämpad forskning kommer verksamheten 

även i fortsätlningen all koncentreras på att utveckla analys- och mätmetoder 

vid produktion av läromedel samt att utvärdera utbildningsresultat. l sam

band med detta kommer bl. a. attityder till utbildning att studeras. 

Beträffande skolans organisation förutses inga större förändringar. För att 

effektivisera verksamheten kommer dock främst arbetsrutinerna att studeras 

och vid behov ändras. I samband med detta kan mindre organisationsänd

ringar bli nödvändiga inom ramen för skolans nuvarande resurser. 



Prop. 1976177: IOO Bilaga 7 Försvarsdepartementet 129 

Brevskolans samverkan med statliga och andra utbildningsanstalter bör 

ytterligare fördjupas främst mot bakgrund av de ut vecklings- och omstruktu

reringsprocesser som äger rum inom utbildningsomrädet. Även utländska 

erfarenheter bör i större grad än hittills tas till vara. 

Utvecklingen kommer också att kräva större och bredare media- och me

todkunskap inom den pedagogiska analys- och produktionsverksamhctcn. 

Detta kräver i sin tur omfattande utbildning av personalen för att skolan skall 

kunna behålla och eventuellt förstärka sin ställning som utbildningstcknolo

gisk institution. 

Den av brevskolan beräknade utvecklingen av anslaget försvarets brev

skola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1976; 1 000-tal 

kr.). Nivå A och B är identiska för delprogrammet under programplane

perioden. 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

I 830 I 997 I 997 I 997 1 997 1 997 9 985 

1 Prisläge februari 1975 

F 13. Försvarets brevskola 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 901 990 

I 830 000 
1 995 000 

Kostnader och medelsbehm· (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets brevskola: 
Allmän ledning och för

bandsverksamhet 
Tillämpad forskning 

Kostnader 

Avgår: 
Intäkter för uppdragsverk-

1975176 

Planerat Utfall 

4 035 
60 

4 095 

5 227 
79 

5 306 

samhet -2 500 -3404 

Tillkommer: 
Medgiven prisreglering 
Justering 

Medelsbehov 

+ 337 

I 932 1902 

9 Riksdagen I 97!i. I sa ml Nr I 00. Bilaga 7 

1976177 1977178 

Planerat Försvarets Föredra-

5 110 
70 

5180 

-3 350 

1830 

brevskola ganden 

5 761 
86 

5 847 

-3 850 

1997 

5 493 
86 

5 579 

-3600 

+16 

I 995 
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Personal 

Personalkategori Antal 

1975/76 1976177 Beräknarl iindring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
brevskola ganden 

Militär personal 
Regementsofficerare 2 2 2 of. of. 
Reservofficerare 2 I 0 of. of. 

Värnpliktsofficerare 5 0 0 of. of. 

Civil personal 
of. Lärare m. n. 6 4 4 of. 

Övrig personal 29 1 381 38 1 of. of. 

44 44 44 of. of. 

I Inkl. personal för uppdragsverksamheten 

Budgetåret 1975176 

Försvarets brevskola anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975/76 att 

skolan under budgetåret i allt väsentligt har kunnat genomföra planerad verk

samhet. Verksamheten har koncentrerats på att genomföra analys- och pro

duktionsuppdrag inom utbildningsområdet för försvarsgrenscheferna m. Il. 

Ett omfattande arbete har lagts ner på att behålla en väl fungerande korre

spondensstudieverksamhet och att se över de läromedel som tidigare har ta

gits fram vid skolan. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av ver~samhcten som anges i prop. 1975176: IOO bil. 6 

(FöU I 975176:32, rskr 1975/76:273) och i regleringsbrevet för innevarande 

budgetår bedrivs med oförändrarl ambitionsnivå. Tendensen att produk

tionen förskjuts mot att framställa utbildningspaket som täcker större ut

bildningsområden fortsätter. En stor del av skolans kapacitet tas i anspråk 
för att hålla läromedel aktuella. 

Budgetåret 1977178 

Försvarets brevskola 

I avvaktan på regeringens ställningstagande till försvarets rationaliserings

instituts tidigare nämnda rapport om publikations- och läromedelsverksam-
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heten i försvaret föreslår försvarets brevskola inga större förändringar i sko
lans verksamhet. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar brev
skolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär all kostnaderna ökar med 667 000 
kr. 

B. Alternativ 0 

Detta alternativ skulle minska medelstilldelningen med 100 000 kr. En 

sådan minskning, som knappast kan göras annat än på personalsidan, skulle 

innebära att en kvalificerad handläggande tjänsteman entledigas och att 

dennes verksamhet lades ned. Detta skulle medföra minskad Iäromedels
produktion. 

Föredraganden 

Ställningstagandena till utredningen om publikations- och läromedels

vcrksamheten i försvaret kan komma att påverka verksamheten vid för

svarets brevskola. I avvaktan på dessa ställningstaganden anser jag att sko

lans verksamhet inte bör utökas. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets brevskula för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av l 995 000 kr. 

F 14. Försvarets hundskola 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Försvarets hund
skola för budgetåret 1977178 beriikna ett förslagsanslag av 

1637000 kr. 
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Krigsarkh'et 

Krigsarkivct leder och övervakar arkivtjänsten hos myndighe1er inom 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. Arkivet är arkivmyndighet och 

arkivdepå. Det skall verka för en tidsenlig organisaton och utveckling av 

arkivväsendet. främja en ändamålsenlig gallring av arkiv, främja vetenskap

lig forskning m. m. 

Chef för krigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 

sektioner, nämligen fyra för arkivmyndighets- och depåärenden, en för ad

ministration samt forskningsservice och utredningsverksamhet m. m. och 

en för gallringsutredningar. Vidare finns ett bibliotek. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivct. Som upp

bördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krigsarkh•er bl. a. föl

jande. 

Verksamheten inom programelementet Krigsarkivet som omfattar de

påverksamhet inkl. biblioteksverksamhet, gallring av de i depån förvarade 

arkiven, forskningsservice och utredningsverksamhet ät allmänhet och myn

digheter m. m. beräknas under programplaneperioden bedrivas på oförändrad 

ambitionsnivå. 
Programelementet Gemensam arkivverksamhet omfattar utarbetande av 

förslag till gallringsbestämmelser, rådgivning i arkivfrågor åt försvarets myn

digheter m. m. Verksamheten bör under perioden inriktas mot att förbättrn 

servicen ät myndigheterna i dessa avseenden. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 

av följande sammanställning (prisläge februari 1976; I 000-tal kr.). Dessutom 

redovisas utvecklingen i nivåerna A och B enligt överbefälhavarens be
dömning. 

1976/771 1977/78 1978179 1979/80 1980/81 1981i82 Summa 
1977 /82 

KrA 2 930 3 846 3 980 4141 4 507 4 778 21 252 
NivåA 3 410 3 410 3410 3 410 3 410 17 050 
Nivå B 3410 3 410 3410 3410 3 410 17 050 

I Prisläge februari 1975 
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F 15 Krigsarkivet 

1975176 

1976177 

1977/78 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 854 638 
2 930 000 
3 490 000 

Kostnader och medelsbehol' (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Krigsarkivet: Allmän led
ning och förbandsverk-
samhet 2 364 

Kostnader 2 364 

Avgår: 
Inbetalningar för kopie-
ringsverksamhet - 9 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcglering 
Justering 

l'.1edelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 
HnndHiggande personal 
Övrig personal 

+ 513 

2868 

Antal 

1975176 

Planerat 

Il 

16 

27 

2 871 

2 871 

- 16 

2 855 

Utfall 

10 

16 

26 

1976177 1977178 

Planerat Krigsar-

2 941 

2 941 

- Il 

2930 

kivet 

3 862 

3 862 

- 16 

3846 

Föredra
ganden 

3466 

3466 

-16 

+40 

3490 

1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Krigsar- Föredra-
kivet ganden 

14 +2 of. 

13 +2 +I 

27 +4 +l 
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Budgetåret 1975176 

Krigsarkivcr anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975176 att arkivet i 

huvudsak har uppfyllt de krav som ålagts myndigheten. För programclemen· 

tet Krigsarkivet framhåller dock myndigheten att ett större antal äldre arkiv

leveranser mottagna redan på 1930-talet eller tidigare - däribland nera stora 

äldre regementsarkiv - hittills inte har kunnat presenteras för forskningen på 

ett tillfredsställande sätt. 

Verksamheten inom programelementet Gemensam arkivverksamhet har i 

stort sett fullföljts enligt planen. Ökade krav från allmänhet och myndigheter 

på programelementet Krigsarkivet i fråga om forskningsservice har tillsam

mans med viss omdisponering av personal emellertid medfört att målet för 

programelementet Gemensam arkivverksamhet inte helt har kunnat uppfyl

las. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: I 00 bil. 6 (FöU 

1975/76:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande bud
getår bedöms i huvudsak kunna fullföljas. 

I depåverksamheten kommer möjligheterna att ordna och registrera arkiv 

och samlingar att behöva begränsas. Uppgiften att ta emot arkiv från myndig

heter som upphört prioriteras. Gallring av arkiv som förvaras i depån möjlig

görs genom att extra personal anställs. Konserverings- och bokbinderiverk

samheten kan bedrivas i tillfredsställande omfattning men katalogiserings

och klassificeringsarbeten inom biblioteket släpar efter. Redovisningen av 

kartbiblioteket bedöms behöva modernaiseras. 

Forsknings- och utredningsverksamheten ät allmänhet och myndigheter 
kan tillgodoses endast i begränsad omfattning. Den interna administrationen 
kommer alt behållas på oförändrad nivå. 

Budgetåret 1977178 

Krigsarkil'er 

Förändringar i förhållande till budgetåret 1976/77 motiverar krigsarkivet 
på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkningar 

Pris- löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 417 000 kr. 
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B. Uppgiftsfårändringar 

I. Medel för vissa nya tjänster bör beräknas under anslaget ( + 303 000 
kr.). 

2. För ökad säkerhetsfilmning av arkivhandlingar behövs ytterligare 5 000 
kr. 

3. Konserveringsmaterial behövs tör ytterligare 20 000 kr. 

4. För diverse engångsanskaffningar behövs 175 000 kr. 

C. Alternativ 0 

Alternativet innebär att anslaget minskar med 167 000 kr. Detta drabbar 

nästan uteslutande lönekostnaderna. Då myndigheten under en följd av 

år påtalat behovet av personalförstärkningar måste en personalminskning 

betecknas som ytterst allvarlig. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad krigsarkivet har anfört om verksamheten 

under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår medel för en halvtidstjänst 

for biblioteket, tätpackningshyllor och omtryck av arkivinstruktion för för

svarets myndigheter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krigsarkivet för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag 

av 3 490 000 kr. 

Statens försvarshistoriska museer 

Statens försvarshistoriska museer är enligt prop. 1975176:190 <FöU 

1975/76:39, rskr 1975176:375) fr. o. m. den I juli 1976 gemensam myndighet 

for armemuseum, marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona, liksom 

för det flygvapenmuseum som kommer att inrättas den I juli 1977. Myn

digheten som leds av en styrelse har även en samordnande roll för andra 

militära museer och samlingar av militär och kulturhistorisk art inom för

svaret. 

Under myndigheten bildar armemuseet, marinmuseum och fr. o. m. den 

I juli 1977 flygvapenmuseet inbördes självständiga museer. Varje museum 

leds av en museichef (motsvarande) eller chef som samtidigt är huvud

föredragande i styrelsen i ärenden som gäller museet. 

Styrelsen har kommit in med fårslag till instruktion för statens fårsvars

historiska museer. Övergångsvis gäller hittillsvarande instruktioner. Detta 

innebär i huvudsak följande. 
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Armernuseum skall bevara föremål av betydelse för kunskapen om det 

svenska lantförsvarets verksamhet och ut veckling genom tiderna. främst 

i fråga om dess beviipning och utrustning. Museet har också hand om statens 

trofösamlingar. I uppgifterna ingår bl. a. att ordna utställningar och att främja 

forskning inom museets verksamhetsområde. Armemuseurn svarar också 

för rådgivande och stödjande verksamhet åt armens förbandsmuseer. 

Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona har till uppgift att bevara 

föremål som belyser utvecklingen av förutvarande Karlskrona örlogsvarv 

m. m. och den verksamhet som har bedrivits där. 

Flygvapenmuseet skall verka för att sprida information, inom och utom 

försvaret, om flygvapnets utveckling som militär organisation. Styrelsen 

skall senast den 1 mars 1977 komma in med förslag till preliminär orga
nisation m. m. för museet. 

Verksamheten under delprogrammet statens forsvarshistoriska museer 

budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led

ning och förbandsverksamhet - ett för resp. museum. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Statens försvarshistoriska 

museer. Som uppbördsmedcl redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför starensfiirsvarshistoriska 
museer bl. a. följande. 

Väsentliga utgångspunkter för långsiktsplaneringen av den militärhisto

riska museiverksamhetcn finns i de betänkanden som har avgetts av 1965 

års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) samt i regeringsförslag 
och riksdagsbeslut. 

Styrelsen för de fdrsvarshistoriska museerna anser att den allmänna in

riktning som statsmakterna angivit för kulturpolitiken innebär alt väsentliga 

ambitionsnivåhöjningar skall genomföras successivt och ställning tas för 
varje budgetår. 

Styrelsen accepterar i väsentliga delar MUS 65 förslag. Sålunda bör ar

memuscum och marinmuseet stanna kvar under försvarsdepartementet 

bl. a. av traditions- och accessionsskäl. Däremot bör som tidigare framhållits 

av den förutvarande programmyndigheten museerna placeras utanför för

svarsmaktens ekonomiska ram. Uppgiftsförändringar och resursförstärk

ningar i enlighet med MUS 65 förslag har planerats in. 

Styrelsen kommer att i det fortsatta utredningsarbetet ge en samlad syn 

på anskaffningsverksamheten och tillförseln av föremål och föreslå lös
ningar för alla tre museerna. 

Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av an

slaget statens försvarshistoriska museer framgår av följande sammanställ-
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ning (prisHige februari 1976; I 000-tal kr.). Dessutom redovisas utvecklingen 
nivåerna A och B enligt överbefälhavarens bedömning. 

19761771 1977178 1978/79 1979/80 1980181 1981/82 Summa 
1977 /82 

Mynd. 3405 4 948 4 948 4 948 4 948 4 948 24 740 
Nivä A 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 20 750 
Nivå B 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 20 750 

I Prisläge februari 1975 

Anm.: fr. o. m. hudgclårel 1977178 ingår med.::lsbchovcl för flygvapenmuseet i ansla
get. 

F 16. Statens försvarshistoriska museer 

1975176 Utgift' 3 527 960 

1976177 Anslag' 3 405 000 

1977178 Förslag 4 480000 

1 Tidigare anslagsbeteckning Fl6. Militärhistoriska museer. 

Kostnader och mede/sbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Sia tens föredra-
försvars- ganden 
historiska 
museer 

Statens fcirsvarshistoriska 
museer: Allmän ledning 
och förbandsverksamhel 3 016 

Arme museum 2 245 2 712 2 530 3 430 
Marin museet 769 860 903 , 096 999 

Flygvapenmuseet 450 450 

Kostnader 3 014 3572 3433 4 976 4 465 

Avgår: 
Inträdesavgifter vid 
a) armemuseum - 4 -Il - 3 - 3 - 3 
b) marinmuseet -25 -33 -25 -25 -25 
c) flygvapenmuseet 

Tiltkomml.'r: 
Medgiven prisreglering +562 
Justering + 43 

Medelsbehov 3547 3 528 3405 4 9411 4480 
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Personal 

Persuna I kategori An tu I 

\975176 1976177 &räknad ändring 
1977/78 

Planerat L'tfall Planerat Statens Föredra-
försvars- gandcn 
hisloriska 
museer 

Armemuseum 

A1ilitär personal 
Regementsofficer of. of. 
Regemcntsoflici;:r (arvo-
destjänst) 

Civil personal 
Handläggande personal 3 3 4 +I af. 
Övrig personal 22 24 21 +2 af. 

Marinmuseet 

Civil personal 
Handläggande personal 2 2 2 af. of. 
Övrig personal 9 JO 9 +I af. 

37 40 37 +4 of. 

Budgetåret 1975176 

Armcmuseum anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975/76 att den 
verksamhet som redovisades för första året programplanen 

1975/76-1979/80 har genomförts. Antalet besök vid armemuseum har under 
budgetåret uppgått till över 41 000 personer. Flera tillfälliga utställningar har 

genomförts. Museet har bistått forskare och institutioner samt allmänheten 

med upplysningar. undersökningar, litteratur- och bildhänvisningar. Antalet 
besökare vid marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona har under 

budgetåret uppgått till över 37 000 personer. Vad gäller basutställningen har 

smärre ändringsarbeten utförts. Ett flertal tillfälliga utsträllningar har genom
förts. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 (Föll 

1975176:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande bud
getår bedöms kunna fullföljas. 
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Budgetåret 1977/78 

Statensjörsvarshistoriska muSN'r 

139 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar statens för
svarshistoriska museer på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 560 000 kr. 

B. förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

l. Armemuseum 

al Kostnaderna får styrelsen redovisas under armemuseums budget och 

beräknas uppgå till 70 000 kr. 

b) för allmän administration behöver styrelsen en tjänsteman. ( + 107 000 
kr.). 

c) Kostnaden för all arvodera föreståndare för förbandsmuseerna beräknas 

uppgå till 50 000 kr. 

2. Flygvapenmuseet 

Kostnaden för museets verksamhet beräknas uppgå till 450 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

l. Armemuseum 

a) För att höja ambitionsnivån för utställningsverksamhetcn enligt förslag av 

MUS 65 behövs 25 000 kr. 

b) För vård och lillsyn av samlingarna behövs en amanuens. ( + 77 000 kr.). 

c) En museitekniker behövs ( + 62 000 kr.). 

d) För att kunna inleda undersökningar rörande militär tradition och miljö 

behövs 65 000 kr. 

2. Marinmuseet 

För att enligt MUS 65 förslag kunna höja ambitionen för utställningsverk

samheten behövs en amanuenstjänst ( + 77 000 kr.). 

D. Alternativ 0 

En bedömning och beriikning av innebörden av en minskad medelstill

delning enligt detta alternativ är tekniskt omöjlig att genomföra och saknar 

dessutom intresse då de försvarshistoriska museerna befinner sig i ett upp

byggnadsskedc. 
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Föredraga11de11 

Jag kan i huvudsak godta vm.I statens försvarshistoriskä museer har anfört 
om verksamheten under nästa budgetår. 

Den översyn av organisationen som päg[lr kommer att påverka museernas 
inriktning och verksamhet under programplaneperioden. 

Min hcriikning av rnedelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kost nadcr och medelsbehov. 
fag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Statens.tiirwarshistoriska museer för budgetåret 1977178 an
visa ett förslagsanslag av 4 480 000 kr. 

Anskaffning aY fortifikatorisk materiel m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Anskaffning av fortifikatorisk mate

riel 111. m. omfattar borttagande av pansarhinder, anskaffning av speciell for
tifikatorisk materiel och gemensamma fältarbeten. Verksamheten budgete
ras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 
förbandsverksamhet. Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. och An
skaffning av befästningar m. m. Av primäruppdragen finansieras de två först
nämndä från förslagsanslaget Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. 
Ol:h det sistnämnda från investeringsanslaget Gemensamma myndigheter 
m. m.: Anskaffning av anläggningar. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefälhavaren bl. a. 
följande. 

Planeringsramen för borttagande av pansarhinder innebär ett medelsbehov 
som årsvis är något större än under innevarande budgetår. 

Planeringsramen för anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel inne
bär en oföriindrad anskaffning under hela programplaneperioden. Verksam
heten omfattar anskaffning av materiel för krigsuthyggnad av befästningar 
samt förrådshållning och vård av anskaffad materiel. 

Verksamheten avseende gemensamma fältarbeten omfattar anskaffning 

av truppbefästningar samt åtgärder för att förbereda förbindelse- och förstö

ringsarbeten i krig. Planeringsramen innebär att verksamheten får oförändrad 
omfattning under programplancperioden. 

Anslagsframställningarna inom delprogrammet är utarbetade i nivå A. 
Behovet av betalningsmedel är under programplancperioden lika stort i nivå 
B. fördelningen på anslag under programplenperioden framgår av följande 

sammanställning (prisläge februari 1976; 1 000-tal kr.). 
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Anslag l 9761771 1977178 1978179 1979/RO 1980/81 

-----

F 17. Anskaffning av fortifikato-
risk materiel m. m. 4 700 5 100 5 100 5 100 5 llJO 

111 5. Gemensamma myndigheter 
m. m.: Anskaffning av an-
läggningar 7 000 7 200 7 200 7 200 7 200 

11 700 12 300 12 300 12 300 12 300 

I Prisläge februari 1975 

F 17. Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. 

1975176 Utgift 7 946 676 

1976177 Anslag 4 700 000 

1977178 Förslag 5 100 000 

Kostnader och mede/sbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977/78 

Planerat Utfall Planerat Överbefäl- Föredra-
hava ren ganden 

Anskaffning av fortifika-
torisk materiel m. m.: 

Allmän ledning och för-
bandsvcrksamhet 350 2 371 400 500 500 

Centralt vidtagen matc-
riclanskaffning m. m. 4 300 5 576 4300 4600 4 600 

Kostnader= medelsbehov 4650 7947 4 700 5 100 5100 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcglering +2 700 

Medels behov 7 350 7 947 4 700 5100 5100 

Budgetåret 1975176 

Fort(fikations.forvaltningen anger sin årsredovisning för hudgctilret 

1975176 att planerad anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel i hu

vudsak har genomförts. Vidare har pansarhinder m. m. tagits bort planenligt. 

1981/82 Summa 
1977 /82 

5 100 25 500 

7 200 36 000 

12 300 61 500 
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Budgetåret 1976/77 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: 100 bil. 6 

(FöU 1975176:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande 

budgetår bedöms kunna fullföljas. 

Budgetåret 1977178 

Överbefälhavaren 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför överbe

fälhavaren att anskaffningen av speciell fortifikatorisk materiel sker enligt en 

långsiktsplan som har upprättats av chefen för försvarsstaben. Målet enligt 

denna plan bedöms bli uppfyllt med oförändrad planeringsram med hänsyn 

tagen till prisutvecklingen. 

Ökade krav på miljövårdande åtgärder i skog och mark medför att medels

behovet för att ta bort pansarhinder ökar. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

För anskaffning av ett större antal fåltarbetssatser lämnade 1973 års riksdag 

ett betällningsbemyndigande av 12,5 milj. kr. för perioden 1973/ 

74-1977178. Med utnyttjande av det belopp som i sammanställningen 

har tagits upp för denna anskaffning och efter justering med hänsyn till 

den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1976/77 

och 1977 /78 beräknas någon bemyndigandeskuld inte komma att kvarstå 

den 30 juni 1978. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anskafli1ing av .fortifikatorisk materiel m. m. för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 5 100 000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral skall på uppdrag utföra främst administrativ databe

handling åt myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Datacentralen skall vidare svara för beredskaps- och krigsplanläggning i fråga 

om driften av den datamaskinutrustning som ställs till centralens förfogande. 

I den mån det kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts får data

centralen även åtaga sig uppdrag från uppdragsgivare utanför försvarsde

partementets verksamhetsområde. 
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Datacentralen leds av en styrelse. Chef för centralen ~ir en direktör. Inom 

datacentralen finns ett centralt organ som utgörs av en enhet flir administra

tion, en enhet för teknik och en enhet för produktion samt produktionsorgan 

för datainsamling och databehandling. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bandsverksamhet. 

Verksamheten redovisas som självbärande under förslagsansanslaget För

svarets datacentral. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför jörsvarets datacentra! 
bl. a. följande. 

Försvarets datacentrals framtida verksamhet är helt avhängig av den data

kraftstruktur som skall gälla för försvarsmakten och de uppgifter som tillde

las datacentralen. I den nu gällande planen för utveckling av datakraften 

ingår leverans av en ny större datamaskin under budgetåret 1979 /80. 

Den nuvarande verksamheten påverkas i stor omfattning av det pågående 

bytet av datamaskiner IBM-SAAB-UNIV AC. Översättningen av datama

skinprogram som inleddes i början av år 1973 vid omläggningen från IBM

till SAAB-maskiner har nu avlösts av omläggning till UNIV AC. Data

centralens personal omskolas och vidareutbildas för att kunna sköta de 

nya datamaskinerna och använda en delvis ny teknik. Denna är förknippad 

med den ökande satsningen på terminalverksamhet och databasutnyttjande. 

Under nära två år framåt pågår en parallell drift av olika datamaskintyper. 

Detta medför en stark belastning på datacentralens produktionsresurser. Sär

skilt under budgetåren 1976177 och 1977178 kan man räkna med att tillfälliga 

kostnader kan uppkomma samt att det kan bli svårt all fördela dessa kost

nader och debitera datacentralens kunder. 

Hur datamaskinerna UNIV AC skall utnyttjas i framtiden är f. n. svårt 

att planera. Erfarenheter av produktion som kan analyseras kommer att 

föreligga först mot slutet av år l 976. Behovet av kapacitet hos flera ny

utvecklade kundsystem är okänt. De ekonomiska förutsättningarna för drif

ten kan överblickas först då beslut fattats om detaljutformningen av de 

nya datamaskinutrustningarna, om utrustningarna skall köpas eller förhyras 

och i vilken utsträckning uppkommande programanpassningskostnader 

m. m. skall bestridas med medel från datamaskinfonden. 

Det ovan nämnda bytet till UNIV AC-datamaskiner påverkar arbetsupp

gifterna för ca 40 % av datacentralens personal och berör ca 65 % av den 

ekonomiska omslutningen. 

Vid Burroughs datamaskiner förändras driftsituationen på grund av den 
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ökade användningen av terminaler. Viss utbyggnad sker även av datama
skinkapaciteten. Dessa datamaskinutrustningar planeras bli avvecklade år 
1980. F. n. utreds hur värnpliktsverkets behov av datakraft skall tillgodoses 
på sikt. 

Datacentralens utrustning för datainsamling har successivt moderniserats. 
Vid utgången av budgetåret 1975176 hade sålunda fyra av de fem en
heterna för datainsamling nya utrustningar av fleroperatörstyp. Omställning 
har i allt väsentligt skett planenligt och med gott ekonomiskt utbyte. 

Den av datacentralen beräknade årsomslutningen under anslaget Försva
rets datacentral frnmgår av följande sammanställning (prisläge februari 1976; 
I 000-tal kr.) 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

35 160 42 380 43 800 44 600 44 100 43 500 218 380 

I Prisläge februari 1975 

F 18. Försvarets datacentral 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

169 000 
1 000 
1 000 

Kostnader och medelsbehov (} 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets datacentral: 
Allmän ledning och för
bandsverksamhet 

Kostnader 

Tillkommer: 
Rörelsekapital 
Omlokaliseringskostnader 

Avgår: 

1975176 

Planerat Utfall 

25 271 

25 271 

34 163 

34163 

+I 255 
+ 169 

1976/77 1977/78 

Planerat Försvarets Föredra
datacentral ganden 

34 941 

34 941 

42 201 

42 201 

42 201 

42 201 

+ 100 + 180 + 180 
+ 170 

Intäkter 
Kostnadsförskjutningar 

-24 968 -35 418 -35 160 --42 380 --42 380 
- 302 

Medels behov 

I Medgivet överskridande 200 000 kr. 

2 Medgivet överskridande 50 000 kr. 

1691 
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Utg!/ier och medcMchov (] 000-tal kr.) 

Utgifter I inkomster 1975176 

Planerat Utfall 

Ingående balans den I juli 
resp. år (utnylljad rörlig 
kredit) 

Utgifter 

Summa utgifter 

Avgår: 
Inkomster 
Utgående balans den 30 
juni resp. år (utnyttjad 
rörlig kredit) 

Medelsbehov 

2 579 
25 271 

27 850 

-25 270 

- 2 579 

1 Medgivet överskridande 200 000 kr. 
2 Medgivet överskridande 50 000 kr. 

2 581 
32 772 

35 353 

-34 382 

- 802 

1691 

1976/77 1977/78 

Planerat Försvarets Förcdra
dataccntral gandcn 

802 I 180 I 180 
35 211 42 201 42 201 

36 013 43 381 43 381 

-34 782 -42 380 -42 380 

- I 180 - I 000 -I 000 

51 2 1 

Anm. Ackumulernt rörelsekapital per den 30 juni 1976 I 557 000 kr. 

Personal 

Persona I kategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Försvarets Föredra-
datacentral ganden 

Civil personal 
Handläggande personal 28 33 38 of. of. 
Övrig personal 172 177 162 of. of. 

200 210 200 of. of. 

Budgetåret 1975176 

Försvarets datacentral anger i sin årsredovisning för budgetåret 1975/76 att 

en ny driftenhet har organiserats i Karlstad samtidigt som driftenheten Tre 

Vapen i Stockholm har avvecklats. Ett successivt utbyte av datacentralens 

datamaskiner från IBM via SAAB till UNIV AC pågår. Under året har drift

störningarna vid SAAB-utrustningarna varit betydande. Detta har medfört 

I 0 RiksdaKc11 1976. I sam/. Nr J(JO. Bilaga 7 
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krav på stora resursinsatser för planering, drift och feluppföljning hos både 

kunderna och datacentralen. 

I syfte all förbättra effektiviteten och åstadkomma klarare ansvarsgränser 

gentemot kunderna har under året kundservicefunktionen förbiittrats och 

funktionen för teknisk assistans utretts. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975176: LOO bil. 6 (FöU 

1975176:32, rskr 1975176:273) och i regleringsbrevet för innevarande bud

getår bedöms kunna fullföljas. 

Datacentralen måste under budgetåret 1976177 liksom föregående bud

getår siitta in betydande resurser för att bemästra driftsituationen vid SAAB

utrustningarna. Förhållandet att de nya UNIV AC - datamaskinerna drift

mässigt ännu inte har ersatt de äldre IBM- och SAAB-utrustningarna medför 

också särskilda resursbehov. 

Budgetåret 1977/78 

Försvarets datacentral 

En UNIV AC-utrustning installeras under budgetåret i Arboga. Utrust

ningen vid datadriftenheten i Karlstad kompletteras varvid kapaciteten vid 

anläggningen avsevärt förbättras. 

Återstående IBM- och SAAB-utrustningar skall avvecklas under budget

året. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets datacentral har anfört om verk

samheten under nästa budgetår. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov resp. utgifter och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets datacentral för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 

F 19. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Frivilliga .för
svarsorganisarioner m. m. för budgetåret 1977178 beräkna ett för

slagsanslag av 25 980 000 kr. 
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Insatsberedskap m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Insatsberedskap m. m. budgeteras på 

två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och för

bandsverksamhet och Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Insatsberedskap m. m. 

Programplan för perioden 1977 /78-1981182 

Anslagsframställningen för delprogrammet Insatsberedskap m. m. har ut

arbetats i nivå A. Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av an

slaget Insatsberedskap m. m. i nivå A och B framgår av följande samman

ställning (prisläge februari 1976; I 000-tal kr.). 

1976/771 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Surruna 
1977178 

NivåA 
NivåB 42090 

49 780 
49 780 

I Prisläge februari 1975 

48 610 
47 215 

48 610 
47 215 

48 610 
47 215 

48 610 
47 215 

244 220 
238 640 

I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 

bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar lämnas riks

dagens försvarsutskott. 

F 20. lnsatsberedskap m. m. 

1975176 

1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

46 357 596 

42 090 000 

49 630 000 

Kostnader och medelsbehov (] 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

lnsatsbercdskap m.m.: 
Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 12 460 14 094 

Operativ och krigsorgani-
satorisk verksamhet 23 440 32 264 

Kostnader= medels behov 35 900 46358 

1976177 1977178 

Planerat Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

13 225 15 305 15 157 

28 865 34 475 34 065 

42 090 49780 49 222 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 148 

Primäruppdr,1g 111. m. 1975176 1976177 I 'l77178 

Planerat Utfall Planer;ll Överhcfol- f'öredra-

·------·-----·---
Tillkommer: 
Medgiven prisreglering 
Justering 
Medelsbehov 

Överbefii/havaren 

+9 487 

45 387 

A. Pris- och löneomräkning 

46 358 42090 

hava ren 

49 780 

ganden 

+408 
49630 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 712 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar liimnas riksda

gens försvarsutskott. Totalt innebiir uppgiftsförändringarna att kostnaderna 

ökar med 2 978 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksamhe

ten under budgetåret 1977178. 
Min ber.ikning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnsatsberedskap m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 49 630 000 kr. 

F 21. Viss gemensam verksamhet 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Viss gemensam 

verk~amhet för budgetåret 1977 /78 beräkna ett förslagsanslag 

av JO 250 000 kr. 
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Vissa ersättningar m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa ersättningar m. m. omfattar 
foljande programelement. 

Under programelementet Familjebidrag tillhandahålls länsstyrelserna me

del för utbetalning till farniljebidragsnämnderna som beslutar om famil

jebidrag enligt bestämmelserna i familjebidragslagen och familjebidrags

kungörelsen. Även den särskilda hjälpverksamhet som försvarsstabens per

sonalvårdsbyrå bedriver till förmån för de värnpliktiga och deras anhöriga 

ingår i detta programelement. 

Under programelementet Skadeersättningar betalar försvarets civilförvalt

ning ersättningar med anledning av skador vid militär verksamhet. 

Under programelementet Ersiittning i anledning av kroppsskada utbetalar 

riksförsäkringsverket ersättningar enligt förordningarna om ersättning i an

ledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring m. n. författning

ar. 

Verksamheten inom programelementet Gemensam utbildning i arbetar

skydd omfattar kurser anordnade enligt försvarets arbetsmiljökommittes be

stämmande i samråd med arbetarskyddsstyrelsen, överbefälhavaren och cen

trala förvaltningsmyndigheter. 

Under programelementet Förslagsverksamhet beslutar försvarets centrala 

företagsniimnd om vissa ersättningar och belöningar för förslag till förbätt

rade drifts- och utbildningsmetoder m. m. Nämnden vidtar även åtgärder 

för att främja förslagsverksamheten inom försvarsmakten. 

Programelementet Täckande av vissa medelsbristcr omfattar brister som 

försvarets civilförvaltning redovisar som s. k. propriebalanser. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras på två primäruppdrag 

inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet, 

nämligen ett för familjebidrag och ett för vissa ersättningar m. m. Primär

uppdraget avseende familjebidrag finansieras från försvarsgrenarnas anslag 

till ledning och förbandsverksamhet utom beträffande särskild hjälpverk

samhet till tOrmån för värnpliktiga och deras anhöriga som, i likhet med 

övrig verksamhet inom delprogrammet, finansieras från anslaget Vissa er

sättningar m. m. 

Programplan för perioden 1977/78-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför.försvarets civiljörvaltning 

bl. a. följande. 

Utgifterna för den del av verksamheten under programelementet Famil

jebidrag som avser särskild hjälpverksamhet till förmån för värnpliktiga och 

deras anhöriga beräknas till 700 000 kr. för vart och ett av budgetåren under 

programplaneperiodcn. Vid gällande hidragsanvisningar ryms inte verksam

heten inom den tidigare anvisade ramen. 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 150 

Som en följd av riksdagens beslut om förmåner för värnpliktiga m. n. 
(prop. 1975176: 134, foU 1975176:37, rskr 1975176:326) kommer de i fö. 
regåendc års programplan upptagna kostnaderna att avsevlirt revideras. 

De totala utgifterna för verksamheten under programelementet Famil

jebidrag beräknas under programplaneperioden uppgå till följande belopp 

(I 000-tal kr.). 

1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

46 600 46 600 46 I 00 46 000 46 000 231 300 

Mcdelsbehovet för verksamheten under programelementet Skadeersiitt

ningar torde på grund av genomförda lagändringar inom skadcståndsrätten 

komma att öka. För vart och ett av budgetåren under programplaneperioden 

beräknas kostnaden till 3 600 000 kr. 

Kostnaderna under programelementet Ersättning i anledning av kropps

skada beräknas av riksförsäkringsverket. Vid i stort oförändrad omfattning 

av den militära tjänstgöringen och ett basbelopp om JO 000 kr. beräknar 

verket utvecklingen av programelementet enligt följande sammanställning 

(I 000-tal kr.). 

1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

Livränta till 
invalider 18 700 18 800 18 900 19000 19100 94 500 
Livränta till 
efterlevande 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 26 500 
Sjukpenning 5 000 5 100 5 200 5 300 5400 26000 
Övriga för-
mån er 800 800 800 800 800 4000 

29800 30000 30 200 30400 30600 151 000 

Kostnaderna för verksamheten under programelementet Gemensam ut

bildning i arbetarskydd beräknas av försvarets arbetsmiljökommitte utveck

las enligt följande sammanställning. 

1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 

212 000 280 000 280 000 210 000 210 000 

Summa 
1977 /82 

192 000 
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Behovet av betalningsmcdel för verksamheten under programelementet 
Förslagsverksamhet beräknas för vart och ett av budgetåren 
1977178-1981/82 uppgå till 112 000 kr. 

Behovet av betalningsmcdel för verksamheten under programelementet 
Täckande av vissa medelsbrister beräknas till oförändrat 30 000 kr. under van 
()ch ett av budgetåren under prograrnplaneperioden. 

Den av försvarets civilförvaltning beräknade utvecklingen av anslaget 

Vissa ersättningar m. rn. framgår av följande sammanställning (prisläge fe
bruari 1976; l 000-tal kr.). Dessutom redovisas utvecklingen i nivå A och 
13 enligt överbefälhavarens bedömning. 

1976/771 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977182 

FCF 41 030 
NivåA 
Nivå B 

34 454 
34454 
34 454 

1 Prisläge februari 1975 

34 722 
34 722 
34 722 

34 922 
34 922 
34 922 

F 22. Vissa ersättningar m. m. 

1975/76 Utgift 31 723 516 
1976177 Anslag 41 030000 
1977178 Förslag 34 254 000 

Kostnader och medelsbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Vissa ersättningar m. m. 
Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 

Familjebidrag 84000 84033 
Vissa ersättningar m. m. 28 575 31 045 

Kostnader 112 575 115 078 

Avgår: 
Medel för familjebidrag 
från andra anslag -83 600 -83 344 

Ersättning från diverse-
medels konton -28 -10 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcglcring + 2000 

Medels behov 30947 31724 

35 052 
35 052 
35 052 

1976/77 

Planerat 

87 000 
40 550 

127 550 

-86 500 

-20 

41030 

35 252 
35 252 
35 252 

1977178 

Försvarets 
civil för-
vallning 

46 600 
33 754 

80 354 

-45 900 

34454 

174 402 
174 402 
174 402 

Föredra-
ganden 

46400 
33 754 

80 154 

--45 900 

34254 
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Budgetåret 1975/76 

Uen jämförelsevis höga mcdelsförbrukningen under budgetåret 1975176 

under primäruppdraget Familjebidrag beror bl. a. på att länsstyrelserna kun

nat arbeta in viss eftersliipning i iirendcnas behandling som tidigare har 

uppstått. 

Överutnyttjandet i förhållande till budgeterad kostnad för primäruppdraget 

Vissa ers1ittningar 111. m. h1inför sig till programelementet Ersiittning i anled

ning av kroppsskada och beror på höjt basbelopp. 

Budgetåret 1976177 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. I 975176: 100 bil. 6 (FöU 

1975176:32. rskr I 975/76:273) och i regleringsbrevet för innevarande budge

tår bedöms kunna rullföljas. 

Budgetåret 1977178 

Försvarets cil'i(f(in1altning 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar försvarets 

civilförvaltning på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

För utgifter för programelementet Ersättning i anledning av kroppsskada 

krävs en prisomräkning med 2 800 000 kr. på grund av höjt basbelopp. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

För pr;märuppdraget Familjebidrag redovisas ett minskat medelsbehov 

om 40,4 milj. kr. på grund av förändringar i förmånssystemet för värnpliktiga. 

För primäruppdraget Vissa ersättningar m. m. behövs inte ett engångsbelopp 

på 10 milj. kr. som avser särskild ersättning till skadade värnpliktiga m. fl. 

Däremot ökar medelsbchovet med 400 000 kr. på grund av genomförda lag

ändringar inom sklldeståndsrätten. 

C. Uppgiftsförändringllr 

Kostnaderna för särskild hjälpverksamhct till förmån för värnpliktiga och 

deras anhöriga öar med 200 000 kr. 

Kostnaderna för programelementet Gemensam utbildning i arbetarskydd 

ökar(+ 12 000 kr.). Kostnaderna för programelementet Förslagsverksamhet 

minskar på grund av ändrad ordning för att betala utgivna ersättningllr och 

belöningar (- 8 000 kr.I. 
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FöredragandPn 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets civilförvaltning har anfört om 
verksamheten under nästa budgetår. 

Min beräkning av rnedelsbchovet framgår av sammanstiillningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har vid beräkningen av medclsbehovet får 
den särskilda hjälpverksamheten till förmån för värnpliktiga och deras anhö

riga förutsatt att nuvarande högstbelopp bibehålls. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa crsä1tningar m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 34 254 000 kr. 

F 23. Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning aY befästningar 
och kaserner 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 700 000 
5 100 000 
3 300000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar och 
byggnader för gemensamma myndigheter o<.:h funktioner. Anslaget skall 

tillgodofi.ims inkomstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för att balan
sera utgifter inom staten för fonden. 

Kvs111adcroch mcdelsbehol'(/ 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975/76 1976/77 1977/78 

Befästningars delfond 
Gemensamma myndigheter m. m.: 
Iståndsättning av belästningar 
m. m. för delprogrammen 

Försvarets radioanstalt 300 
Viss gemensam verksamhet 100 

Kasernbyggnaders delfond 
Gemensamma myndighetci m. m.: 
Iståndsättning av kaserner m. m. 

for delprogrammen 
Försvarets materielverk 800 
Försvarets radioanstalt 
Värnpliktsvcrkct 
Militärhögskolan 500 
Försvarcls humiskola 150 
K rigsa rk i vet 250 
Statens försvarshistoriska 

museer 600 

Kostnader= medelshehov 2 700 

500 

900 
1400 

500 
500 
200 
300 

800 

5 IOO 

Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

500 

900 
200 
!00 
400 

500 

700 

3 300 

500 

900 
200 
IDO 
400 

500 

700 

3300 
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Budgetåret 1975/76 

I sin årsredovisning för budgetåret 1975176 anmäler fort(fikations.förvalt

ningen att planerad verksamhet har kunnat genomföras. Ombyggnaden av ett 

ammunitionsfcirråd har blivit färdig. 

Budget{tret 1976177 

De planeradl! mindre iståndsättningsarbetena på befästningar, byggnader 

m. m. beräknas kunna bli genomförda. 

Budgetåret 1977178 

Överk/iilh11vare11 

Följande dispositionsplan föreslås for anslaget. 

Objekt 

Befästningars delfond 
Försvarets radioanstalt 
I. 'v1indre iståndsfötningsarheten på befästningar m. m. 

Kasernhyggnaders delfond 
Försvarets materielverk 
I. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 

1-'iirsvarets radioanstalt 
2. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 

Viirnpliktsverket 
J. Mindre istandsättningsarbeten på byggnader m. m. 

Militiirhögskolan 
4. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 

Krigsarkivl:t 
5. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 

Statens Rirsvarshistoriska museer 
6. Mindre iståndsättningsarbcten på byggnader m. m. 

Befästningars delfond 

Totalt 

Medelsför
brukning 
(I 000-tal kr.) 

500 

500 

900 

200 

100 

400 

500 

700 

2800 

3300 

I. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. behövs 

500 000 kr. för nästa budgetår. 
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Kasernbyggnaders delfond 

1-6. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnad~r m. m. beriiknas ett 

medels behov av (900 000 + 200 000 + I 00 000 + 400 000 + 500 000 + 700 000) 
2 800 000 kr. får nästa budgetår. Organisationsändringar m. m., vars omfatt
ning inte nu kan förutses, kräver omdisponering, anpassning och iindrat ut
nyttjande av befintliga lokaler, ändring av värme- och ventilationssystem 
samt elektriska installationer m. m. Medlen behövs också för att modernisera 
och förnya installationer och anläggningar för värme- och elförsörjning, 
iståndsätta vägar och planer samt för att byta ut eller komplettera vattenled
nings- och avloppsnät. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningenöverkost
naderoch medelsbehov. Jag vill erinra om vad jag tidigare har anfört under an
slaget Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar och 
kaserner om att omfördela medel mellan och föra samman anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning OI' befäst

ningar och kaserner för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsan
slag av 3 300 000 kr. 
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G Civilförsvar 

G I. Ch·ilförsvar 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på siirskild proposition i iimnet, till CM/fijrwar för 

budgetåret 1977178 beriik na ett förslagsanslag av 160 050 000 kr. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 157 

H Övrig verksamhet 

H I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 
foreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till B<'rcdskapsnämn

den .för pwkulogiskt /örwar för budgetåret 1977178 beräkna ett 
forslagsanslag av I 620 000 kr. 

FN-styrkor rn. m. 

Verksamheten under delprogrammet fN-styrkor m. m. omfattar bl. a. or
ganisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan för FN-tjänst. Den
na verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag in_öm delproduktionsområ
det Allmän ledning och förbandsverksamhet och finansieras från förslagsan
slaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst. Delprogrammet omfattar vidare FN
styrkors tjiinstgöring utomlands m. m. Denna verksamhet finansieras från 
reservationsanslagen FN-styrkors verksamhet utomlands och Övervak
ningskontingenten i Korea, som anvisas på tilläggsbudget. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

H 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1975/76 
1976177 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

14 949 474 
11 800000 
16 000 000 

Kostnader och medelsbehm• (I (}(JO-tal kr.) 

Primiiruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Reredskapsstyrka för FN-
tjiinsl: Allmiin ledning 
och forbandsverksamhet 10 900 14949 

Kostnader 10 900 14 949 

Tillkommer: 
Medgivet överskridande + 5 600 

Medels behov 16 500 14 949 

1976177 1977178 

Planerat Chefen 
för armen 

11 800 18 400 
11800 18 400 

11800 18 400 

Föredra-
ganden 

16000 
16 000 

16000 
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Personal 

Personalkategori Antal 

!'975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planernt Utfall Planerat Chefen Föredra-
för armen ganden 

Mililär personal 
Regementsofficerare 2 3 3 of. of. 
Kompaniofficerare I. I I +2 of. 

Pensionerad mililär 
personal i arvodesljänsl 

Rcgemcntsofficernn: I I I of. of. 
Kompaniofficerare 2 2 2 of. of. 

Civil personal 
Handläggande personal 8 8 8 +I of. 
Övrig personal 14 16 16 of. of. 

28 31 31 +3 of. 

Budgetåret 1975176 

Under budgetåret 1975176 har beredskapsstyrkans båda bataljoner tagits i 
anspråk för tjänstgöring i FN :s fredsstyrkor i Republiken Cypern och i Mellersta 

Östern. I Republiken Cypern har den svenska FN-styrkan under budgetåret 

minskats från omkring 600 man till omkring 425 man och i Mellersta Östern 
ökats från omkring 500 man till omkring 650 man. 

Tjänstgöringstiden för varje styrka är sex månader. Verksamheten under 

budgetåret har därför omfattat bl. a. rekrytering, organisation, utbildning och 

avlösning av fyra svenska FN-styrkor om tillsammans omkring 2 300 man. 

För tjänst i FN:s obscrvatörsstyrkor i Mellersta Östern, Indien och Pakistan 
har under budgetåret utbildats 40 observatörer. 

Budgetåret 1976177 

Under budgetåret 1976177 bedöms verksamheten få samma omfattning 

som under budgetåret 1975176. Kostnaderna har emellertid beräknats med 

utgångspunkt i en verksamhet av mindre omfattning än som nu bedöms 

nödvändig. Utfallet för budgetåret förutses därför komma att överskrida 

tidigare beräknade kostnader. 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 159 

Budgetåret 1977178 

Chefen.för armen 

Båda de svenska FN-styrkorna förutsätts även under budgetåret 1977178 
bli utnyttjade i Mellersta Östern och i Republiken Cypern. Personalstyrkan 
kan variera med hänsyn till behovet men beräknas uppgå till omkring 550 
man i vardera styrkan. Utbildning av observatörer m. n. förutsätts få oför
ändrad omfattning. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 detaljmotiverar che
fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 733 000 
kr. Härmed kommer tillgängliga medel att svara mot verksamhetens nu
varande omfattning. 

B. Uppgiftsfår'dndringar 

I. För handläggning av planerings- och ekonomifrågor behövs en tjänst 
( + 107 000 kr.). 

2. För förrådstjänst behövs en kompaniofficer vid vardera 14/Fo 41 och 
P IO/Fo43(+160000 kr.). 

3. För att rekrytera, organisera och utbilda en bcredskapsstyrka som skall 
kunna biträda vid hjälpverksamhet utomlands i samband med naturkatastrof 
eller liknande händelse behövs I 600 000 kr. 

Föredraganden 

Chefen förarmen har förutsatt att verksamheten i Sverige beträffande de be
redskapsstyrkor för FN-tjänst som deltar i fredsbevarande operationer skall be
drivas i enlighet med tidigare fastställda riktlinjer. Med hänsyn till att några vä
sentliga förändringar i Sveriges åtaganden gentemot FN inom detta verksam
hetsområde f. n. inte kan förutses kan jag i huvudsak godta vad chefen för ar
men har anfört om verksamheten under budgetåret 1977178. 

Utöver de beredskapsbataljoner som är placerade i Republiken Cypern 
och Mellersta Östern finns vissa specialenheter organiserade. Chefen för 
armen föreslår att dessa enheter organiseras om och utökas till en bered
skapsstyrka speciellt anpassad för att biträda vid hjälpverksamhet utomlands 
i samband med naturkatastrof eller liknande händelser. Jag bedömer att 
de specialenheter som redan finns, efter en viss omorganisation och till
sammans med övriga svenska organisationer för internationellt bistånd, kan ge 
möjligheter till sådana insatser, och anser därför att någon utökning 

av styrkan inom försvarsmakten inte behöver genomföras för detta ändamål. 

Min beräkning av medelsbehovet framgårav sammanställningen-överkost
nader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Beredskapsstyrkaför FN-tjänst för budgetåret I 977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 16 000 000 kr. 
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Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mi

litära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas utanför utgiftsramen 

for det militära försvaret. I verksamheten ingår f. n. dels den projektil röjning 

som enligt avtal ankommer på staten inom de delar av Järvafiiltct som har 

överlåtitis till Stockholms m. fl. kommuner, dels anskaffning av mark i 

anslutning till pansarövningsfältet i Skövdi som kompensation för övnings

mark som har överlåtits till Skövde kommun, dels markförvärv för ny

byggnad för armens tekniska skola och för försvarets förvaltningsskola i 

Östersund, dels anskaffning av tomt för forvaltningsbyggnad för fortifika

tionsförvaltningen i Eskilstuna. för projektilröjningen har t. o. m. inneva

rande budgetår anvisats sammanlagt 14 220 000 kr., varav t. o. m. budgetåret 

I 975/76 förbrukats 13 310 000 kr. 

Under programplaneperioden 1977178-1981 /82 beräknas verksamheten 

komma att utökas och omfatta bl. a. nybyggnad av expeditions- och la

boratorielokaler för en provningsenhet i Linköping för försvarets materiel

verk och för delar av försvarets teletekniska laboratorium, nybyggnad för 

den tekniska skolan och förvaltningsskolan i Östersund och nybyggnad av 

förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen materiel

anskaffning m. m., markanskaffning på ett primäruppdrag inom delproduk

tionsområdeL Markanskaffning och nybyggnad av lokaler på ett primär

uppdrag inom delproduktionsområdet Anskaffning av kaserner m. m. 

Primäruppdraget för projektilröjningen på Järvafältet finansieras från för

slagsanslaget Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. Övriga pri

märuppdrag inom delprogrammet finansieras från investeringsanslaget An

skaffning av vissa militära anläggningar. 

Programplan för perioden 1977/78-1981/82 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbtiiilhavaren bl. a. 

följande. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om över

låtelse av vissa delar av Järvafåltet skalls. k. blindgångare inom de överlåtna 

områdena tas bort genom statens försorg. Röjningen som sker enligt en 

av chefen för armen uppgjord plan skall bedrivas skyndsamt och anpassas 

till exploateringen inom områdena. Tidigare har röjningen beräknats kunna 

avslutas under budgetåret 1976/77. På grund av försvårade arbetsförhål

landen och då det visat sig nödvändigt att göra ytterligare röjningar inom 

cLL område vid Kista beräknas nu röjningsarbetena inte kunna slutföras 
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förrän under budgetåret 1978179. Merkostnaderna beräknas till ca 3,2 milj. 
kr. 

Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj:t en mellan försvarets 

fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 

försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3:s 

kasernområde Ol:h om att dra en större tralikled över P 4:s övningsområde. 

Ersättningen för den försålda marken m. m. uppgick till avrundat 2,7 milj. 

kr. Beslut har fattats (prop. 1972:75, FöU 1972:17, rskr 1972:231) att P4 

och K 3 skall kompenseras för de genom överlåtelsen försämrade övnings

möjligheterna. Kompensationsmarken omfattar ca 180 ha i anslutning till 

pansarövningsfältet i Skövde med en beräknad anskaffningskostnad av 2.3 

milj. kr. Förvärv av denna mark får dock ske endast genom frivilliga upp

görelser med markägarna. Hittills har mark köpts för ca 300 000 kr. 

Riksdagen (prop. 1971:124, FöU 1971:22, rskr 1971:292) har godkänt rikt

linjer för organisation m. m. av försvarets materielverk. Beslutet innebär 

bl. a. att en provningsenhet, med undantag för försöksplatsema i Karlsborg 

och Vidsel, skall lokaliseras till Linköping (Malmslätt). Riksdagen (prop. 

1974:75, FöU 1974: 19, rskr 1974: 190) har vidare godkänt vissa organisa

tionsförändringar inom försvarets forskningsanstalt som innebär bl. a. att 

delar av försvarets teletekniska laboratorium skall föras över till den del 

av materielverket som omlokaliseras till Linköping. För angivna ändamål 

behöver nya expeditions- och laboratorielokaler byggas. Byggnadsarbetena 

beräknas kunna påbörjas under budetåret 1977178. 

Riksdagens beslut (prop. 1973:55, InU 1973:22, rskr 1973:220) om en andra 

etapp av omlokalisering av statlig verksamhet innebär bl. a. att fortifika

tionsförvaltningen skall flytta till Eskilstuna. Nödvändig mark för att uppföra 

förvaltningsbyggnad för ämbetsverket i Eskilstuna beräknas komma att an

skaffas under innevarande budgetår. Byggnadsarbetena för förvaltningsbygg

naden beräknas kunna påbörjas under budgetåret 1977178. Kostnaderna för 

byggnadsföretaget uppskattas till ca 66 milj. kr. 

Överbefälhavarens bedömning av behovet av betalningsmedel och dessas 

fördelning på anslag under programplaneperioden framgår av följande sam

manställning (prisläge februari 1976; I 000-tal kr.). 

/I Riksda~cn 1976. i saml Nr i 00. Bilaga 7 
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Anslag 19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 

H 3. Viss anskaffning för 
militära anlägg-
ningar m. m. I 500 I 500 700 

111 7. Anskaffning av 
vissa militära 4 500 69 700 80 500 64400 
anläggningar 6000 71 200 81 200 64400 

I Prisläge februari 1975. 

H 3. Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 843 889 
500 000 

I 500 000 

Kostnader och medel~behov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

Anläggningar m. m. för 
vissa militära ändamål: 
Centralt vidtagen mate-
rielanskaffning m. m. 2000 I 844 

Kostnader 2000 1844 

Tillkommer: 
Medgivet överskridande 

Medelsbehov 2000 ] 844 

Budgetåret 1975176 

1976/77 1977/78 

Planerat Över-

500 

500 

+I 000 

1 500 

befäl
havaren 

I 500 

I 500 

] 500 

6 000 
6 000 

Föredra
ganden 

[ 500 

1500 

t 500 

Fortifikation.~förva/tningen anger i sin årsredovisning !Or budgetåret 1975176 
att projektilröjningen på Järvafåltet i stort sett har haft beräknad omfattning 
men till stor del har fått bedrivas med en annan inriktning än den som plane
rats för budgetåret. Anledningen till detta är att blindgångare påträffats under 

1977/82 

2 200 

220 600 
222 800 
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sommaren 1975 inom tidigare röjda områden vid Kista. Förnyad röjning har 

därför blivit nödvändig inom dessa områden. På grund h~irav och då röjnings

arbetet i övrigt har försenats genom besvärliga markförhållanden har en tids

mässig förskjutning av röjningsplanerna fått ske. Av samma skäl beräknas 

kostnaderna for röjningsarbetena bli större än förut beräknat. 

Budgetåret 1976177 

Röjningsarbetena på Järvafältet har tidigare beräknats kunna avslutas un

der hösten 1976. Enligt nu gällande planer kan arbetena inte slutföras förrän 

under budgetåret 1978179. Detta innebär att röjningsarbetena måste fortsätta 

under hela budgetåret 1976177. 

Budgetåret 1977/78 

Överbefälhavaren 

Som framgår av redogörelsen för programplanen måste projektilröjningsar

betena fortsätta under hela budgetåret 1977178. Anslaget bör föras upp med 

1,5 milj. k( 

Föredraganden 

Röjningsarbetet på Järvafältet har tidigare beräknats kunna slutföras under 

hösten 1976. Arbetet har blivit fördröjt. Detta beror på besvärliga markförhål

landen inom de områden som återstår att röja. Dessutom har det visat sig 

nödvändigt att utföra ytterligare röjning inom vissa tidigare röjda områden. 

Enligt de nya planerna beräknas röjningsarbetet kunna slutföras först under 

budgetåret 1978179. De totala kostnaderna för röjningsarbetet beräknas nu 

till ca 17 milj. kr. Jag vill i detta sammanhang anmäla att regeringen bemyndi

gat fortifikationsförvaltningen att överskrida det för innevarande budgetår 

för ändamålet anvisade anslaget med 1 milj. kr. 

Min beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1977178 framgår av sam

manställningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss anskaffning.for militära anlä[?Kningar m. m. för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 500 000 kr. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av 

flygtekniken inom landet. Det åligger anstalten att mot ersättning bedriva 

flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet, att följa utvecklingen av 
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den CTygtekniska forskningen i länder som intar en ledande ställning på 

detta område samt att systematiskt samla. ordna. bearbeta och offentliggöra 

forskningsresultat och andra rön inom dess verksamhetsområde. Anstalten 

skall vidare vara riksmätplats för mätstorhcten tryck. 

Förutom den s. k. uppdragsforskningen bedriver försöksanstalten egen, 

främst grundläggande forskning av allmän CTygteknisk karaktär. 

Flygtekniska försöksanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är 

en generaldirektör. Försöksanstalten är organiserad på ett kansli och fyra 

avdelningar. Dessa är aerodynamiska avdelningen, hållfasthetsavdelningen, 

mättekniska avdelningen och driftavdelningen. 

Verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöksanstalten bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 

och förbandsverksamhet samt två primäruppdrag inom huvudproduktions

området Forskning och ut veckling. Denna verksamhet finansieras från för

slagsans\aget Flygtekniska försöksanstalten. Uppdragsverksamheten redo

visas som självbärande verksamhet under detta anslag. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen under delprogrammet anför .flygtekniska försöks

anstalten bl. a. följande. 

Försöksanstaltens verksamhet syftar till att vidmakthålla en viss teknisk

vetenskaplig nivå inom CTygtekniken. Beslutet om var denna nivå bör ligga 

må5te grundas dels på tidigare erfarenheter och dels på en bedömning av 

framtiden. Var nivån i verkligheten kommer att ligga bestäms av medelstill
delningen för kunskapsuppbyggande verksamhet och utrustning, av till

gången på kvalificerad personal, möjlighet till internationellt kunskapsutbyte 

m.m. 

Anstaltens resurser byggdes upp i huvudsak under 1940-talet. Detta med

för att de tekniker som genomförde uppbyggnaden av åldersskäl nu håller 

på att lämna anstalten och att vissa större tekniska resurser håller på att 

bli omoderna. För att åter kunna ge nödvändigt stöd vid anskaffning av 

CTygplans- och robotmateriel krävs därför att resurser avdelas under pro

gramplaneperioden för grundforskning och för att förnya den tekniska ut

rustningen. 

Försöksanstalten framhåller också, i likhet med tidigare år, behovet av 

två nya vindtunnlar, varav en transsonisk. 

Den CTygtekniska forskningen bör ha följande mål för de två huvudom

rådena aerodynamisk forskning och hållfasthetsteknisk forskning. 

Den flygtekniska aerodynamiska forskningen bör medverka till att skapa 

kunskaper och förutsättningar för att ta fram militära CTygplan- och robot

system, konstruera och tillverka civila CTygplan samt öka CTygsäkerheten. 

Den icke-CTygtekniska aerodynamiska forskningen bör göra det möjligt 
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att utnyttja försöksanstaltens resurser och kompetens för uppdragsverksam
het främst inom områdena roterande strömningsmaskiner, byggnads- och 
skeppsaerodynamik och miljöplanering. Vissa insatser inom vindkrafllek
niken förutses oc.:kså. 

Den hållfasthetstekniska forskningen bör medverka till att skapa förut
sättningar för att bedöma och/eller ta fram viktsoptimala flygplans- och 
robotkonstruktioner och konstruktioner i allmänhet. att bedöma konstruk
tioners livslängd med hänsyn till utmattning, all öka flygsäkerheten och 
att beräkna, kontrollera oc.:h minimera miljöstörningar som förorsakas av 
flygtrafik. 

Den flygtekniska forskningen omfattar även mätteknisk forskning vars 
mål bör vara att i tillräcklig grad vidareutveckla en mätteknisk kompetens 
som är nödvändig för den experimentella flygtekniska verksamheten och 
för alt i rimlig grad tillgodose den icke-flygtekniska verksamhetens behov 
av mättekniska baskunskaper. 

Uppdragsverksamheten beräknas under programplaneperioden få en om
slutning av ca 30 milj. kr. för varje budgetår. 

Den beräknade utvecklingen av anslaget Flygtekniska försöksanstalten 
exkl. investeringsbehov för nya vindtunnlar framgår av följande samman
ställning (prisläge juli 1976; I 000-tal kr.). 

1976177' 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

2 000 5 3602 5 500 5 500 5 500 

I Prisläge juli 1975. 

1981 /82 Summa 
1977/82 

5 500 27 360 

2 För myndighetsuppgifter och forskningsverksamhet avses 3 360 000 kr. Återstoden 
avses för materielförnyelse. 

H. 4 Flygtekniska försöksanstalten 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 999 000 
2 000 000 
2 000 000 
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Kostnader och medelsbehov (! 000-ta/ kr.). 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Planerat Utfall Planerat Flygtck- Föredra-
niska för- ganden 
söksan-
stal ten 

Flygtekniska försöksan-
stalten: 

Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 619 619 619 729 619 

Ctvecklingsarbete 
(Uppdragsverksamhet) 21 751 27 612 26 501 30 141 30 141 

Tillämpad forskning och 
grundforskning 1 380 I 380 1 380 4630 l 380 

Kostnader 23750 29 611 28500 35500 32 140 

Tillkommer: 
Kostnadsförskjutningar + 644 

Avgår: 
Intäkter för uppdragsverk-
sam het -94 -26 249 -26 500 -30 140 -30 140 

I ntäk tsförskjutningar - I 363 
Medelsbehov 2000 1999 2000 5360 2000 

Personal 

Personalkategori Antal 

1975176 1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Planerat Utfall Planerat Flygtek- Föredra-
niska för- ganden 
söksan-
stal ten 

Handläggande personal 132 132 131 of. of. 
Övrig personal 113 112 109 of. of. 

245 244 240 of. of. 

Budgetåret 1975176 

Flygtekniska försöksansta/ten anger 1 sin årsredovisning för budgetåret 

1975176 att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. På grund av 

brist på medel för forskning och investeringar har emellertid konkurrensför

mågan minskat. Uppdragsverksamhcten har gett 27 ,6 milj. kr. i intäkter, vi!-



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Förs\'3rsdepartementet 167 

ket motsvarar 93 % av försöksanstaltens totala kostnader. Av dessa intäkter 

hänför sig 7 ,6 milj. kr. eller ca 27 % av uppdragsverksamhl!lens totala intäkt 

till uppdrag som inte avser flygteknisk fdrsvarsforskning. 

Verksamh1.;ten under budgetåret har resulterat i ett överskott om 6 000 

kr. Försöksanstaltens vcrkskapital exklusive anläggnings- och förrådstill

gångar har under budgetåret ökat från 142 000 kr. till 148 000 kr. 

Budgetåret 1976/77 

I avvaktan på statsmakternas ställningstagande beträffande fonsatt in

hemsk flygplansutveckling fortlöper verksamheten med samma inriktning 

i stort som under de senaste åren. 

Budgetåret 1977178 

Flygtekniska jörsöksanstalten 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar flygteknis

ka försöksanstalten på följande sätt. 

A. Pris och löneomräkning 

Pris- och löncomräkningen ökar kostnaderna med 360 000 kr. 

R Uppgiftsförändringar 

Tillämpad forskning och grund forskning. 

Ett nytt primäruppdrag för grundforskning föreslås tillkomma under bud

getåret I 977178. Detta behövs dels därför att det reella utrymmet för egen 

forskning har minskat under en följd av år till följd av att pris- och lönesteg

ringar inte har kompenserats, dels för att en säljbar kompetens skall kunna 

upprätthållas. Utan en egen forskning bedöms det också bli svårt att på sikt 

kunna upprätthålla det internationella forskningssamarbctet. För detta ända

mål behövs 1 milj. kr. Därtill kommer 2 milj. kr. för att anskaffa verktygsma

skiner för modelltillverkning, ett nytt dataregistreringssystem för låghastig

hetstunneln och nya mätinstrument för registrering och behandling av mät

signaler frän aerodynamiska och hållfasthctstekniska försök. 

Föredraganden 

Jag anser att flygtekniska försöksanstalten bör inrikta sin verksamhet på att 

om möjligt öka den del inom uppclragsvcrksamhcten som inte utgörs av 

uppdrag som avser flygteknisk försvarsforskning och att i övrigt upprätthålla 

sin kompetens inom det flygtekniska området. 
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I likhet med vissa andra myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet 

disponerar flygtekniska försöksanstalten en rörlig kredit om 4 milj. kr. i riks

gäldskontoret. 
Min bcriikning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kos\nader och mcdelsbchov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Orgrekniska .flirsöksa11s1a/1e11 för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 

Signalskydd 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och trak

tamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt anskaffning 

och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för totalförsvarets civila sek

tor. 
Verksamheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsorn

rådena Allmän ledning och förbandsverksamhet, Centralt vidtaget mate

rielunderhåll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Signalskydd. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 

att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare 

upplysningar lämnas riksdagens försvarsutskott. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Signalskydd 

framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1976; I 000-tal kr.). 

19761771 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

3 490 q l&O 4 700 4 480 7 000 4 780 30 140 

1 Prisläge februari 1975 

Det beräknade behovet av beställningsbemyndiganden för signalskydds

materiel samt bemyndigandeskuldens storlek under programplaneperioden 

framgår av följande sammanställning (1 000-tal kr.). 
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Bemyndiganclebehov 
Bcmyndigandeskuld vid 

utgången av resp. budgetår 

H 5. Signalskydd 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Försvarsdepartementet 

1976177 1977178 

11 210 16 390 

9 650 17 470 

2 600 000 

3 490 000 

4180000 

1978179 

I 120 

14 590 

1979/80 

1 720 

12 510 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (i 000-tal kr.). 

Primäruppdrag 
m.m. 

1976177 1977178 

169 

1980/81 1981/82 

7 830 330 

14040 JO 270 

Överbefälhavaren Föredraganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Signalskydd: 
Allmän ledning och förbands-
verksamhet 610 680 680 

Centralt vidtaget materiel-
underhåll m. m. 260 200 220 220 220 220 

Centralt vidtagen materiel-
anskaffning m. m. 13030 2 680 

Kostnader = medelsbehov 3490 

Bemyndigandebehov 13 290 

21 390 8 280 

9180 

21 6JOI 

1 290 3 280 

4180 

I 5102 

I I beloppet ingår 5 290 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden, varav 290 000 kr. for 
korrektion av saldo. 

2 I beloppet ingår I 290 000 kr. i prisregleringsbcmyndiganden, varav 290 000 kr. for 
korrektion av saldo. 

Överbefälhavaren 

Anslaget bör föras upp med 9 180 000 kr. och ett bcställningsbemyndi

gande om 21610000 kr. inhämtas. 

Av begärda bemyndiganden avses 5 290 000 kr. för prisreglering. Beloppet 

har beräknats enligt följande. 

a) Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 

1977178 från prisläge februari 1976 till prisläge februari 1978 enligt be

dömd prisutveckling med 4 000 000 kr. 

b) Omräkning av den beriiknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 

till prisläge februari 1978 enligt bedömd prisutveckling med I 000 000 kr. 

c) Underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1975176 till 

ett belopp av 290 000 kr. 

Summa 
1977/82 

27 320 
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Fiiredmp,a11de11 

Jag kan i huvudsak godta vad övcrbcfiilh;ivaren har anfört om verksamhe
ten under budgetäret I 977178. 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medclsbchovct framgår 
av sammanställningen över bestiillningshernyndiganden och betalningsme

dcl. 
Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka 

anskaffningar m. rn. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndi
gande som riksdagen kan komma att l:inrna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att bestLillningar av signal

skyddsmaterial far läggas ut inom en kostnadsrarn av I 510 000 
kr. 

2. till Signa/skydd för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag 
av 4 180 000 kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa telcanordningar omfattar vid
makthållande och nyanskaffning av vissa teleanordningar för den civila för
svarsberedskapen i länen och för teleanläggningar inom hälso- och sjukvår

den samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 
Verksamheten budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsom

rådet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Vissa teleanordningar. 

Programplan för perioden 1977/78-1981/82 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa 
statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte hör 
lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar lämnas riksdagens 

försvarsutskott. 
Beträffande utvecklingen av programelementet Teleanordningar för den 

civila försvarsberedskapen i länen anför televerket bl. a. följande. 

Televerket fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför in
komna beställningar av teleanordningar. Fvra centrala myndigheter är när
mast berörda, nämligen socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, arbetsmarknads

styrelsen och vägverkets centralförvaltning. De behov som f. n. kan förutses 
är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas därför huvudsakligen 
av abonnemangsavgifter. 

Den av televerket beräknade utvecklingen av anslaget vissa teleanord
ningar framgår av följande sammanställning (prisliige juli 1976; I 000-tal 
kr.). 
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19761771 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Summa 
1977/82 

5 610 4 495 3 475 2430 2 775 2 525 15 700 

I Prisläge juli 1975 

H 6. Vissa teleanordningar 

1975176 Utgift 2 206 771 
1976177 Anslag 4 380000 
1977178 Förslag 3 395 000 

Kostnader och medelsbelwv (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1976177 1977178 

Televerket Föredra-
ganden 

Vissa teleanordningar 
Centralt vidtagen materiel-
anskaffning m. m. 4 380 4 495 3 395 

Kostnader = medelsbchov 4380 4495 3395 

Televerket 

För budgetåret 1977178 föreslås att anslaget förs upp med 4 495 000 kr. 

Av beloppet utgör ca 1,4 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare utförda 

teleanläggningar eller sådana som avses bli utförda under budgetåret 

1976177. Ca 2,7 milj. kr. avser kostnader för att anskaffa teleteknisk ut

rustning. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad televerket har anfört om verksamheten un

der budgetåret 1977178. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Beräkningen innebär bl. a. att anskaffning av 

viss teleteknisk utrustning senarelagts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa teleanordningar för budgetåret 1977178 anvisa ett for

slagsanslag av 3 395 000 kr. 
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Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar om

fattar dels utbetalning av lokalhyror för sådana utrymmen i anläggningar 

för civilförsvarets krigsorganisation som disponeras av andra statliga myn

digheter än myndigheter inom civilförsvaret och försvarsmakten, anskaff

ning och underhåll av viss sambandsutrustning samt anskaffning av in

ventarier för nämnda utrymmen. Vidare omfattar delprogrammet anskaff

ning av andelar i anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation för statliga 

myndigheter som inte ingår i civilförsvaret eller försvarsmakten. 

Utbetalningarna av lokalhyror budgeteras på ett primäruppdrag inom del

produktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet, underhållet 

av sambandsutrustning på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet 

Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. och anskaffningen av sambands

utrustning och inventarier på ett primäruppdrag inom delproduktionsom

rådet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. Dessa tre primäruppdrag 

finansieras från förslagsanslaget Hyror m. m. för vissa sk.yddsrumsanlägg

ningar. 

Anskaffningen av andelar i anläggningar för civilförsvarets krigsorgani

sation budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet An

skaffning av befästningar m. m. Detta primäruppdrag finansieras från in

vesteringsanslaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Civi(/örsvarsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verksam

heten under delprogrammet helt är beroende av den avvägning som är 

gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt andra myndigheters pro

grammässiga mål. 

Behovet av betalningsmedel och dessas fördelning på anslag under pro

gramplaneperioden framgår av följande sammanställning (prisläge juni 1976; 

I 000-tal kr.). 

19761771 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

H 7. Hyror m. m. för vissa 
skyddsrumsanlägg-
ningar 3 800 4000 4000 4000 4 200 4 200 

Il 7. AnskalTning av vissa 
skyddsrumsanlägg-
ningar 2400 2 800 1900 2 300 3 200 3 400 

6200 6800 5900 6300 7 400 7 600 

I Prisliige juni 1975 

Summa 
1977/82 

20400 

13 600 

34000 
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H 7. Hyror m. m. för vi'isa skyddsrumsanläggningar 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 778 189 

3 800 000 
4000 000 

Kostnader och mede/sbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 

Planerat Utfall 

1976/77 1977/78 

Planerat Civilför-

173 

Föredra-
svars- ganden 
styrelsen 

Vissa skyddsrumsanlägg-
ningar: 

Allmän ledning och för-
bandsverksamhet 3440 3 735 3 700 3900 3 900 

Centralt vidtaget materiel-
underhåll m. m. 50 40 50 50 50 

Centralt vidtagen mate-
rielanska!Tning m. m. 100 3 50 50 50 

Kostnader= medelsbehov 3590 3778 3800 4000 4000 

Budgetåret 1975/76 

Planerad verksamhet har i ston sett genomförts. 

Budgetåret 1976177 

Några ändringar av verksamheten planeras inte för detta budgetår. 

Budgetåret 1977178 

Civi/forsvarsstyrelsen 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1976177 motiverar civilfor

svarsstyrelsen på följande sätt. 

Kostnaderna för lokalhyror för statliga myndigheters utrymmen i anlägg

ningar för civilförsvarets krigsorganisation ökar med 200 000 kr. på grund av 

nytillkommande anläggningar. 

Föredraganden 

Vad civilforsvarsstyrelsen har anfört om inriktningen av verksamheten 

under programplanepcrioden kan jag i huvudsak godta. 
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Min beräkning av mcdelsbehovct framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hyror m. m. för vissa sJ..yddsrumsan/äggningar för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

Identitets brickor 

Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribution 

m. m. av identitetsbrickor som kostnadsfritt tilldelas nyfödda eller mot själv

kostnadspris tillhandahålls andra personer, allt enligt riktlinjer som har god

känts av riksdagen (prop. 1962: I bil. 13, SU 1962: 11, rskr 1962: 11). 

Verksamheten under delprogrammet Identitetsbrickor budgeteras på ett 

primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Identitetsbrickor. 

Programplan för perioden 1977178-1981/82 

Beträffande utvecklingen och inriktningen av delprogrammet föreslår läns

styrelsen i Kristianstads län inga förändringar under programplaneperioden. 

Den av länsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget ldentitetsbrickor 

framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1976; I 000-tal kr.). 

19761771 1977178 1978/792 1979/80 1980/81 1981182 Summa 
1977/82 

609 683 842 683 683 683 3 574 

I Prisläge juli 1975 
2 Engångskostnad för ersättningsanskaffning av tre präglingsmaskiner ( 159 000 kr.). 

H 8. Identitetsbrickor 

1975176 

1976/77 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

382 426 

609 000 

600000 
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Kostnader och medelshehol' 

Primäruppdrag m. 111. 

ldcntitetsbrickor: 
Allmän ledning och för-
bands verksamhet 

Kostnader= medelsbchov 

Personal 

Personalkategori 

Cit'il personal 
Övrig personal 

1975176 

Planerat 

505 

505 

Antal 

1975176 

Plane
rat 

7 
7 

Budgetåret 1975176 

Ltfall 

382 

382 

Utfall 

7 
7 

1976177 1977178 

Planerat Länssty- Föredra-
relscn i gandcn 
Kristian-
stads län 

609 683 600 

609 683 600 

1976177 Beräknad ändring 
1977178 

Plane
rat 

7 
7 

Länssty- Förcdra-
relsen i ganden 
Kristian-
stads län 

of. 
of. 

of. 
of. 

Cnder budgetåret 1975/76 har 124 000 identitctsbrickor tillverkats för ny

födda och invamlrarbarn. 19 000 brickor har tillhandahållits till självkost

nadspris. 

Budgetåret 1976/77 

Verksamheten bedöms få stort sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1977/78 

Länss(yrelsen i Kristianstads län 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 74 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag biträder länsstyrelsens uppfattning att verksamheten bör bedrivas med 

oförändrad inriktning. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid gjort en anpassning med hänsyn 

till belastningen på anslaget under de två senaste budgetåren. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ldentitetsbrickor för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslags

anslag av 600 000 kr. 

. . ..rl :) 
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KAPIT ALBUDGETEN 
---- ---------·---·----

Il Statens allmänna fastighetsfond 

Försvarsdepartementet 

Il 6. Civilförsvar: Anskaffning al· anläggningar 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Civi(försvar: 

A nskaJl'ning av anläggningarför budgetåret 1977178 berlikna ett 

investeringsanslag av 8 400 000 kr. 

Il 7. Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

1975176 
1976177 

1977178 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

I 653 175 

2 400 000 

2 600 000 

Behållning 1 531 898 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av andelar i anlligg
ningar för civilförsvarets krigsorganisation för statliga myndigheter som inte 
ingår i civilförsvaret eller försvarsmakten. 

1\,fedelfi/orbrukning och medelsbelwv (1 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Civil for-
svarssty-
relsen 

Vissa skyr.Jdsrumsanläggningar: 
Anskaffning av befästningar m. m. 2 577 2 588 2 751 
Beräknat mc-
delsbehov 2 577 2 588 2 751 

-----

I:! RiksJag('// I 9 76. I sam!. Nr I 00. Bilaga 7 

Föredra-
gandcn 

2 751 

2 751 
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Budgct:'lrct 1975176 

Planerad verksamhet har i stort sett genomförts. 

Budgetåret 1976177 

Några ändringar av verksamheten planeras inte för detta budgetår. 

Budgetåret 1977178 

("ivi(f"örsvarss(vrPlsen 

För budgetåret 1976177 har medgetts en medelsförbrukning av 2 588 000 
kr. Mcdelshehovet för detta budgetår beräknas numera till 3 374 000 kr. Ök
ningen hänför sig till indexbundna kostnadsstegringar för redan beslutade ob
jekt samt senareläggning av vissa utbetalningar som tidigare planerats ske 
1975/76. Medelsförbrukningen under budgetåret 1977178 beräknas till 

2 751 000 kr. 

Föredra)!.anden 

Jag beräknar i likhet med civilförsvarsstyrelsen medelsförbrukningen un
der anslaget för nästa budgetår till 2 751 000 kr. och förordar att medel för näs
ta budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Ans/agsberäkning (/ 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976177 
Anslag för 1977178 <förslag) 

Beräknad medelsforbrukning 

I 532 1976/77 
2 400 1977178 
2 600 Beräknad behållning 1978-06-30 

6 532 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

3 374 
2 751 

407 

6 532 

att till Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar för budgetåret 
1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av 2 600 000 kr. 
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111 Försvarets fastighetsfond 

IlI 1. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

IIJ 2. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

III 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

179 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1977178 beräkna 

I. till Arm~(örband: Anskaffning av anläggningar ett investerings
anslag av 144 000 000 kr., 

2. till Marinforband: Anskaffning av anläggningar ett investerings
anslag av 78 750 000 kr., 

3. till F(vgvapenforband: Anskaffning av anläggningar ett investe
ringsanslag av 103 250 000 kr. 

I1I 4. Central och högre regional ledning: Anskaffning al' anläggningar 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

19 439 127 
11400 000 
12 000000 

Behållning 4 640 943 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler, stabs platser, 
förråd m. m. för central och högre regional ledning samt markförvärv härför. 

MedelsJörbrukning och medelsbehov (J 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Central och högre 
regional ledning: 

Markanskaffning för del
progrnmmet Militär
områdesstaber m. m. 

Anskaffning av befäst
ningar m. m. för del
programmen 

Militärområdcsstaber 
m.m. 

1975176 1976177 

440 440 

10 200 6600 

1977178 

Överbeta!- Föredra-
havarcn ganden 

440 440 

9 600 9 600 



Prop. 1976177: IOO Bilaga 7 Försvarsdepartementet 180 

l'ri111;iruppdr<11;1 m. m. 

Krigsorg,misation för 
vissa staber m. m. 

Anskaffning av kttserner 
m. m. för delprogram
men 

Försvarsstaben 
Militäromrlldesstaber 
m. m. 

Summa 

Reducering på grund av 
övcrplaneri ng 

Beräknat medelsbehov 

I 975/7h 

7 000 

3 500 

I 300 

22 440 

- I 940 

20 500 

Budgetåret 1975176 

1976/77 

4 900 

3 500 

15 440 

- I 340 

14 100 

1977 /78 

Övcrhdiil- Förcdra-
havare11 g<1nden 

5 000 

3 900 

18 940 

- I 940 

17 000 

I 000 

3 900 

14940 

-I 940 

13 000 

I sin årsredovisning för budgetåret 1975176 anmäler .fimifikation.~fön1alt

ningen att uppkomna markbehov har kunnat tillgodoses. Bl. a. har 

ett större forrådsområde anskaffats i Norrland. Totalt har ca 190 ha förvärvats 

med äganderätt. Befästningsobjekt har byggts ut i överensstämmelse med 

vad som var planerat. Bl. a. har ett militärområdesförråd för drivmedel och 

ett militärområdesförråd för ammunition blivit färdiga. Fyra större objekt 

har påbörjats. Anskaffning av k as e r n e r. har i stort sett genomförts enligt 

planerna. 

Den beräknade medelsförbrukningen var 20,5 milj. kr. Utfallet blev 

19 439 127 kr. 

Budgetåret 1976/77 

Den planerade anskaffningen beräknas kunna bli genomförd. Bl. a. be

räknats två militärområdesförråd för drivmedel och en utpunkl till en stabs

plats bli färdiga. Dessutom påbörjas utbyggnaden av ett militärområdesförråd 

för drivmedel. 

Budgetåret 1977178 

Överbe.falhavaren 

För budgetåret 1976177 har medgetts en medelsförbrukning av 14,1 

milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1977178 beräknas till 17 
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tilikationsförvaltningen att låta bygga förrådsenheterna inom en kostnads
ram av 3 830 000 kr. enligt prisliiget den 1 februari 1975. Byggnadsföretagct 
beräknas nu kunna utföras inom en kostnadsram av J.8 milj. kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1976. 

2. Ytterligare sammanlagt fyra förrådsenheter behövs inom två olika mi
litärområdesförråd för drivmedel. Fortifikationsförvaltningen har redovisat 
huvudhandlingar för nybyggnad av dessa förråd. Kostnaderna har därvid 

beräknats till (3,8 + 3.8) 7 ,6 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1976. 
3. Ett ammunitionsförråd i berg behöver byggas on1 för att i fortsättningen 

kunna användas som militärområdesfiirråd för materiel. I samband härmed 
behöver bl. a. ett nytt varmgarage och ett nytt kallgarage byggas. Foni
fikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för denna 

nybyggnad. Regeringen uppdrog den 13 maj 1976 åt fortifikationsförvalt
ningen all utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana hand

lingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 3 

milj. kr. enligt prisläget den I februari 1976. 

4. Ett ammunitionsförråd i berg behöver byggas om till lokaler för en 
datamaskinanläggning. I samband härmed krävs viss nybyggnad i och utan
för den befintliga anläggningen. Fortifikationsförvaltningen har redovisat 
förslag till byggnadsprogram för denna nybyggnad. Kostnaderna har upp

skattats till 8,8 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1976. 
5. För smärre objekt behövs I milj. kr. för nästa budgetår. 

C. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Militärområdesstaber m. m. 

Före/ag avsedda all påbö1jas 1977178 

Medelsförbruk
ning (I 000-
tal kr.) 

!. Diverse objekt l 700 
2. Diverse smärre byggnadsforetag for samtliga delprogram 2 200 

3 900 

Reducering på grund av överplanering -500 

Summa 3 400 

13 Riksdagcn 1976. I sam/. Nr 100. /Ji/aga 7 
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milj. kr., varav 400 000 kr. får markanskaffning, 13,2 milj. kr. för anskaffning 
av befästningar m. m. och 3,4 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
enligt följande sammanstiillningar. 

A. Markanska[fiiing 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 
Militärområdesstaber m. m. 

Medelsförbruk
ning (I 000-
tal kr.) 

I. Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 440 
Reducering på grund av överplanering -40 
~m~ ~ 

I. För att utföra bcfästningsanläggningar kan i vissa fall mark behöva 
förvärvas med äganderätt. Medel kan också behövas för att anskaffa mark 
för befästnings- och liknande anläggningar inom andra delprogram inom 
huvudprogrammet. 

B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Militärområdesstaber m. m. 
Företag påbörjade eller avsedda all på böljas ]1)76177 
I. Militärornrådesrrirråd for drivmedel 
Företag avsedda all påböljas 1977178 
2. Militärområdesförråd för drivmedel 
3. Militärområdesforråd för materiel 

Krigsorganisation för vissa staber m. m. 
Företag avsedda all påböljas 1977178 
4. Nybyggnad av lokaler för en datamaskinanläggning 
5. Smärre objekt 

Reducering på grund av överplanering 
Summa 

Medelsförbruk
ning (1 000-
tal kr.) 

I 000 

6600 
2000 

4000 
I 000 

14 600 

-I 400 
13 200 

1. Behovet av alt bygga två nya förrådsenheter inom ett militärområ

desförråd för drivmedel har tidigare redovisats för riksdagen i prop. 
1975176:100 (bil. 6 s. 372). Regeringen uppdrog den 3 juni 1976 åt for-
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I. För diverse objekt för vilka kostnaderna var för sig beräknas till högst 
2 milj. kr. behövs 1,7 milj. kr. för nästa budgetår. 

2. För diverse smärre byggnadsföretag för samtliga delprogram behövs 
2,2 milj. kr. för nästa budgetår. Kostnaderna för dessa objekt beräknas var 
för sig till högst 800 000 kr. 

Föredraganden 

Överbefälhavaren har beräknat medelsförbrukningen under anslaget för 
nästa budgetår till 17 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 13 milj. 
kr. och förordar att medel for nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsbcräkning. Av medelsforbrukningen beräknas 400 000 
kr. för markanskaffning, 9,2 milj. kr. för anskaffning av befästningar m. m. 
och 3,4 milj. kr. for anskaffning av kaserner m. m. Jag har härvid räknat med 
att några medel för nybyggnad av lokaler för en datamaskinanläggning inte 
behövs för nästa budgetår. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 
nya byggnadsobjekt som finns intagna i investeringsplanen och som är un
derkastade det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något att 
erinra torde det få ankomma på regeringen att efter prövning av huvud
handlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen be
sluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

Jag vill erinra om vad jag tidigare har anfört under anslaget Central och 
högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar och kaserner om att 
omfördela medel mellan och föra samman anslag. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram MedelslUrbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 

Bygg
start 

Färdig
stäl
!ande 

75--02--01 76--02--01 76--06-30 1976177 1977 /78 år-mån. år-mån. 

A. MarkanskaJfning 

Befästningars 
delfond 

Delprogram 4.5 
I. Diverse mindre markförvärv 
och oförutsedda utgifter 

Summa A 

Reducering av medelsbehov 
Beräknat medelshehov 

B. Anskqflning av befäst
ningar m. m. 

880 

880 

440 

440 

-40 
400 

440 

440 

-40 
400 
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-------··· 
Objekt Kostnadsram Mcdclsförhrukning Rygg- Fiirdig-

start stäl-
Faktisk Beräknad för landc 
t.o.m. 

'/5-02 -01 76--02--{J I 76--06 -JO 1976177 1977178 år niån. år-mån. 

a. Förc1ag />åhiirjadc jiirc 
1976-o!-m 

Delprogram 4.5 
I. Militiirområdcsförräd för 

drivmedel J 800 4 120 3 660 460 

Delprogram 4.6 
2. Smärre objekt 2 450 2 570 2 230 340 

SummH a 6 250 6690 5 890 800 

h. FöreTag påbörjade ella 
avsedda all påbörjas 
197617.7 
Delprogram 4.5 

3. Militiirområclesförråd för 
drivmedel 3830 3 800 2 800 l 000 

4. Militärområdesförråd för 
ammunition l 800 l 800 I 800 

Delprogram 4.6 
5. Stabsplats 1600 I 600 l 600 
6. Smärre objekt 2 500 4 500 4 500 

Summa b 9 730 Il 700 JO 700 I 000 

c. FiireTag avsedda all påbörjas 
1977178 

Delprogram 4.5 
7. Militämmrådesförråd flir 

drivmedel 7 600 6 600 
8. Militäwmrådesförråd för 

materiel 3 000 2000 

Delprogram 4.6 
9. Smärre objekt I 000 I 000 

Summa c 11600 9600 

Summa B ta-<:) 15 980 29 990 5890 11500 10600 

Reducering av medelsbehovet ·· l 000 -I 400 
Reriikn<1t mcdelsbehov JO 500 9 200 

c. .411sk{l(/i1i11g a1• kaserner 
m.m. 

h. FöreTag påhörjadl! eller 
a1•sedda all påbörjas 
1976177 
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------- ------- ·---·-

Objekt Kost11adsr:1m '.Vkdclsförbruk ning 
---·-·-- -·--···------

Faktisk lkriiknad tor 
t. 0. 111. 

75-{12--01 76--02--{J I 76--1!6-JD 1976177 1977178 
- ---------· ---

Delprogram 4.5 
l. Diverse smärre byggnads-

företag för samtliga del-
program 3 500 3 900 J 900 

Summa h 3500 3 900 3 900 

c. Företag 11vsi'dda alf påbö1jas 
1977 /lb' 
Delprogram 4_5 

2_ Diverse objekt I 700 1 700 
3. Diverse smärre byggnads-

företag för samtliga del-
program 2 200 2 200 

Summa c 3 900 3 900 

Summa C (b--{:) 3500 7 800 3900 3900 

Reducering av medelsbehovet - 700 -500 
Beräknat medelsbchov 3 200 3400 

Totalt A-C 19480 47 470 5890 15 840 14 940 

Reducering av medelsbchovct - I 740 -1 940 
Beräknat mcdelsbehov 14 100 13000 

Anslagsberäkning (I 000-ta/ kr.) 

Mcdelstillgång 

Behållning 1976--07--01 
Anslag för 1976177 
Anslag för 1977178 (förslag) 

Beräknad medelsförbrukning 

4 641 1976177 
11 400 1977178 
12 000 Beräknad behållning 

1978--06--30 

28 041 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

14 100 
13000 

941 

28 041 

att till Central och högre regional ledning: Anskaffning av anlägg

ningar för budgetåret 1977178 anvisa ett investeringsanslag av 

12 000 000 kr. 

·----·---

Bygg- l<irdig-
stan stiil-

landc 

år-man. i1r-111it11 . 
... ·----·-------
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111 5. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 

1975176 
1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 890 032 
16 000000 

19 000 000 

Behållning 264 379 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. och 

befästningar för gemensamma myndigheter och funktioner samt markfår

värv härför. 

Medelsjörbruknin!-{ o('h medelsbehO\' (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1975176 1976177 1977178 

Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

Gemensamma myndig-
heter m. m.: 

Markanskaffning för del-
programmet Försvarets 
radioanstalt 220 220 220 220 

Anskaffning av befästning-
ar m. m. för delprogram-
men 

Försvarets radioanstalt 3 700 5 250 7 700 7 700 
Anskaffning av fortitika-
torisk materiel m. m. 6 500 7 000 7 200 7 200 

Anskaffning av kaserner 
m. m. för delprogram-
men 

försvarets materielverk 1900 4000 
Försvarets radioanstalt 3 900 2 800 1400 1400 

Summa 14 320 17 170 16 520 20 520 

Reducerin11 på grund av 
överplanering -1420 -1 770 -1 520 -1 520 

Beräknat medelsbehov 12900 15 400 15 000 19 000 

Budgetåret 1975176 

I sin årsredovisning för budgetåret 1975176 anmäler fort{fikationsjörva/t
ningen att något behov av att anskaffa mark inte har förelegat under 

budgetåret. Be fäs t n i n g so b j e k t har byggts ut i överensstämmelse 

med vad som planerats. En anläggning för försvarets radioanstalt har blivit 

färdig och två sådana anläggningar har påbörjats. Ans k af f ni n g av 

kaserner m . m . har i stort sett genomförts enligt planerna. 

Den beräknade medelsförbrukningen var 12,9 milj. kr. Utfallet blev 

12 890 032 kr. 
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Budgetåret 1976177 

Den planerade anskaffningen beräknas kunna bli genomförd. Bl. a. be

riiknas två anläggningar och nybyggnad av garage m. m. för försvarets ra

dioanst<ilt bli färdiga. En anläggning för försvarets radioanstalt beriiknas 
kunna påbörjas. 

Budgetåret 1977/78 

Överbc-:fiilhavaren 

För budgetåret 1976/77 har medgetts en medclsförbrukning av 15.4 
milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1977178 beräknas till 15 
milj. kr.. varav 200 000 kr. för markanskaffning. 13,5 milj. kr. för anskaffning 

av befästningar m. m. och 1,3 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 

enligt följande sammanställningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Befästningars delfond 

Försvarets radioanstalt 

Medelsförbruk
ning (I 000-
tal kr.) 

I. Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 220 
Reducering på grund av överplanering -20 
~m~ WO 

I. För att utföra befåstningsanläggningar kan i vissa fall mark behöva för

värvas med äganderätt. Medel kan också behövas för att anskaffa mark för 

befästnings-och liknande anläggningar inom andra delprogram inom huvud

programmet. 

B. Anskaffning av befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

Försvarets radioanstalt 

Företag påböljad<' pi/er avsedda all på böljas 1976177 
I. FRA-anläggningar 

Företag avsedda all påböljas 1977178 
2. FRA-anläggningar 
3. Smärre objekt 

Medelsförbruk
ning (I 000-
tal kr.) 

2 300 

3 500 
1900 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 7 Försnrsdepartcmrntet 188 

Objekt m. 111. 

---·-·--------- -----

Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. 

Företag avsedda atr råbii(jas 1977 I 78 
4. Truppbefiistningar 
5. Förbindelsearbeten 
6. Förstöringsarbcten 

Reducering på grund av överplanering 

Summa 

\kddsforbruk
ning 11 oon-
tal kr) 

6 500 
400 
300 

14 900 

-I 400 

13 500 

I. Behovet av att bygga en anläggning för försvarets radioanstalt har tidi

gare anmälts för riksdagen i prop. 1975/76: I 00 (bil. 6 s. 377). Regeringen upp

drog den 3 juni 1976 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga anläggning

en inom en kostnadsram av 4,6 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1975, 

vilket motsvarar 5,2 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1976. 

2. Ytterligare en anläggning för försvarets radioanstalt behöver byggas. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

denna nybyggnad. Regeringen uppdrog den 26 maj 1976 åt fortitikationsför

valtningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana 

handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna angavs därvid till 4,5 

milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1976. 

3. För smärre objekt för försvarets radioanstall behövs 1,9 milj. kr. för näs

ta budgetår. 

4-6. För truppbefästningar, förbindelsearbeten och förstöringsarbcten be

hövs 6.5 milj. kr., 400 000 kr. resp. 300 000 kr. för nästa budgetår. 

C. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt m. m. 

Försvarets radioanstalt 
Företag avsedda arr påbörjas 1977178 
I. Diverse smärre byggnadsforetag for Ocra delprogram 
Rcduce~ ing på grund av överplanering 
Summa 

Föredraganden 

Medels förbruk
ning (I 000-
tal kr.) 

I 400 
-100 
I 300 

Överbefälhavaren har beräknat medelsförbrukningen under anslaget för 

nästa budgetår till 15 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 19 
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milj. kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. Av medelsfdrbrukningen beräknas 
200 000 kr. för markanskaffning och 13,5 milj. kr. för anskaffning av be
fästningar m. m. 

För anskaffning av kaserner m. m. beräknar jag medelsförbrukningen till 
SJ milj. kr. Jag har härvid räknat med att 4 milj. kr. behövs för att hetala 
en del av kostnaderna för nybyggnad av expeditions- och laboratoriclokaler 

i Linköping för provningsenheten inom huvudavdelningen för fiygmateriel 

vid försvarets materielverk. Denna enhet skall enligt riksdagens heslut (prop. 
1971:29, lnU 1971:15, rskr 1971:196) lokaliseras till Linköping. Den ny
byggnad som planeras för detta ändamål avses tillgodose lokalhehovet inte 

endast för personal som enligt nämnda riksdagsheslut omlokaliseras från 

Swckholm utan även för personal inom enheten som redan är stationerad 

i Linköping. Medelsbehovet för nybyggnaden för nästa budgetår beräknas 
till 16 milj kr. och hör intill ett belopp av 12 milj. kr. täckas av medel 
som redan för innevarande budgetår anvisats för ändamålet på investerings

anslaget Anskaffning av vissa militära anläggningar. Återstoden, 4 milj. 
kr., bör tas upp under förevarande anslag. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 
nya byggnadsobjekt som finns intagna i investeringsplanen och som är un

derkastade det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något att 
erinra torde det få ankomma på regeringen att efter prövning av huvud

handlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen be

sluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

Jag vill erinra om vad jag tidigare har anfört under anslaget Central och 
högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar och kaserner om att 

omfördela medel mellan och föra samman anslag. 

/nvesteringsp/an (] 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsfdrbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 

Bygg
start 

Färdig
stiil
!ande 

75--02--01 76--02--01 76--06-30 1976177 1977178 år-mån. år-mån. 

A. Markanska(fning 

Befästningars 
delfond 

Delprogr~m 5.6 
I. Diverse mindre markför

värv och oförutsedda ut
gifter 

Summa A 

Reducering av medelsbchovet 
HcrJknat medclsbehov 

14 Riksdagen 1976. I .l'aml. Nr 100. Bilaga 7 

440 

440 

220 

220 

-20 
200 

220 

220 

-20 
200 
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-- - ----·· ·------ --------

Objekt Koslnadsram Mcdclsllirhruk ning Bvgg- Eirdig-
------· start st:il-

raklisk Beriiknad för !ande 
t.o.m. ------ ---- -

75--02 01 76--02--(J I 76--()(i-·30 1976177 19i7/78 år-man_ år-man. 
----- -------·· ----· ----
B. Anskajf11i11g av be.fäst-

ni11gar m. m. 

a. Företag påbörjade .före 
1976--07--{)/ 

Delprogram 5.6 
I. FRA-anläggningar 7 640 7 000 4 940 2060 
2. Smärre objekt 500 580 450 130 

Summa a 8 140 7 580 5 390 2 190 

b. Företag påbörjade eller 
avsedda av påbörjas 
1976177 

Delprogram 5.6 
3. FRA-anläggningar 4600 5 200 2 900 2 300 
4. Smärre objekt 400 160 160 

Delprogram 5.17 
5. Truppbefästningar 6 500 6 500 6 500 
6. förbindelsearbeten 300 300 300 
7. Förstöringsarbcten 200 200 200 

Summa b 12000 12 360 10060 2300 

c. Företag avsedda att 
påbiirjas 1977178 

Delprogram 5.6 
8. FRA-anläggningar 4 500 3 500 
9. Smärre objekt 1900 I 900 

Delprogram 5.17 
JO. Truppbefästningar 6 500 6 500 
11. Förbindelsesarbeten 400 400 
12. förstöringsarbeten 300 300 

Summa c 13 600 12600 

Summa B (a--c) 20140 33 540 5 390 12 250 14 900 

Reducering av mcdelsbehovct --I 250 -1 400 
Beräknat medelsbehov 11 000 13500 

C. Anskaffning av kaserner 
m.m. 

a. Företag påbörjade .fiire 
1976--{)7--{Jj 

Delprogram 5.6 

I. FRA. Nybyggnad av 
garage m. m. 4 200 4 200 3 600 600 75--04 77-01 

Summa a 4200 4200 3600 600 
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Objekt 1-:osln<idsram Mcdelsforbruk ning Hygg-
------- start 

Fal\! isk Beräknad Kir 
Lo_ m_ 

75---{)2-fll 76---{12---{J] 76-{J6-30 1976177 1977178 år-man_ 
--·-------

b. Fiiretag påbörjade eller 
avsedda Q/I påbörjas 
1976177 

Delprogram 5.6 
2. Diverse objekt 1 900 1 300 1 300 
3. Diverse smärre byggnads-

företag for nera del-
program 2 800 2 800 2 800 

Summa b 4 700 4 IOO 4 IOO 

c. Före/ag avsedda au 
påbörjas I 977 I 78 

Delprogram 5.4 
4. FMV. Nybyggnad av 

lokaler i Linköping 40001 4000 77-10 

Delprogram 5.6 
5. Diverse smärre byggnads-

företag for nera del. 
program 1400 1400 

Summa c 5400 5 400 

Summa C (a,;) 8 900 13700 3600 4 700 5 400 

Reducering av medclsbehovet -500 -100 
Beräknat medelsbehov 4 200 5300 

Totalt A-(: 29040 47680 8990 17170 20520 

Reducering av medelsbehovet -1 770 -1 520 
Beräknat medelsbehov 15 400 19000 

1 Därutöver 20 milj. kr. på investeringsanslaget Anskaffning av vissa militära anläggningar. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1976--07--01 
Anslag for 1976177 
Anslag för 1977178 (förslag) 

264 
16000 
19 000 

35 264 

Beräknad medelsförbrukning 

1967177 
1977178 
Beräknad behållning 

1978--06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

15 400 
19000 

864 

35 264 

att till Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggning

ar för budgetåret 1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av 

19 000 000 kr. 

fiinlig-
stiil-
I ande 

år-mån. 
-·------

79--05 
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1116. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar för 
försvarets forskningsanstalt 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

550 000 

I 200000 

I 850 000 

Behållning 92 342 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för 

försvarets forskningsanstalt. 

Medel~förbrukning och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Gemensamma myndigheter m. m.: 
Anskaffning av kaser
ner m. m. för delpro
grammet Gemensam 

1975176 

försvarsforskning 550 

Beräknat medelsbehov 550 

Budgetåret 1975176 

1976177 

I 200 

1 200 

1977178 

Försvarets Föredra
forskni ngs- ganden 
anstalt 

I 900 

1900 

I 900 

I 900 

Planerad verksamhet har genomförts. Den beräknade medclsförbruk.ning

en var 550 000 kr. Utfallet blev 550 000 kr. 

Budgetåret 1976177 

Planerad verksamhet beräknas kunna bli genomförd. 

Budgetåret 1977178 

Försvarets forskningsanstalt 

För budgetåret 1976177 har beräknats en medelsförbrukning av l ,2 

milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1977178 beräknas till 1,9 

milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Objekt m. m. 

Gemensam försvarsforskning 
I. Smärre objekt 

Summa 

Medelsförbrukning 
(] 000-tal kr.) 

1900 

1900 
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Föredraganden 
193 

Försvarets forskningsanstalt har beriiknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 1,9 milj. kr. Jag biträder förslaget och förordar 
att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och 
anslagsberäkning. 

lnvesterin!{sp/an (J 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram MedelsH.irbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. ---------

Bygg
start 

Fiirdig
stiil
!ande 

75--04--01 76--04--0 I 76--06-30 1976177 1977 /78 år-mån. år-mån. 

A. Anska.Oninf!, av kasnner 
m.m. 

Delprogram 5.5 

a. Företag påböljade eller 
avsedda att påbö~jas 
1976177 

I. Smärre objekt 

Summa a 

h. Före/af!, a1•sedda all 
påbö~ias 1977178 

2. Smärre objekt 

Summa b 

I 200 I 200 

1200 1200 

1900 

1900 

I 200 

I 200 

I 900 

I 900 

Summa A (a-b) I 200 3100 1 200 1 900 

Beräknat medelsbehov 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1976--07--01 
Anslag f1ir 1976/77 
Anslag för 1977178 (förslag) 

92 
I 200 
I 850 

3 142 

I 200 I 900 

Beräknad medelsförbrukning 

1976177 I 200 
1977 178 I 900 
Beräknad behållning 1978--06-30 42 

3 142 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensamma myndigheter m. m.: Anskqffning av anläggning
ar fiir fiirsvarets .forskningsanstalt för budgetåret 1977178 anvisa 

ett investeringsanslag av I 850 000 kr. 
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111 7. Anskaffning av vissa militära anläggningar 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

199 362 
16000 000 
3 600 000 

Behållning 1 801 782 

Verksamheten under anslaget omfattar anskafTning av sådana anläggning
ar som helt eller delvis finansieras utanför utgiftsramen för det militära för

svaret. 

Mede/fi{örbrukning och medelsbehov (1 000-ra/ kr.) 

Primäruppdrag 1975176 1976177 1977178 

Överbefäl- Förcdra-
havaren ganden 

Anläggr'lingar m. m. för vissa 
militära ändamål: 

Markanskaffning 199 16000 600 3400 
Anskaffning av kaserner 
m.m. 69 100 15 100 

Beräknat medclsbehov 199 16 000 69700 18 500 

Budgetåret 1975/76 

I sin årsredovisning för budgetåret 1975176 anmäler .fimifikariun!iförvalr

ningen att förvärv av kompensationsmark vid pansarövningsfältet i Skövde 
har omfattat en salubjuden fastighet om ca 20 ha. I övrigt har någon verksam
het inte ägt rum under anslaget. 

Budgetåret 1976/77 

Mark i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde beräknas förvärvas i 

den mån mark bjuds ut. Mark beräknas kunna anskafTas i Östersund för ny
byggnad för armens tekniska skola och försvarets förvaltningsskola samt i 
Eskilstuna för nybyggnad av förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvalt
ningen. 

Budgetåret 1977/78 

Överb('./älhavaren 

För budgetåret 1976177 har beräknats en medelsförbrukning av 16.5 milj. 
kr. Medclsförbrukningen under budgetåret 1977178 beräknas till 69.7 
milj. kr., varav 600 000 kr. för markanskaffning rn:h 69,1 milj. kr. för anskaff
ning av kaserner m. m. enligt följande sammanställningar. 
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A. Markanskaffning 

Ohjckt 

Kasernbyggnaders delfond 

Medels!Orbruk
ning (I 000-
tal kr.) 

I. Förvärv av kompensationsmark i Skövde 500 
2. Anskaffning av mark för förvaltningsbyggnad för 

fortilikationsförvaltningen i Eskilstuna IOO 

~m~ 600 

195 

l. Frågan om att anskaffa kompcnsationsmark vid Skövde har senast an
mälts i prop. 1975176:100 (bil. 6 s. 383). För fortsatta markförvärv beräknas 
en medelsförbrukning av 500 000 kr. under budgetåret 1977178. De totala 
kostnaderna beräknas till 2,3 milj. kr. 

2. 1973 års riksdag (prop. 1973:55, InU 1973:22, rskr 1973:220) beslutade 
att fortifikationsförvaltningen skall omlokaliseras till Eskilstuna. Kostnader
na för att anskaffa tomt för en ny förvaltningsbyggnad beräknas till 3 milj. kr. 
Erforderlig mark beräknas i huvudsak förvärvas under innevarande budget
år. För budgetåret 1977178 beräknas dock föreligga ett mcdelsbehov av 
100 000 kr. 

B. Anskaffning av kaserner m. m. 

Objekt Medelsförbruk-
ning (I 000-
tal kr.) 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 
I. K 4. Utbyggnad i Arvidsjaur 50 000 
2. Nybyggnad av lokaler för FMV och försvarets teletekniska 

laboratorium i Linköping 16 000 
3. Nybyggnad av förvaltningsbyggnad för fortilikations-

förvaltningen i Eskilstuna '3 IOO 

Summa 69100 

l. Kostnaderna för kaserner m. m. för det nya fredsförbandet i Arvidsjaur 
uppskattas nu till ca 176 milj. kr. i prisläget den I februari 1976. För budget
året 1977178 beräknas ett medclsbehov av 50 milj. kr. 

2. 1974 års riksdag (prop. 1974:75, FöU 1974:19, rskr 1974:190) beslutade 

att delar av försvarets teletekniska laboratorium skall föras över till den del 
av försvarets materielverk som enligt riksdagens beslut (prop. 1971:29. InU 
1971: 15, rskr 1971: 196) skall omlokaliseras till Linköping. Nya expeditions
rn:h laboratoriclokaler måste uppföras i Linköping. Kostnaderna härför be
döms preliminärt till 24 milj. kr. B_vggnadsarbetcna beräknas kunna påbörjas 
under budgetåret 1977178. Medelsbehovet under detta budgetår beräknas till 
16 milj. kr. 
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3. 1973 års riksdag (prop. 1973:55. lnU 1973:22, rskr 1973:220) beslutade 

att fortifikationsförvaltningen skall omlokaliseras till Eskilstuna. En ny f6r

valtningsbyggnad för förvaltningen måste uppföras. Kostnaderna for denna 

har uppskattats till 66,l milj. kr. i prisläget den I februari 1976. Byggnadsar

betena beräknas kunna påbörjas under budgetåret 1977178. Medelsbehovet 

under detta budgetår berliknas till 3.1 milj. kr. 

Föredraganden 

Överbefälhavaren har beräknat medelsforbrukningen under anslaget till 

69,7 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 18,5 milj. kr. och för

ordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan 

teletekniska laboratorium. 3, 1 milj. kr. för att påbörja arbetena med en ny 

för att förviirva kompensationsmark i Skövde, 12 milj. kr. för att påbörja 

arbetena med nybyggnad av expeditions- och laboratorielokaler för en prov

ningsenhet i Linköping för försvarets materielverk och för delar av försvarets 

teletekniska laboratorium samt 3.1 milj. kr. för att påbörja arbetena med 

förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna samt 2,9 
milj. kr. för förvärv av tomt för förvaltningsbyggm1den. I fråga om förvärv 

av kompensationsmark i Skövde har riksdagen tidigare fattat beslut \prop. 

1972:75. FöU 1972:17, rskr 1972:231). Riksdagens beslut (prop. 1973:55, 
lnU 1973:22. rskr 1973:220) om att genomföra en andra etapp av omlo

kalisering av statlig verksamhet innebär bl. a. att fortifikatior.sförvaltningen 

skall flytta till Eskilstuna. En ny förvaltningsbyggnad måste uppföras för 

ämbetsverket på för ändamålet anskaffad tomt. Medel bör under budgetåret 

1977178 stå till förfogande under detta anslag för att betala tomtkostnaden 

och för att påbörja byggnadsarbetena. Riksdagens beslut \prop. 1971:124, 
FöU 1971 :22, rskr 1971 :292) med godkännande av riktlinjer för organisation 

rn. m. av försvarets materielverk innebär bl. a. att en provningsenhet inrättas 

inom huvudavdelningen för tlygmateriel. Provningsenheten skall med vissa 

undantag lokaliseras till Linköping. Vidare har riksdagen (prop. 1974:75, 
FöU 1974: 19, rskr 1974: 190) godkänt vissa organisationsförändringar inom 

försvarets forskningsanstalt som innebär bl. a. att delar av försvarets te

letekniska laboratorium skall föras över till den del av materielverket som 

omlokaliseras till Linköping. För dessa omlokaliseringar behöver nya ex

peditions- och laboratorielokaler byggas. Enligt tidigare bedömningar skulle 

byggnadsarbetena ha kunnat påbörjas under innevarande budgetår. Nu be

räknas de kunna startas först under budgetåret 1977178. l likhet med över

befälhavaren beräknar jag medelsbehovet under nästa budgetår till 16 milj. 

kr.. varav 12 milj. kr. bör beräknas under förevarande anslag. Som framgår 

av vad jag har anfört i det föregående har jag därutöver beräknat 4 milj. 

kr. för detta ändamål under anslaget Gemensamma myndigheter m. m.: 

Anskaffning av anläggningar. 
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Överbefälhavaren har vidare under anslaget beriiknat att 50 milj. kr. be
hövs för att fortsätta byggnadsarbetena för det nya förbandet i Arvidsjaur. 
I likhet med överbefälhavaren imser jag att detta belopp bör stå till förfogande 
för detta ändamål under nästa budgetår. Erforderliga medel bör dock inte 

beräknas under detta anslag. Jag avser att vid anmälan av en senare pro
position beträffande anvisande av medel under anslaget Armeförband: An

skaffning av anläggningar lägga fram förslag beträffande nödviindig me
delsdisposition och finansiering. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförhrukning 
-------------

75--02--01 76--02--01 Faktisk Beräknad för 
t. u. m. 
76-06·30 1976177 1977178 

A. MarkanskaHning 
Kasernbyggnaders 
delfond 

Delprogram H 3 
I. Förvärv av .kompensations-

mark i Skövde 2 000 2 300 279 400 500 
2. Anskaffning av mark för 

FortF:s förvaltnings-
byggnad i Eskilstuna 3 600 2 900 2 900 

3. Anskaffning av mark för 
armens tekniska skola 
och försvarets förvaltnings-
skola i Östersund I 200 1 200 I 200 

Summa A 6800 6400 279 1600 3400 

B. Anskaflhing av kaserner 
m.m. 

Delprogram H 3 

Företag avsedda 
att påbörjas 
1977178 

1. l\"ybyggnad av lokaler för 
FMV och försvarets tele-
tekniska laboratorium i 
Linköping 20000 200001 12000 

2. Nybyggnad av förvaltnings-
byggnad för fort F i 
Eskilstuna 66 100 3 100 

Summa B 20000 86100 15 100 
Summa A-B 26800 92500 279 1600 18 500 

Ber'jknat mcdelsbehov 1600 18 500 

!Därutöver 4 milj. kr. på investeringsanslaget Gemensamma myndigheter m. m.: An
skaffning av anläggningar. 
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Anslagsberäknint; (J 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad mcdclsförbrukning 
-------·--·-·-----

Behållning 1976--07--01 
Anslag för 1976177 
Anslag för 1977 /78 (förslag) 

I 802 1976/77 
16000 1977178 
3 600 Beräknad behållning 

1978--06-30 

21402 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

198 

2 900 
18 500 

2 
21402 

att till Anskaffning av vissa militära anläggningar för budgetåret 

1977178 anvisa ett investeringsanslag av 3 600 000 kr. 

VII Fonden för förlag till statsverket 

VII 1. Vissa projekteringskostnader 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

104 174 000 

20 000000 

45 000000 

Behållning 22 164 462 

Anslaget disponeras efter beslut av regeringen för sådana projekterings

arbeten som föregår den slutliga prövningen av byggnadsojekt. Projekte

ringskostnaderna täcks sedermera av de byggnadsanslag som begärs då bygg

nadsobjekten redovisas för riksdagen. De belopp som motsvarar projek

teringskostnaderna förs tillbaka till fonden för förlag till statsverket när bygg

nadsanslag beviljats och redovisas som Övriga kapitalmedel. 

Jag beräknar medelsförbrukningen under anslaget för nästa budgetår till 

45 milj. kr. och förordar att medel nästa budgetår anvisas enligt följande 

anslagsberäkning. 

Ansla{!.sheräkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1976--07--01 
Anslag för 1976177 
Anslag för l 977178 (förslag) 

Beräknad mcdelsförbrukning 

22 164 1976177 
20000 1977178 
45 000 

87164 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

42 164 
45000 

87164 

att till Vissa prqjekteringskostnader för budgetåret 1977178 anvisa ett 

investeringsanslag av 45 000 000 kr. 
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IX Diverse kapitalfonder 

Statens datamaskinfond: Försvarets delfond 

IX I. Anskaffning av datamaskiner 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemstiiller jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till AnskaJJi1ing av 
datamaskiner för budgetåret 1977178 beräkna ett investerings
anslag av I 000 kr. 



Prop. 1976177: IOO Bilaga 7 Fiirsrnrsdepartementet 200 

R~gister 

Sid. 

Översikt 
4 Riktlinjer fi.ir den svenska säkerhetspolitiken och totalliirsvarets fortsatta 

inriktning 
4 V crksarnheten inom det militära försvaret och civilförsvaret under bud

getåret 1975176 
16 Verksamheten inom det militära försvaret och civilförsvaret under hud

getåret 1976177 
18 GenomlCird planering för perioden 1977178-1981/82 

DRIFTBUDGETEN 

A Försvarsdepartementet m. m. 
22 Försvarsdepartemcntct 
23 Vissa nämnder m. m. 
2i Kommitteer m. m. 
27 Extra utgifter 
27 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 
27 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

B Armeförband 
Armcförhand: 

28 Ledning och förhandsverksam het 
28 Materielanskaffning 
28 Istånds~ittning av belåstningar och kaserner 
28 Forskning och utveckling 

C Marinförband 

29 
29 
29 
29 

Marin förhand: 
Ledning och förbandsverksamhet 
Materielanskaffning 
Istånds~ittning av befästningar och kaserner 
Forskning och utveckling 

D Flygvapenförband 
30 Flygvapenförband: 
30 Ledning och forbandsverksamhct 

*Beriiknad belopp 

16 775 000 
10 340000 
3 100 000 
I 000000 

2 030 123 000* 
39 169 000* 

2 1005071100 

2 27 5 800 000* 
764 000000* 

77 000000* 
60 000 000* 

3 176 800 000 

765 500 000* 
351 000000* 

24 000000* 
31 500 000* 

I 172 000 000 

I 238 000 000* 
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30 Materielanskaffning 
30 lståndslittning av befästningar och kaserner 
30 Forskning och utveckling 

E Central och högre regional ledning 
J I Försvarsstaben 
36 Armestaben 
40 Marinstabcn 
44 Flygstaben 
47 Militärområdesstaber m. m. 

Krigsorganisarion för vissa staber m. m.: 
53 Ledning och förhandsverksamhet 
55 Materielanskaffning 
58 Central och högre regional ledning: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner 

F Gemensamma myndigheter och funktioner 
62 Försvarets civilförvaltning 
66 Försvarets sjukvärdsstyrelse 
80 Fortifikationsförvaltningen 
85 Försvarets materielverk 
96 Gemensam försvarsforskning 

102 Försvarets radioanstalt 
104 Värnpliktsverket 
109 Försvarets rational iseringsi nstitut 
113 Försvarshögskolan 
116 Militärhögskolan 
121 Försvarets gymnasieskola 
124 Försvarets förvaltningsskola 
128 Försvarets brevskola 
131 Försvarets hundskola 
132 Krigsarkivet 
135 Statens försvarshistoriska museer 
140 Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. 
142 Försvarets datacentra! 
146 Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 
147 Insatsberedskap m. m. 
148 Viss gemensam verksamhet 
149 Vissa ersättningar m. m. 
153 Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner 

*Beräknat belopp 

201 

1 252 000 000* 
28 600 000* 

473 305 000* 

2 991 905 000 

59 800 000 
39 700000 
33 100000 
39 900000 

202 400 000 

9 550 000 
32 200 000 

19 700000 

436 350 000 

29 770 000 
17 700 000 
56 350 000 

381400000 
180 050 000 
88 720 000 
49 717 000 
17 515 000 
1 755 000 

17 880 000 
3 450 000 
2 240 000 
I 995 000 
I 637 000* 
3 490000 
4 480 000 
5 100 000 

l 000 
25 980 000* 
49 630 000 
10 250 000* 
34 254 000 

3 300 000 

986 664 000 
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G Civilförsvar 
156 Civilförsvar 

H Övrig verksamhet 
157 Bcrcdskapsnämnden rör psykologiskt försvar 
157 Beredskapsstyrka för FN-tjänst 
160 Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. 
163 Flygtekniska försöksanstalten 
168 Signalskydd 
170 Vissa teleanordningar 
172 Hyror m. m. IOr vissa skyddsrumsanläggningar 
174 ldentitetsbrickor 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 
177 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
177 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

111 Försvarets fastighetsfond 
179 Armeförband: Anskaffning av anläggningar 
179 Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
179 Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
179 Central och högre regional ledning: Anskaffning av 

anläggningar 
186 Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av 

anläggningar 

202 

160 050 000* 

160 050 000 

I 620 000* 
16 000 000 

I 500 000 
2 000 000 
4 180000 
3 395 000 
4 000000 

600000 

33 295 000 

11 057 571 000 

8 400000* 
2 600000 

Il 000 000 

144 000000* 
78 750 000* 

103 250 000* 

12 000000 

19 000 000 
192 Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av 

anläggningar för försvarets forskningsanstalt I 850000 
3 600000 194 Anskaffning av vissa militära anläggningar 

VII Fonden för förlag till statsverket 
198 Vissa projekteringskostnader 

*Beräknat belopp 

362 450 000 

45 000000 

45 000 000 
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IX Diverse kapitalfonder 
l 99 Statens datamaskinfoml: Försvarets delfond: An

skaffning av datamaskiner 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för försvarsdepartementet 

203 

l 000* 

I 000 

418 451 000 

11 476 022 000 



Gotab. Stockholm 1976 54.006 



Bilaga 8 till budgetpropositionen 1977 

Socialdeparten1entet 

Översikt 

Prop. 1976177: 100 
Bilaga 8 

Till socialdepartementet hör den allmiinna sjukförsäkringen och tand
vårdsförsäkringen, folkpensionering, ATP och delpensionsförsäkring, ar
bctsskadeförsiikring, föräldraförsäkring, barnbidrag och annat stöd åt barn

familjern:.1, sociala serviceåtgärder, hälso- och sjukvården, de sociala vård
områdena och åtgärder för handikappade m. m. 

De förslag till utgifter inom socialdepartementets verksamhetsområde som 

liiggs fram för budgetåret I 977178 omfotlar 34,8 miljarder kr., vilket innebär 

en ökning med 3,8 miljarder jämfört med statsbudgeten för innevarande 
budgetår. 

Den största utgiftsposten utgörs av anslaget till folkpensioner med 20 250 
milj. kr., vilket är I 675 milj. kr. högre än anslaget för innevarande budgetår. 
Av ökningen beror 600 milj. kr. på ökat antal pensionärer och standard
höjning av pensionerna genom höjda pensionstillskott den I juli I 977. Åter

stoden avser kostnader för beräknade pensionshöjningar till följd av kom
mande prisförändringar. 

Familjepolitiken intar en framskjuten plats i det socialpolitiska reformar
betet. Reformarbetet siktar till att på valfrihetens grund tillfredsställa fa
miljernas önskemål och behov. De allmänna barnbidragen föreslås höjda 
från I 800 till 2 100 kr. per barn och år från den I januari 1978. Förslag 
kommer vidare under våren 1977 alt läggas fram om utbyggnad av er
sättningstiden inom föräldraförsäkringen och möjlighet till förkortad arbets
tid. I detta sammanhang utreds även frågan om utvidgad lagstadgad rätt 
till förl1ingd ledighet för småbarnsföräldrar samt om införande av vårdnads
bidrag. 

Utbyggnaden av barnomsorgen for1sii11er for fullföljande av det av riks
dagen antagna uthyggnadsprogrammet av 100 000 nya daghemsplatscr, 

50 000 nya platser i fritidshcm och en ökning av antalet platser i lftmil
jcdaghcm. E11 ny11 statsbidrag för hemspråksträning för invandrarbarn i 

förskolan in fors den I juli 1977. A oslagen for statsbidrag till barnomsorgen 

ökar för niista budgetår med 610 milj. kr. till sammanlagt I 855 milj. kr. 

Förslag om ökad personalutbildning for barnomsorgen kommer senare 
att läggas fram i en särskild proposition från utbildningsdepartementet. 

Hiilso- och sjukvårdens utbyggnad inriktas på en decentraliserad öppen 
vård och långtidssjukvård. En utbyggnad av långtidssjukvården och om
sorgen om de äldre prioriteras. En särskild arbetsgrupp skall ge en samlad 

I Riksdagen /976. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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bild a•' bc:hovct av h~ilso- och sjukvård för de äldre för senare stiillnings
tagande. De sjukdomsforebyggande åtgärderna skall siirskilt beaktas. 

På liikemedclsområdct skall frågorna om µrissiittningcn och information 

utredas. Partihandcln med liikemedel skall liksom nu bedrivas under kon

kurrens. Fn'lgan om att statens bakteriologiska laboratorium skall stanna 

kvur i stockholmsområdet kommer att prövas av regeringen. 

Insatserna mot alkohol- och narkotikamissbruket först~irks, bl. a. med 
inriktning pä Jet !Orebyggande arbetet. I socialhuvudtitcln föreslås pä detta 

v[1rdområdc ökade statsbidrag som stimulerar utveckling av organisatio

nernas och kommunernas mer okonventionella rehabiliteringsinsatser samt 

en större flexibilitet vad giiller utformning av vårdcentraler och alkohol

polikliniker. Vidare föreslås kraftigt höjda bidrag till vård i enskilda hem, 

friimst av narkotikamissbrukare. Medel berliknas ocksa for f'iirsök med al

ternativa hchandlingsformer for missbrukare bland ungdomsvårdsskolc

elevcr. 
Stödet till de handikappade forhlittras. De anslag som inneblir direkta 

insatser for handikappade ökar med 27 milj. kr. Bl. a. föresläs viss utbyggnad 
av vuxenundervisningen inom särskolan. Dessutom kommer senare förslag 

om ökat stöd till handikapporganisationerna att läggas fram i en särskild 

proposition. 
För att få en fullstHndig bild av samhH!lets insatser p:1 det sociala området 

bör man till socialhll\'.Udtitclns utgifter Higga vissa socialpolitiska anslag som 

redovisas under andra huvudtitlar, de kostnader för allmiin förslikring som 

inte belastar statsbudgeten samt landstingens och kommunernas kostnadt.:r 

för sjukvård och olikö sociala insatser. I följande sammanst~illning återges 
de sammanlagda samh~illsutgifterna !Or socialpolitiken under åren 1972 och 
1977 (utom vad som avser arbetsmarknad och bostadsproduktion). 

Sjukvård 01.:h sjukförsäkring 
Åldringar och handikappade 
Barnfamiljer 
Övrigt 

Sammanlagt 

1 Beräknat. 

Utgifter i 

1972 

15 923 
14 4QO 
6 881 
I 076 

38 370 

milj. kr 

19771 

37 155 
34 470 
13 820 
I 640 

87 085 

Ökning 
1972-1977 

Milj. kr. " " 

21 232 IJJ 
19 980 IJS 
6 939 101 

564 52 

------------·-

48 715 127 
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Utgifterna for den social<i tryggheten har således ökat med l 27 (),; under 
den senaste femårsperioden. Det inneblir räknat i fast penningvärde en ök
ning med ca 50 '.11;. Samhällets sammanlagda årskostnader för social om
vårdnad och trygghet för medborgarna år 1977 kan beriiknas till ca 87 mil

jarder kr. Den satsning som görs för medborgarn~1s trygghet motsvarar ett 

belopp som räknat i andel av bruttonationalprodukten stiger från 19 '.!;; år 
1972 till 25 % år 1977. 

Samhällets insatser på det socialpolitiska området bör ses mot bakgrund 
av de samhällsförändringar som pågår. Befolkningsomflyttningen, den för

ändrade ålderssammansättningen och den allt större andelen kvinnor i för
värvslivet ställer krav på nya eller förändrade socialpolitiska och andra in
satser från samhällets sida. 

Både i utflyttnings- och inflyttningsområden kan en snabb och oplanerad 
omflyttning ge problem. Sociala mönster och kontakter bryts ofta sönder. 

Ett rörligt samhiille kan liitt leda till isolering av familj eller individ och 
medverka till andra sociala problem. 

Förbättringen av pensionerna fortsätter. Samtidigt medför den växande 

andelen äldre i samhället ökade krav på socialpolitiska insatser. Ar 1974 
var ca 15 % av befolkningen över 65 år. Motsvarande siffra var år 1950 
ca 10,5 % . Skillnader mellan tätort och glesbygd har funnits länge. Enligt 

1970 års statistik är nästan var femte person i glesbygder 65 år och äldre. 
Antalet äldre i behov av sjukvård och annan omvårdnad blir större. Samtidigt 
kommer en stor och växande grupp äldre att vara vitala och därigenom 

få möjlighet att delta mer aktivt i samhällslivet. 
Den kvinnliga fc.irvärvsTrekvensen har ökat starkt under rtc senaste 10-15 

åren. Från år 1965 till 1974 har antalet förvärvsverksamma kvinnor ökat· 
med 300 000. Mer lin en tredjedel av arbctskrafttillskottet har under denna 
period utgjorts av kvinnor med barn under sju år. Den starkaste ökningen 

i förvlirvsfrekvens visar nu kvinnor med barn under tre år. 
Del socialpolitiska vård- och behandlingsarbetet håller på att förändras. 

Både socialvårdens och sjukvårdens utveckling kännetecknas av en inrikt
ning mot öppna vårdformer och en starkare betoning av de förebyggande 

åtgärderna. 
Sociala mål - som t. ex. ökade kontakter mellan olika grupper och ge

nerationer, trygga och stimulerande miljöer - m<'lste ta påverka samhiills

utvecklingcn i större utsträckning även om de inte kan mätas och värderas 

på samma sätt som tekniska och ekonomiska faktorer. 

Allmän försäkrinx 

En rad pensionsreformer har genomförts under senare år. Folkpensionens 
grundbclopp höjdes den I januari I 975. Från samma tidpunkt infördes ge-
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nerösarc inknmstprövningsregler för hustrutilliigg och kommunalt hostaJs
tilliigg. Den I juli 1975 omvanJlaJes Je särskilJa folkpcnsionsl'örmtmcrna 
invaliditetsersiittning och irwaliditctstillägg till en ny förman. handikapp
ers;ittning. som ger !ler handikappade möjlighet till ersiittning IOr varclin

satscr uch merkostnader pil grund av handikappet. frän samma tidpunkt 

förbättrades vårdbidraget som utgår för handikappade barn under 16 år. 
Den allmiinna pcnsionsåldern siinktes fr{m 67 till 65 år den I juli 1976. 

Samtidigt med pensionsålderssiinkningen infiirdes ökade möjligheter till rör
lig pensionsålder. Efter individuell prövning kan förtidspension av medi

cinska eller arbetsmarknadsmiissiga skut utgå mellan 60 och 65 års [tider. 
En annan nyhet i pensionssystemet iir den nya dclpensionsförsiikring som 

gäller sedan den I juli 1976. Delpcnsionen ger möjlighet för anställda att 

stegvis reuucera arbetsinsatsen mellan 60 och 65 [irs ålder. Diirigenom kan 
den som så önskar få en mjuk övergång från arbete till ålderspensionering. 

Riksdagen har ockst1 beslutat om en justering av pensionstillskotten till 
folkpensioniirer med låg eller ingen ATP. Den årliga höjningen sker fr. o. m. 
den I juli 1976 med 4 q,·, i stället för tidigare 3 °<• av basbeloppet. För

tidspensionärer får från samma tidpunkt dubbla pensionstillskott. Den årliga 

höjningen för dem blir dlirmed 8 "" av basbeloppet. Det dubbla pensions
tillskottet har siirskild betydelse för den som blivit arbetsoförmögen i unga 

år och diirför inte kunnat tjiina in rätt till ATP. 
Riksdagen har nyligen beslutat om gynnsammare inkomstprövningsreglcr 

fr. o. m. den I januari 1977 för hustrutillägg och kommunalt bostadstilliigg 
till förtidspensionärer med partiell förtidspension. Genom de nya reglerna 

blir förtidspensionärer med partiell förtidspension merajiimstiillda med andra 
pensioniirer med samma totalinkomst. 

Det fortsatta reformarbetet inom pensionsområdet förbereds inom pen
sionskommittcn. Kommitten behandlar en rad frågor som gäller förmåns
reglerna inom pensionssystemet. bl. a. frågan om intjiinande. av pensions
poiing inom tilHiggspensioneringen. pensionsförmåncr för deltidsarbetande 
och hemarbetande med barn samt viirde- och standardsäkring av förmånerna 
inom pensionssystemet. Vidare skall kommitten göra en översyn av reglerna 
för beräkning av olika avgifter till bl. a. socialförsiikringen i syne att ås
tadkomma ett enhetligt avgiftsunderlag. Kommitten skall också utreda fn'\

gan om efterlevandepensionens framtida utformning. Kommiuen beräknas 

redovisa ett delbetiinkande angående !lera av dessa frågor under första kvar
talet 1977. 

Folkpensionen utgår f. n. med 95 ','fi av basbeloppet till ensam pensionär 
samt med 155 % av basbeloppet till makar gemensamt. Till delta kan komma 

pensionstillskott med 25 % av basbeloppet för varje ålderspensioniir och 
50 % för en förtidspensionär. Basbeloppet iir i januari 1977 10 700 kr. Detta 

innebär att folkpensionen (inkl. fullt pensionstillskottl da uppgår till 12 840 
kr. per ar för en ensam ålderspensionär, 21 935 kr. per år för makar ge
mensamt och 15 515 kr. per år för en förtidspensioniir. Dessa belopp beriiknas 
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vid utgången av i\r 1977 ha stigit med 900 kr. för ensam ålderspensionär, 
1 700 kr. för ett pcnsioniirspar och 1 470 kr. tör en förtidspensionär. 

Antalet pensionärer ber;iknas den 1 januari 1978 uppgå till I 820 000 varav 
1 310 000 ålderspensioniirer. Av det totala antalet folkpensionärer uppbär 
ca 950 000 pensionstillskott vid denna tidpunkt. Statens folkpensionskost

nader beräknas för nästa budgetår till 20 250 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med 1 675 milj. kr. Kostnaderna för de kommunala host:idstilläggen 

beriiknas till 2 300 milj. kr. ATP-utbctalningurna under samma tid beräknas 
till 9900 milj. kr. Antalet ATP-pensionärer den I januari 1978 beräknas 
till I 060 000 varav ca 670 000 ålderspensionärer. Tillsammans kommer ut
betalningarna från den allmänna pensioneringen således att uppgå till 32 450 
milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Under bostadsdepartementets huvudtitel föreslås att folkpensionärer skall 
få rätt till statskommunalt bostadsbidrag. 

Till den som på grund av sjukdom inte kan arbeta utgår sjukpenning 

med 90 '.1i; av inkomsten. Antalet sjukdag:ir som ersätts :iv sjukförsäkringen 

har i stort sett varit ofåriindrat från år 1969 och fram till år 1974 då det 

genomsnittliga antalet sjukdagar under ett år ökade från 19.5 till 21.5. Ök
ningen har därefter fortsatt under åren 1975 och 1976 men i långs:immare 

takt. Det ~ir främst de mycket långa sjukfallen töver ett halvårs sjukskrivning) 
och de kortaste sjukfallen t hög~t sex dagars sjukskrivning) som ökar. En 
utredning pågår inom riksförsiikringsverket om orsakerna till de senaste 

årens ökning av antalet sjukdagar. Utredningen beräknas ge ett första un
derl:ig ror analyser av sjukfrånvarons orsaker. 

Ersättning för öppen sjukvård utgår enligt regler som successivt förändrats 

och förenklats. Patien1en betalar nu en viss patientavgift till vårdgivaren. 

Resten av vårdersiittningen betalas direkt till vårdgivaren av försäkrings
kassan. Ett motsvarande systern skall införas beträffande vård meddelad 
av privatpraktiserande sjukgymnaster fr. o. rn. den I april 1977. 

lJe ersättningsrcgler som gäller för sjukvård i offentlig regi gäller till ut
gången av år 1977. Överliiggningar pågår med sjukvårdshuvudmiinnen om 
ersiittningsrcglernas utformning efter år 1977. Riksdagen kommer senare 
att föreläggas förslag i clenni:l fråga. 

Bestiimmclserna om de fritidspraktiserande läkarnas möjligheter att an
sluta sig till sjukforsiikringens ersiittningssystem kommer att ses över. 

Sjukförsäkringen innefattar även den allmänna tandvårdsforsiikringen. 

Den omfattar alla forsäkrade över 19 år och under en övergångstid även 

ungdomar i åldern 17 till 19 år. Barn under 17 är får fri tandvård genom 
folktandvården. Tandvttrdsförsiikringen ersätter kostnaden för tandvård med 

i regel hälften av den kostnad for åtgärden som finns upptagen i tand
vårdst:ixan. Fran den I januari 1976 har införts ett system för att ge försäkrade 

utan egen tandliibre tiilg[mg till tandvård. Patienten får så snart som möjligt, 
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som regel inom J-6 månader, besöka en tandläkare. Behandlingen sker 

sedan inom tid som hestäms av vårdbehovet. Tandvårdsforsäkringens regler 

om ctableringskontroll skall ses över. 

Np finansieringsregler gäller för sjukförsäkringen fr. o. m. år 1976. Enligt 

dessa skall 85 "f, av kostnaderna täckas genom socialförsiikringsavgifier från 

arbetsgivare och IS 'l1; av statsbidrag. Avgiften till sjukforsäkringen är f. n. 

8 '1,; av löneunderlaget. Frågan om avgiftsnivån för år 1978 kommer att 

tas upp till prövning senare. De sammanlagda kostnaderna för sjukförsäk

ringen (inkl. föräldrapenning) beräknas för år 1977 till 18 570 milj. kr., varav 

l 0 376 milj. kr. utgör kostnader för sjukpenning och 8 194 milj. kr. kostnader 

för sjukvårdsförmåner. 

En ny lag om arbetsskadeförsäkring träder i kraft den l juli 1977. Lagen 

ger i princip rätt till full ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas 

av skada i sitt arbete. Under en samordningstid som omfattar de första 

90 dagarna gäller liksom nu den vanliga sjukförsäkringen. Livräntan ersätter 

årlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak som gäller för ATP, dvs. 

7 ,5 basbelopp som f. n. motsvarar 80 250 kr. Samordningen mellan den all

männa pensioneringens förmåner och arbetsskadelivräntan förenklas. Liv

räntan täcker den del av inkomstförlusten vid arbetsskada som inte ersätts 

genom förtidspension. 

Den nya arbetsskadeförsäkringen finansieras - liksom nuvarande yrkes

skadeförsäkring - helt genom arbetsgivaravgifter. Administrationen av ar

betsskadeförsäkringen decentraliseras från riksförsäkringsverket till de all

männa försäkringskassorna. 

Y rkesskadeförsäkringskommitten har under hösten avlämnat sitt slut

betänkandt::. vari forcslås bl. a. att arbetsskadeförsäkringen skall utvidgas 

till att omfatta även egenföretagare och uppdragstagare. Vidare föreslås upp

räkning av äldre livräntor samt en ny lagstiftning om ersättning vid skador 

för värnpliktiga och intagna på anstalter m. Il. De nya bestämmelserna fö

reslås träda i kraft den I juli 1977, samtidigt som den nya arbetsskadelagen. 

Betänkandet har remissbehandlats. På grundval av betänkandet och remiss

behandlingen kommer en proposition att föreläggas riksdagen. 

Ett utredningsförslag har också lagts fram om besvärsorganisationen inom 

socialförsäkringen. Förslaget innebär bl. a. att riksförsäkringsverkets besvärs

avdelning och försäkringsrådet skall ersättas av en ny fristående mellan

instans uppdelad på tre regionala enheter, försäkringsrätter. Den nya or

ganisationen avses träda i kraft den I juli 1978. Betänkandet har remiss

bchandlats och prövas f. n. inom socialdepartementet. 
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Fami!iepofitiska åtgärder 

Målet för familjepolitiken iir att genom ekonomiskt stöd och social service 
skapa en god uppväxtmiljö for barnen oi.:h social trygghet för barnfamil,ierna. 

Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna forbiittras genom att det all· 
m:inna barnbidraget föreslås höjt med 300 kr. till 2 HKl kr. per barn och 
år från den I januari 1978. !\ v kostnaderna för denna bidragshöjning, 540 
milj. kr. för helt år, folier 270 milj. kr. på niista budgetår. Vidare förbereds 
inom socialdepartementet en proposition om föräldraforsäkringen m. m. un

der våren 1977. Förberedelsearbetet avser förslag om utbyggnad av ersätt
ningstiden från föräldraförsäkringen, som skall kunna tas ut antingen som 
ytterligare heltidsledighet eller som förkortad arbetstid. 1 detta sammanhang 
utreds liven frågan om ut vidgad lagstadgad rätt till ledighet for småbarns

föräldrar samt om införande av ett vårdnadsbidrag. 

Den nuvarande föräldraförsäkringen ger alla fö6ildrar ett ekonomiskt 
skydd under 7 månader i samband med barns födelse och under 10 dagar 

per år vid barns sjukdom. Föräldrapenning utgår under denna tid med 90 % 
av inkomsten per dag. I samband med barns f()delse utgår föräldrapenningen 

med liigst 25 kr. per dag (garantinivå). Den 1 januari 1977 utvidgas dessutom 
riitten till föräldrapenning vid vård av sjukt barn under 10 års ålder till 

att g~illa även vid ledighet när barnets Ordinarie vårdare iir sjuk eller i samband 
med att barnet skall besöka den forebyggande barnavården m. m. Antalet 
ersiittningsdagar per år ökar till 12 dagar för familjer med ett barn, 15 dagar 

för familjer med två barn och 18 dagar för familjer med tre eller flera barn. 
I enlighet med tidigare riksdagsbeslut överförs administrationen av bi

dragsförskotten från kommunerna till riksförsäkringsverket och försäkrings

kassorna. 

Genom bosättningslånen underlättas möjligheterna för familjer att ordna 
sin bosättning. från den 1 juli 1976 gäller delvis nya regler för liingivningen. 
De innebär bl. a. ett ökat socialt hänsynstagande vid långivningen och en 
vidgning av den personkrets som kan få lån. Vidare har lånets maximibelopp 
höjts till 10 000 kr. Riksbankens handläggning av bosättningslånen sker 
numera i samarhete med kommunens sociala organ. 

Enligt den nya lag om barnomsorg, som träder i kraft den I januari 1977, 
blir harnomsorgen en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kom
munerna att svara för en planmässig utbyggnad av daghem och fritidshem. 

Riksdagen har under våren 1976 anslutit sig till ett utbyggnadsprogram 

för barnomsorgen, som innebär att det under perioden 1976-1980 skall börja 
byggas I 00 000 nya platser i daghem och 50 000 nya platser i fri tidshem. 

Hiirutiiver beriiknas en ökning av rlmsrillgången i familjedaghem. Kom
munernas utbyggnadsplaner for de första tv<! åren av perioden omfattar 
ca 36 000 nya daghemsplatser och tyder alltsii på att de enskilda kommunerna 

kommer att l'ullfol_ia detta utbyggnadsprogram. 
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Målel för utbyggnaden ~ir all - utöver den allmiinna fOrskolan för sex
åringar - bereda plats inom den kommunala barnomsorgen for alla barn 
i forskoleåklern till förv:irvsarbetandc eller studerande IOräldrar samt for 
barn med s:irskilda behov av stöd och stimulans så att efterfrågan på sådana 
platser kan tillgodoses. Avsikten lir att denna målslillning för samhällets 
barnomsorg, som även innefattar fritidsverksamheten fOr barn i skolåldern, 
successivt skall uppnås i alla kommuner inom elen närmaste tioårsperioden. 

En särskild arbetsgrupp har i uppdrag all på grundval av de praktiska 
erfarenheterna förblillra det underlag som behövs for kommunernas ut
byggnadsplanering och berlikningar av platsbehovet inom barnomsorgen vid 
den fortlöpande uppföljningen av barnomsorgsplanerna. 

För att omedelbart få igång ett ökat byggande av nya daghem och fri
tidshem höjdes tillliilligt anordningsbidraget IUr byggande av daghem och 

fritidshem från 7 500 kr. till 12 000 kr. per plats IOr perioden den I november 
1975 - den 31 december 1976. Eftersom manga kommuner på grund av 

praktiska svårigheter inte kunnat starta planerat byggande före nämnda da

tum har regeringen den 28 oktober 1976 beslutat förHinga tiden för byggstart 
till den 28 februari 1977. Fr. o. rn. detta datum slopas det särskilda an
ordningsbidraget. De ökade kapitaltjänstkostnaderna för nytillkommande 
platser har beaktats vid berlikningcn av det nya driftbidrag som gäller från 

den I januari 1977. 
Driftbidraget till daghem höjs vid årsskiftet från 7 500 kr. till 14 000 kr. 

per plats som tillkommit i nytillskott efter den I januari 1976. Driftbidraget 
till fritidshem höjs från 3 750 kr. till 7 000 kr. per plats som tillkommit 
i nytillskott efter den I januari 1976. För då befintliga platser i daghem 
och fritidshem hö_is driftbidragen successivt till samma nivå som för <le 
nya platserna. 

För familjedaghemmen införs den I januari 1977 ett nytt grundbelopp 
som utgår utöver nu gällande statsbidrag med 35 '·''; av kommunens brut
tokostnauer för verksamheten. Grundbeloppet utgår för barn i förskoleåldern 
med I 000 kr. mr år 1977, I 500 kr. för år 1978 och med 2 000 kr. fr. o. rn. 
år 1979. för barn i skolåldern utgår grundbeloppet med hälften av det belopp 
som niimnts för förskolebarn. 

Bidragen iir värdebeständiga genom anknytning till löneutvecklingen för 
anställda i offentlig tjänst. I de nya bidragsbeloppen har också beaktats be

hovet av extra insatser för barn med behov av siirskilda stödåtgiirdcr. Det 

statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan for nästa budgetår beräknas 
till sammanlagt I 855 milj. kr., vilket j:imfört med innevarande budgetår 

innebär en anslagsökning med 610 milj. kr. Härtill kommer medel som 

utgår i form av statliga bostadslån till förskolor och fritidshcm från bo
stadshuvudtitcln. 
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De1 nya s1atsbidragssys1emc1 skall enligt riksdagens tidigare hcslul fi
nansieras genom en socialavgift från arbetsgivarna. Den är för år 1977 fast
ställd till I ",, av del avgiftsunderlag som gäller för socialförsäkringsav
gifterna. Avgiften föreslås for år 1978 höjd till 1,3 '!{;. 

Förslag om ökad utbildning av förskolliirare kommer senare all läggas 
fram från utbildningsdepartementel i särskild proposition om utbildning 
och forskning. På grundval av barnstugeutredningens betiinkande (50U 

1975:67) Utbildning i samspel kommer vidare utbildningsdcpanementet all 
i siirskild proposition lägga fram förslag om IOrändringar i förskollärar- och 
fritidspcdagogutbildningarna. 

Frågan om personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan kommer att 

n:irmare prövas i samarbete med kommuner och personalorganisationer. 
Från den I juli 1977 införs ett särskilt statsbidrag till kommunerna för 

hemspråksträning för invandrarbarn i den allmiinna förskolan. Bidraget utgår 

med 1 900 kr. per år och barn som tlcltar i hemspråksträning. Det totala 

medelsbehovet härför beriiknas för niista budgetår till 8,5 milj. kr. 

Socialstyrelsen bedriver en omfattande utvecklings- och försöksverksam

het inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som beslutats under 
senare år. Försöksverksamheten avser bl. a. utformningen av verksamheten 
inom den allmänna förskolan och daghemmen, uppsökande verksamhet 

bland barn i förskoleåldern samt åtgiirdcr för barn med särskilda behov av 
slöd och s1imulans. Vidare görs försök med lcklerapi för barn på sjukhus 

och med olika former av förskoleverksamhet för invandrarbarn. En om
faltande försöksverksamhet har också bedrivits när det gäller fritidsakti
viteter för barn i åldern 7-12 år. Bl. a. pågår försök med s. k. utvidgade 

fri tidshem i några kommuner på grundval av barns1Ugeu1redningens förslag. 
En särskild arbetsgrupp, barnomsorgsgruppcn, har haft i uppdrag att bl. a. 

niirmare utreda formerna för den uppsökande verksamheten och frågan om 
ansvaret för de handikappade barnens mrskolevcrksamhel. Arbetsgruppen 
har i november 1976 slutredovisat sitt uppdrag i denna del. Betiinkandel 
remissbehandlas f. n. 

Barnomsorgsgruppen har även i uppdrag. all göra en övergripande ut
redning rörande föriildrautbildning. I betänkandet (50U 1975:87) presen
terade barnomsorgsgruppen sina principiella förslag beträffande föräldraut
bildning. Betänkandet har remissbehandlals och remissvaren ligger till grund 

för arbetsgruppens fortsatta arbete. I anslutning till detta utredningsarbete 
pågår praktiska försök inom vissa kommuner och landsting där förutsätt
ningarna prövas för den av barnomsorg.sgruppen föreslagna föräldrautbild

ningens innehåll, utformning och organisation. Försöksverksamheten stöds 

gi:!nom bidrag från allmiinna arvsfonden och bedrivs i anslutning till mödra
hlilsov;ird - BB - barnhälsovård. förskola o<:h skola. 
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Om.m1gp11 jiir de äldre 

Samh;iiJets åtgiirder för soci~l .?ervicc och omvårdnad iir av stor betydelse 
fcir de Uldn.:. Det ökade <intalct illclre i befolkningen gör det angel~iget med 
en fortsatt utbyggnad av denna verksamhet. För att u·ncterliitta utbyggnaden 
infördes fr. o. m. elen I januari 1975 nya statsbiclragsreglcr för den sociala 
hcmhjiilpen. De innebär att statsbidrag utgår med 35 '.'-n av kommunernas 
bruttokostnader för hemhjälpsverksamheten. Bidragsunderlaget utvid

g,1des till all gälla även för särskilda kostnader som avser här- och fotvård, 

badservice. matdistribution. snöröjning och hemhjälpsledare. Bidrag kan nu

mera utgå även niir serviceinsatser erbjuds iildre och handikappade i dag
centraler eller servicehus_. Härigenom uppnås en viss rationalisering av in
satserna samtidigt som man ,kan t·a tillvara den gemc,nskap och de möj

ligheter till aktiv verksa111het som dagcentraler och servicehus kan erbjuda. 
Statsbidrag utgår nu också för kommunernas kostnader för färdtjänst för 
handikappade. 

Under år 1977 beriiknas d~n soci~la hem hjälpen omfatta över 350 000 
personer. Dessutom pågår en u·tbyggnad även a"v andra åtgärder inom kom
munernas öppna åldringsvård. ·Den kommunala färdtjänsten omfattade 
130 000 personer är 1974 och hade byggts ut till drygt 190 000 i början 

. . ' . . . 

av år 1976. Statsbidragsreglerna för hemhjälpen ocli färdtjänsten förutsätts 
medverka till en ytterligare utbyggnad av samhällets sociala åtgärder för 

äldre och handikappade .. 
Även upprustningen av de äldres bostäder med stöd av förbäftringslån 

ingår som ett viktigt led 'i s<;mhällets insatser för att tillförsäkra de äldre 

goda levnadsförhållanden. 
Det pågår också en utb~ggnad av v<irdmöjligheterna inom långtidssjuk

vården. Genom att denna, sektor ges förtur inom ramen för byggnads

regleringen har det under åren 1975-1976 byggts över 50 sjukhem vilket 
,., '• . l . 

- förutom modernare vård- och behandlirigsmöjligheter - beräknas innebära 
ett nytillskott med över 3 000 vårdplatscr. Under år 1977 byggs ytterligare 
ca 2 000 nya vård platser inom långtidssjukvården. En fortsatt utbyggnad 
av långtidssjukvården i form av _sjukhem med god personlig omvårdnad 
och av hemsjukvården är en angelägen uppgift och måste ges hög prioritet. 

Avsikten är att en särskild arbetsgrupp skall ge en samlad bild av behovet 
av hälso- och sjukvård t'ör de ä_ldre for senare ställningstaganden. 

En särskild kartläggning av de äldres situation då det gäller social om

vårdnad och andra levnadshetingelser håller på att slutföras. Kartläggningen 

avses bilda underlag (cir ·den framticla, utfon,:mingen och inriktningen av 

samhällets insatser för att underlätta övergången och anpassningen till livet 

som pensionär och att ge de äldres tillvaro ett sådant innehåll att pen
sionstidcn blir meningsfull och positiv. undersökningen beräknas kunna 
redovisas under första halvåret 1977. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 11 

Hälso- och ~jukvdrd 

Under de senaste llel.:cnnicrna har en ·betydande utbyggnad skett av hälso
och sjukv[mlen både kvantitativt och kvalitativt. Tyngdpunkten i denna 
utbyggnad har alltmer lagts på den öppna distriktsvårdcn och långtidssjuk

vården. Samtidigt har förebyggande åtgärder av olika slag ägnats ökat in
tresse. En allt större andel av de samlade resurserna har ta_gils i anspråk 

för hälso- och sjukvård. Sålunda har denna sektors andel av bruttonatio
nalprodukten ökat från ca' 4 % år 1966 till rn 8 ""; år 1975. 

Vi har i vårt land en väl utbyggd sjukhusvård, medan däremot den öppna 

vården utanför sjukhusen fortfarande är otillräcklig. Det är därför viktigt 

att den pågående utbyggnaden av den offentliga distriktsvården fortsiilter 
i syfte alt tillgodose behovet av närhctsservice i fråga om h~ilso- och sjukvård. 

De vårdsökand..:s berättigade krav p<i valfrihet och kontinuitet i vården bör 
därvid så långt som möjligt tillgodöses. Där kommer också privatläkarvården 

in som en komponent. Över huvud tagel är det angeläget att få till stånd 
inte bara en utbyggnad av allm~inläkarvården utan även en decentralisering 
av sådan specialistsjukvård som med fördel kan bedrivas vid vårdcentraler 
och andra läkarmottagningar. \1ålet bör vara en för allmänheten lättillgänglig 

sjukvård och en rationell arbetsfördelning mellan olika vårdresurser. 
År 1975 fanns sammanlagt 680 vårdcentraler och liikarstationer i riket och 

för år I 977 omfattar landstingens planer ett nettotillskott av ett 60-tal nya 

sådana anläggningar. Antalet läkarbesök utanför sjukhus beräknas öka totalt 

med 3.7 milj. mellan år 1974 och år 1980 eller med i genomsnitt 7.3 •1,·, 

per år. 
Befolkningsutvecklingen med ett växande antal personer i högre åldrar 

ställer ökade krav på sjukvården. En fortsatt utbyggnad av både den in
stitutionella långtidssjukvården och hemsjukvården är därför angelägen. 

Som nämnts i det föregående är avsikten att en siirskild arbetsgrupp skall 
ge en samlad bild av behovet av hälso- och sjukvård får de äldre. 

Huvuduppgiften för vår sjukvård är att genom vård och behandling bota 
sjukdomar och återställa hälsa. Det har emellertid under senare år framstått 
som alltmer angeliiget - inte minst mot bakgrunden av de snabbt stigande 
sjukvårdskostnaderna - att få till stånd en offensiv hälsopolitik med syfte 
att tidigt spåra och undanröja medicinska och sociala risker. Socialstyrelsen 
kommer i början av år 1977 att redovisa en utredning om h:ilsokontroller 
och andra förebyggande åtgärder och hur dessa skall inordnas i den allmänna 

hälso- och sjukvården. 
Bland de sjukclomsförebyggande åtgärderna fyller hälsoupplysningen en 

viktig uppgift. Inom socialstyrelsen handläggs dessa frågor av en särskild 

nämnd för hälsoupplysning som har till uppgift att planera, leda och sam~ 
ordna socialstyrelsens hiilsoupplysningsverksamhct och alt verka får regional 
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och lokal verksamhet pii detta område. Nämnden bedriver f. n. sin verk
samhet med tyngdpunkten på tre huvudområden, nämligen kost och motion. 
tobak och andra beroenddramkallande medel samt sexual- och samlev
nadsfrågor. Inom omrädet sexual- och samlevnadsfrägor kommer en särskild 
information att liimnas till blivande föriildrar i frt1gor som rör graviditet, 
förlossning och föräldraskap. Medel heriiknas for fortsatta insatser på bl. a. 

dessa om råden. 

Inom den förebyggande hiilsovården har också skyddsympningarna en 
utomordentligt stor betydelse. Genomförandet av allm:inna vaccinationer 

mot t. ex. difteri och polio har så gott som helt utrotat dessa sjukdomar 

i landet. Sedan smittkoppssjukdomen praktiskt taget har utrotats i världen 

hm det blivit möjligt att slopa de obligatoriska ympningarna av barn och 
värnpliktiga. 

Frågan om att statens bakteriologiska laboratorium i sin helhet skall stanna 

kvar i stockholmsområdet kommer att prövas av regeringen. 

Den genomförda reformeringen av läkarutbildningen och de fastställda 
Jäkarfordelningsprogrammen har syftat till en prioritering av den oflcntliga 
öppna läkarvården tillsammans med långtidssjukvården och psykiatrin. Till
gången på läkare kommer all öka starkt under resten av 1970-talet. Ar 

197'\ uppgick antalet läkare till ca 16 000. Detta innebiir att vi nu har en 
IUkare på ca 500 invånare. Beräknat utifrån en i stort sett oförändrad ut

bildningskapacitet kommer antalet läkare all öka till ca 21 000 år 1980 och 
ca 26 000 år 1985. Delta bör skapa förutsiittningar för en god tillgång på 

liikare inom olika medicinska verksamhetsområden och geografiska delar 

av landet. 
En parlamentariskt sammansatt utredning arbetar med en ny lagstiftning 

för hälso- och sjukvården. Avsikten iir att utredningsarbetet med utgångs
punkt i en övergripande målsiittning för hälso- och sjukvårdspolitiken skall 
leda fram till en ramlagstiftning för hälso- och sjukvården i dess helhet. 
Målsiittningen för utredningens arbete är en social helhetssyn på hälso- och 
sjukvården. som även innefattar förebyggande åtgärder. En annan viktig 
uppgift för utredningen är att undanröja sådan detaljreglering i lagstiftningen 
som inte längre behövs. 

En särskild kommittc kommer också inom kort att tillsättas fik att utreda 

sjuk vårdens inre organisation. Kommitten skall behandla frågor som rör 

arbetsorganisation och personalstruktur och bl. a. syfta till en mer personlig 
omvårdnad av patienterna. 

En parlamentarisk komrnitte tillsätls för all utreda organisationen av sjuk~ 
vården i krig m. m. 

Försiiksverksamhet med nya arbetsformer for samverkan mellan social
\'ånL :irbetsvärd och h:ilso- och sjukvård pagår på f1cra håll i l<mdct. Ut
g~ngspunktcn for dett;i :ir·bcte :ir en helhetssyn på den enskilda miinniskan 
i hennes livsmiljii 

Tandvärdsforsiikringen har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på tandvård. 

Ett större antal personer :in tit.ligare har också fått möjlighet till tant.lvårt.I. 
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Som ell led i den pågående 01.:h planerade utbyggnaden av lulktand\'årdcn 
har socialstyrelsen meddelat reg!er rör tandläkarresursernas fordelning inom 
folktandvärden for alt åstadkomma en jämnare fördelning i olika delar av 
landet. Vid fordclningen har hl. a. be<tktats befolkningsunderlaget inom olika 
åldersgrupper och utbyggnadsgraden i förhållande till vårdans varet för barn
tandvården. 

Ett utrcdningsförslag avseende bl. a. en omläggning av tandliikarutbild

ningcn och införande av en ettårig allmäntjänstgöring för tandliikare över
viigs. 

Konsumtionen av liikernedel har under de senaste årtiondena ökat. In
formation till allmiinhctcn och läkarkåren har stor betydelse niir det 

gäller att påverka förskrivning och användning av liikemedel. En kom

miltc kommer att tillsiittas mect uppgift all se över Wkemedelsinfor
mationen till både sjukvården och allmänheten: Med h~insyn till de snabbt 
stigande liikemedelskostnaderna är det angcliiget med en effektiv prisöver
vakning. Regeringen kommer att se över formerna för statens prisöver
vakning av liikemedelsområdet. 

I det pågående utvecklingsarbetet på hiilso- och sjukvårdens oi.:h so
cialvårdens område har socialstyrelsen viktiga uppgifter. Med hiinsyn hiirtill 

pågår inom soi.:ialstyrelsen en översyn av styrelsens verksamhctsformer oi.:h 

organisation för all bl. a. analysera och precisera de mera långsiktiga målen 
för styrelsens verksamhet. 

Förhandlingar pågår om nya liikarutbildningsavtal som skall giilla på de 

olika undervisningsorterna fr. o. m. den I januari 1977 och om nya över

enskommelser rörande det fortsatta samarbetet betriiffande karolinska sjuk
huset och akademiska sjukhuset i Uppsala. Nya avtal och överenskommelser 

i frågan avses bli redovisade i siirskild proposition till riksdagen under riks
mötet 1976177. 

Vid karolinska sjukhuset skall fortsatt upprustning av lokalerna genom
föras. Direktionen för sjukhuset har lagt fram förslag om framtida Llimen
sionering och inriktning av sjukhusets slutna vård, som innebiir en successiv 
minskning av antalet värclplatser. Mot bl. a. denna bakgrund avses en ut
redning 0111 personalsituationen. siirskilt i fråga om administrationen vid 
sjukhuset, komma till stånd. 

För akademiska sjukhuset föreslås vissa personalförstiirkningar. Uppsala 

Hins landstingskommuns vårdyrkesskola har påbörjat utbildning av sjuk
gymnaster fr. o. m. hösten 1976. För erförderliga insatser i utbildningen fö

reslås åtta nya Hikartjiinster. 

Den investeringsram för sjukvården som fastställts i samband med bygg
nadsregleringen omfattar igångsiittning av byggnadsföretag under iir J 977 
med en total byggnadskostnad av I JOO milj. kr. Inom denna investeringsram 
prioriteras byggnadsföretag som avser vårdi.:entraler och liikarstationer för 

den lippna hiilso- och sjukviirden samt sjukhem o<.:h kliniker for långtids
sjukviird. 
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U11.~d11111:>vård m. m. 

Soeialutredningcn h<illcr nu p[1 med att slutfcira <trbetet med utformningen 

av en ny socialvårds/ag med utgångspunkt i den 'hclhe1ssyn som angetts 
i utredningens tidigare principbetiinkande. Utredningens förslag viintas kom

ma våren 1977. De fr<'\gor som giiller :indra! hu\'Lldmannaskap för institu
tionsvårdcn behandlas i siirskild ordning 'inom socialdepartementet. Ett 
underlag fi.ir förhandlingar har arbetats rram. förhandlingar med kommuil

:Orbundcn ber~iknas kunna påbörjas under 1977. 
Inför den viktiga socialvån.Jsreform som förestår när förslaget till ny so

cialvårdslagstiftning föreligger bedrivs r. n. en omfattande frirsiiksverksam
het i Kristianstads och Malmöhus län. Syftet iir att få praktiska erfarenheter 

för det kommande reformarbetet. I försöksverksamheten deltar elva kom
muner samt Råby yrkesskola i Lund, Ryagårdens yrkesskola och Östra 
Sp<'ings skolhem i Örkelljunga samt erklincla vårdanstalterna för alkohol
missbrukare Björstorp i Vittsjö och Holma-Karlsvik i Höör. De nya vård
former som prövas är bl. a. kontrakterade familjehem, kommunala famil
jehem, stödfamiljer och hemma-hos-verksamhet. Vid ungdornsvårdssko
lorna prövas frivillig intagning och familjebehamlling. Försöksverksamheten 

föreslås fortsälla under nästa budgetår. förutom de institutionsresurser som 
stiills till förfogande beräknas för ändamålet 3.7 milj. kr. 

Vid ungdomsvårdsskolorna pägår i övrigt en om fallande försöksverksam
het med syfte all förb~illra behandlingsmetoderna. Bl. a. pågår frirsök med 

ökat per5onligt stöd till eleverna i samband med placering av eleverna utom 
skola och med förlängd yrkesutbildning. Vidare pågår försök med en intensiv 
social tdning före utplaceringen <IV eleverna. Försök med frivillig värd -
numera iiven för s. k. överårigi1 elever - pågår vid nio skolor. Försök med 
alternativa behandlingsformer för svårmotiverade elever vid ungdomsvårds
skola planeras kunna starta under innevarande budgetår i ·samarbete med 

stiftelsen RFHL:s Smålandsgårdar. 
Den f6rsöksverksamhet med olika åtg:irder för att förbiittra främst den 

teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbetsträning och arbets
prövning som påbörjats vid ungdomsvårdsskolorna har utfallit viil. Dessa 
försök hiir fortsätta även nästa budgetår. 

Utbyggnaden av elen öppna vården har medfört att ungdomsvårdssko

leorganisationen har kunnat minskas under senare år. Antalet inskrivna 
elever vid ungdomsvårdsskolorna har under de senaste åren minskat för 

att stabiliseras under är 1975 och :1r 1976. Mot bakgrund av den redovisade 
ef1crfr[1gan p[1 platser och den kraftiga minskning av platsantalet som skett 
är 1975 töresläs nu inte någon- ytterligare reclucering av ungdomsvårdssko
leorganis;1tionen under budgetåret 1977178. 
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Anslaget för ungdomsvårdsskolorna beriiknas för nästa budgetår till 133 
milj. kr. 

Under detta avsnitt i socialhuvudtiteln forcslås också en utvidgning a·v 
mrsöksverksamhcten med särskilda sociala insatser för zigenare. 

Nvkterhetwårcl och narkomanl'<ird 

Vården och behandlingen av alkohol- och narkotikamissbrukare inriktas 
alltmer på att söka lösa de bakomliggande sociala problemen. Denna hel-· 

hetssyn medför behov av ett Oexibelt 1:1tnyttjande av såväl de sociala in
stitutionernas som den öppna socialvärdens totala resurser. En vidgad verk

samhet i syfte all ucveck/a alternativa behanc.llingsrnodcl/er och utpröva 
olika former t<.ir samverkan bl. a. mellan sjukvård och socialvård pågtir och 
planeras på flera håll i landet. Den försöksverksamhet inom socialvården, 

som nu pågår i Sk[me, siktar till att finna nya lösningar av dessa frågor. 
Erfarenheterna av olika försöksverksamheter får ligga till gruml för över
viigandena inför socialvårdsreformen. Sambandet mellan de sociala vån.lin
satserna och alkoholpolitiken tas också upp. Den alkoholpolitiska bered- · 

ningsgruppen presenterar inom någon vecka ett överarbetat beslutsunderlag 
på grundval av alkoholpolitiska utredningens betänkande (SOU 1974:90-93) 

och remissvaren. Avsikten är att en särskild proposition i ämnet skall liiggas 

fram under våren 1977. 
Fylleristraffet avskaffas. den I januari 1977. Försöksverksamhet med 

samordnat medicinskt och socialt omhändertagande av berusade . per
soner beriiknas starta i Landskrona under våren 1977. I verksamheten ingår 
bl. a. en avgiftningsenhet och en cftervårdsenhet i anslutning dlinill. Över
läggningar skall inledas med vedcrbörandt" huvudlllän Olll en utvidgad. 
försöksverksamhet på ytterligare några orter. Verksamheten avses visa vilka 
förutsiittningar som finns att i niira anslutning till de omhiindertagnas till
nyktrande m in dessa i en fungerande vårdked,ia. Försök l'örheretls också 
att i vissa polisdistrikt knvta sjukvårdspersonal till de polisarrester solll an
viinds för omhiintlcrtagande av berusade personer. Selhln överliiggningarna 
slutförts. skall resultatet redovisas för riksdagen och en plan Higgas !"ram 

för försöksverksamheten. 
Alkoholmissbrukets omfattning eller Jess skadeverkningar kan inte anges 

med n(1gon bestiimdhet. Den totala alkoholkonsumtionen har iikat kon

tinuerligt sedan 1950-talct men iir dock måttlig vid en internationell jiim
förelse. Antalet nvkterhetsv<lrdsjrcnden hos Je kommunala niimnderrni har 
successivt minskat fran 79 000 är 1%5 till ca 59 000 [ir 1975. För 60 ",, 

av fällen år 1975 inskriinkte sig åtgiirderna till en undersökning. Andelen 
alkoholmisshrukare som behandlas inom sjukvården har ökat. 
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Narkotikamissbruket iir jiimflirt med alkoholmissbruket ett kva11tita1iv1 
mera begriinsat problem. Narkotikamissbruket rni\.<;\e <.lock ses som ett all
varligt symtom pit psykosociala problem. Det 111est uthredtla prcpar:ttet har 
under 1970-t:tlet varit cannabis. Frekvensundersökningar i vissa ungdo111s
gruppcr visar att flertalet av dem som har anviint cannabis slutar efter att 

ha prövat medlet en eller ett par gånger. De senaste åren har det blivit 
mindre vanligt bland ungdomar att pröva på narkotika. Omfattningen av del 
tunga missbruket - i första hand injektionsmissbruket - iir_sv{ir att bedöma. 

Vissa IOriindringar har skett när det giiller de preparat som används. Cen
tralstimulerande medel utgör fortfarande de dominerande preparaten bland 
de etablerade missbrukarna men opiatmissbruket har ökat under senare år. 
Bland de tunga missbrukarna finns f. n. ett begränsat men ökande heroin
missbruk i stocl\holmsområdet och i Malmö/Lund-regionen. Den ökade 

förekomsten av heroin iir oroande. 
De öppna och frivilliga v;'\ruformerna inom nykterhetsvården, fortsiitler 

att öka samtidigt som tvångsåtgHrdcrna minskar. Den öppna och halvöppna 
n~·kterhctsvården har tillförts kraftigt ökade resurser. Tvångsåtgiirderna en

ligt nykterhetsvårdslagen har sedan år 1965 minskat med över 60 % . Vid 

1975 års utgång fanns ca 140 alkoholpolikliniker, varav ett 30-tal med säng
platser. Utöver dessa vårdresurser finns inom sjukvården särskilda toxi

komaniavdelningar och andra enheter med liknande funktioner. 
För narkotikamissbrukare - som även kan ta vård hl. a. p{1 alkoholpo

liklinikerna - finns ett 15-tal vårdcentraler. Vid inackorderingshem /behand

lingshem för narkotikamissbrukare finns 172 statsbidragsberättigade plat
ser. Vidare finns y·tterligare ca 60 platser av liknande karakllir. Vid psy

kiatriska sjukhus finns ca 150 platser för narkotikamissbrukare och vid ung
domsvårdsskolorna finns också platser. Många missbrukare behandlas 
i andra värdformer inom social- och sjukvård, exempelvis på nyktcrhets
värdens inackorderingshem rn.:h enskilda anstalter. inom ungdomsvi'lrden 
samt i olika former av kollektiv, liigerverksamhct, familjevård m. m. 

I avvaktan på en ny lagstiftning på socialvårdsområdet föreslås ökade 

resurser for nHsta budgetår friimst inom den öppna vården. Bl. a. föreslås 
försöksverksamhet med behandling av både alkohol-. narkotika- .och lii
kemedelsmissbrukare vid alkoholpolikliniker. Statsbidragsreglerna för vård

centraler för narkotikamissbrukare skall IOrsöksvis tilfämpas på nya alko

holpolikliniker varigenom en minskad symtomuppdelning och ökad flexi
bilitet bör kunna nås. Vidare beriik;rns anordningsbidrag till nya inackor
cleringshcm l1Ch hchancllingshem samt höjda maximibelopp för driftbidrag 

till behandlingshem. En väsentlig höjning föreslås av bidragen till frivilliga 
organisationer för rehabiliterande insatser för olika grupper av missbrukare. 
Avsikten är att skapa ökade möjligheter att utveckla okonventionella projekt. 
En betydande höjning föreslås också av bidraget för vård i enskilda hem 

for att stimulera utvecklingen av denna vårdforrn. 
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Sammanlagt föreslås anslagsökningar med ca 28 milj. kr. till 379 milj. 

kr. för vården av missbrukare. 

Åtgärder ./iir handikappade 

Samhällets insatser på handikappområdet syftar till att all verksamhet 

som bedrivs i samhället skall vara tillgänglig för alla människor. Inom varje 

verksamhetsform bör finnas de resurser för anpassning av verksamheten 
som behövs för att detta syfte skall kunna uppnås. 

Kommunerna och landstingen svarar för en betydelsefull verksamhet på 

handikappområdet. Kommunerna har ett grundläggande ansvar genom den 

uppsökande verksamheten. Genom den inhämtas kunskap om individuella 

behov. Kommunerna har i olika former väsentligt ökat sina insatser under 

senare år. Dessa gäller i synnerhet boende, hemhjälp, färdtjänst och andra 

åtgärder för service. Särskilt färdtjänsten har utvecklats kraftigt och den 
finns numera i nästan samtliga kommuner. Det år 1975 införda statsbidraget 

främjar utvecklingen av denna verksamhet. 

Landstingen och de landstingsfria kommunerna har fr. o. m. år 1976 hela 

ansvaret för verksamheten med hjälpmedel åt handikappade. De tidigare 

speciella statsbidragen har avlösts av en hjälpmedelsersättning, som utbetalas 

från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. De huvudmän som med· 

verkar vid anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon till barn 

och ungdom under 19 år får förhöjd hjälpmedelsersättning. De nya reglerna 

inom hjälpmedelsverksamheten har medfört mer samlade insatser och en 

ökad rationalisering som främjar utvecklingen på detta betydelsefulla om

råde. Som ett ytterligare led i utbyggnaden av hjälpmedelsverksamheten 

har en utredning gjorts om formerna för samverkan mellan sjukvårdshu· 

vudmännen och handikappinstitutet. Överläggningar i bl. a. denna fråga 

pågår mellan representanter för socialdepartementet och Landstingsförbun

det. Avsikten är att resultatet av dessa överläggningar senare skall redovisas 

för riksdagen i särskild proposition. 

Även såsom huvudmän för omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda 

har landstingen och de landstingsfria kommunerna fortlöpande förstärkt 

sina insatser. Också i detta avseende har det statliga stödet stor betydelse. 

Det har under de senare åren flera gånger setts över och byggts ut. Förslag 

läggs nu fram angående undervisningen för utvecklingsstörda med tilläggs

handikapp. Därvid förordas ökade resurser inom särskolan för adekvat un

dervisning av dessa elever. 

Statens bidrag till omsorgsverksamheten ber'Jknas för nästa budgetår till 

276 milj. kr., vilket innebär en ökning med 24 milj. kr. Därvid har beräknats 

ökade medel med 650 000 kr. för den av omsorgshuvudmännen bedrivna 

verksamheten med undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda. 

De statliga insatserna genom styrelsen för vårdartjänst fortsätter att öka. 

2 Riksdagen 1976. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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Det gäller boende och omvårdnad för handikappade elever i gymnasieskolan 
samt motsvarande verksamhet vid folkhögskolor. högskolor och universitet. 
Enligt de vägledande grundsatserna på handikappområdet om integration 

och normalisering föreslås en fortsatt utflyttning av gymnasieskola. boende 
och omvårdnad från skolinternatet på karolinska sjukhusets område. rör 
den verksamhet som styrelsen för värdartjiinst bedriver beräknas 14.4 milj. 

kr. för nästa budgetår. Det innebär en ökning med ca 1.5 milj. kr. För 
handikappinstitutet t<irorda~ en ökning av anslaget till 8,7 milj. kr. För 

utbildning av ledarhundar. befordran av blindskriftsförsändelser och vissa 
andra åtgärder för synskadade föreslås en ökning till 11 milj. kr. 

Handikapputredningens betänkande (SOU 1976:20) Kultur åt alla bereds 

f. n. inom berörda ckpartement. En siirskild proposition med förslag om 
väsentligt ökade insatser på detta område kommer att lämnas till riksdagen 
under v<lren 1977. 

Statens insatser under socialhuvudtitcln för särskilda åtgärder för han

dikappade beräknas förnästa budgetårtill 315.5 milj. kr. Det innebären ökning 
med 27 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Därutöver bcriiknas 
ca 160 milj. kr. för social hemhjälp och färdtjänst för handikappade. Vidare 
beräknas kostnaderna på statsbudgeten för hjälpmedelsverksamheten till 
ca 40 milj. kr. De kostnader under folkpensionsanslaget som avser förtids
pensioner till handikappade och handikappersättningar m. m. kan beräknas 
stiga med 215 milj. kr. till ca 3 650 milj. kr. På andra anslag på statsbudgeten 

som innefattar stöd åt handikappade - främst under utbildnings-. arbets
marknads- och bostadsdepartementen rör utbildning, arbetsvård och bo
stadsanpassning - beräknas for nästa budgetår insatserna för handikappade 

öka med 255 milj. kr. till 2 555 milj. kr. Sammanlagt uppgår anslagsökningcn 
för olika åtgärder avseende handikappade for budgetåret 1977 /78 till omkring 
550 milj. kr. 

Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade he
riiknas for budgetåret 1977178 till 6 720 milj. kr. Vidare kan under budgetåret 
1977178 heriiknas utgå förtidspension från ATP till handikappade med 2 400 
milj. kr. 

Internationell samverkan 

Det internationella samarbetet på det socialpolitiska området är av stor 
omfattning. I anslagen till internationell samverkan ingår bl. a. kostnaderna 

fiir Sveriges deltagande i viirldshiilsovärdsorganisationen <WHO) och för det 
nordiska socialpolitiska samarbetet. 

Mellan de nordiska länderna pågår ett nära socialpolitiskt samarbete med 

utgångspunkt i Nordiska ministerrådet och dess socialpolitiska kommitte. 
Sverige deltar även i ett omfattande socialpolitiskt samarbete, som äger 

rum inom Europarådet och inom ramen för FN:s europeiska program för 

social utveckling. En aktiv svensk medverkan i det internationella soci-
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alpolitiska samarbetet sker vidare inom organisationen för ekonomiskt sam

arbete och utveckling (OECDJ och inom internationella arbetsorganisationen 

(!LO). Arbetet med konventionsförhandlingar på det socialpolitiska området 

har också betydande omfattning. 

Pågående planerings- och utvecklingsarbete 

flera forsknings- och ut vecklingsprojekt pågår avseende bl. a. samverkan 

mellan hälso- och sjukvården, socialvården och social planering. 

Med social planering avses dels den sociala sektorns egna planering, dels 

frågan om att tillföra sociala aspekter till samhällsplaneringen. Socialutred

ningens principbetänkande om socialvårdens roll och uppgifter kan ses som 

startpunkten för en ny fas i det sociala planeringsarbetet. Försök pågår lokalt 

och regionalt för att finna former för ett socialt innöde i planeringen. l 

kommunförbundets regi sker försök i tre kommuner för att finna praktiska 

former för socialvårdens deltagande i den kommunala planeringen. "Socialt 

utvecklingsarbete i Norrbottens län" syftar till att på motsvarande sätt tillföra 

den regionala planeringen ett socialt innehåll. Sverige deltar också i ett projekt 

inom ramen för OECD:s arbete som har till uppgift att finna mätmetoder 

i form av sociala indikatorer för nationellt bruk och internationella jäm

förelser. 

Vid läkarstationen i Dalby sker sedan flera år ett organiserat forsknings

och utvecklingsarbetc. I Tierps kommun bedrivs en försöksverksamhet in

riktad bl. a. på samordning av hälso- och sjukvård, socialvård och skolans 

elevvård. En motsvarande försöksverksamhet pågår också i Vilhelmina kom

mun. Försök med samverkan mellan bl. a. socialvården, försäkringskassan 

och sjukvården har skett i Falun, Ljusdal och Linköping. 

Kommunförbundet, Landstingsförbundet.Spri och socialstyrelsen bedriver 

tillsammans förstudiearbeten beträffande primärvården, äldreomsorgen samt 

samverkan mellan landsting och primärkommuner. Syftet med förstudierna är 

all söka uppnå en enhetlig syn på vad som ärönsk värt och möjligt all åstadkom

ma inom de olika områdena; precisera problem och översiktligt visa på olika vä

gar att bearbeta dessa. Förstudierna förväntas ligga till grund för fortsatta för

djupade undersökningar inom de tre områdena. 
Inför den socialvårdsreform som förestår sker en omfattande försöksverk

samhel i Kristianstads och Malmöhus län. 

En särskild delegation för social forskning är knuten till socialdeparte

mentet for att bedöma och samordna pågående och planerade projekt avseende 

forsknings- och utvecklingsarbcte samt försöksverksamhet. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation följer utbyggnaden av sjuk

vilrdsrcsurserna i landet och verkar för en samordning av sjukvårdspla-
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neringen. I juni varjt! år fastställer ddegationen riktlinjer för prioritering 

av nya byggnadsprojekt inom hälso- och sjukvården. Hittills har långtids

sjukvård, öppen vård och psykiatri prioriterats. Bland övriga uppgifter för 

delegationen kan särskilt nämnas att den fastställer läkarfördelningsprogram

met, vilket fortlöpande ses över av socialstyrelst:n i samråd med universitets

och högskoleämbetet ( UHÄJ, Landstingsförbundet, Svenska kommunför

bundet och Sveriges läkarforbund. 

Den särskilda försöksverksamheten i glesbygdsområden tar friimst sikte 

på åtgärder for vård och service åt äldre och handikappade samt aktiviteter 

för barn och ungdomar. Verksamheten syftar till att underlätta för kom

munerna att ge invånarna i glesbygdsområden en tillfredsställande vård och 

service. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde 

för budgetåret 1977 /78 i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

Stats- Förslag Förändring 
budget 
1976/77 1977/78 

DRIFfBUDGETEN 

Femte huvudtiteln 
A. Socialdepartementet m. m. 41.5 44,8 + 3J 
B. Allmän rörsäkring m. m. 20 893,2 22 984,5 + 2 091,3 
C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 3 823,4 4 448,4 + 625.0 
D. Sociala serviceåtgärder I 725,8 2 527.1 + 801,3 
E. Myndigheter inom hälso-, sjuk-

och socialvård m. m. 164,8 177,7 + 12,9 
F. Öppen hälso- och sjukvård 51,8 51.5 - OJ 
G. Universitetssjukhus m. m. 1 046.3 1 137,7 + 91,4 
H. Övrig sjukhusvård m. m. 2 376,7 2 413,7 + 37.0 
I. Ungdomsvård m. m. 191,2 218,9 + 27,7 
J. Nykterhetsvård m. m. 346,5 373,9 + 27,4 
K. Vissa åtgärder för handikappade 288,3 315,5 + 27,2 
L. Internationell samverkan 9,0 8,51 - 0,5 

Summa för driftbudgeten 30 958,6 34 702,2 + 3 743.6 

KAPIT ALBUDGETEN 
Statens allmänna fastighetsfond 42.1 48,4 + 6.3 
Statens utlåningsfonder 5,0 35.0 + 30.0 
Fonden för låneunderstöd 4,7 6,8 + 2.1 

Summa för kapitalbudgeten 51,8 90,2 + 38,4 

Totalt för socialdepartementet 311110.4 34 792.4 + 3 782,0 

1 Anslaget till socialattachcer har forts över till arhetsmarknadshuvudtiteln. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammantriide 
1976-12-30 

Föredragande: Statsrådet Gustavsson såvitt avser frågor under avsnitten 
A-D, E punkterna I och 5, I, J, K punkterna 3-4 och L på drifthudgeten 
samt punkterna II:IO, IV:3, V:l och 3 på kapitalbudgeten, 
statsrådet Troedsson såvitt avser frågor under avsnitten E punkterna 2-4 
och 6-15, F-H, K punkterna 1-2 och 5-7 på driftbudgeten samt punkterna 

II:8-9 och 10 (delpunkterna I, 2, 5 och 6), V:2 och 4 på kapitalbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser social
departementets verksamhetsområde. 

DRIFTBUDGETEN 

A. Socialdepartementet m. m. 

A I. Socialdepartementet 

1975176 
1976177 
1977178 

Personal 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Rcseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationslryck 

8 968 307 
10 365 000 
11380000 

Femte huvudtiteln 

1976177 

52 
40 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+I 
+I 

92 +2 

9 730 000 
170000 
395 000 
70000 

10 365 000 

+ 940 000 
+ 40000 
+ 30000 
+ 5000 

+ t 015 000 
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Med hiinvisning till sammansl~illningen beriiknar jag anslaget for nästa 
budgetår till 11 380 000 kr. Jag har därvid r;iirnat medel för ytterligare en 

in forma I ionssckreterarc <1Ch en bitr~idcstjiinsl samt ytterligare medel for sak

kunniga. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialdcparrrme111('f för budgetåret 19i7 /78 anvisa ett för

slagsanslag uv 11 380 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 139 558 

13 200 000 

14 500 000 

Reservation 34 302 

För den utrcdningsverksumhet m. m. som bekostas från detta unslag be

räknar jag får nästa budgetår ett anslagsbehov av 14.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen foreslår riksdagen 

att till Kommirteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisu ett rescrva

tionsanslag av 14 500 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

1975176 
1976177 
1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

18 718 902 
17 500 000 
18 500 000 

Reservation 6 491 915 

Från anslaget utgår bidrag dels till undersökningar, utvecklingsarbete och 
försöksverksamhet på del sociala området, dels till särskild fdrsöksverksam· 
het med olika insatser för vård och service i glesbygdsområden. 

Bidrag kan utgå bl. a. för prövning och utvärdering av socialpolitiska refor

mer och av nya metoder inom det sociala området, liksom för undersökningar 

som tar sikte på en utveckling av sociala insatser på ett visst område i fråga om 

såväl mål och metoder som organisation och resursanvändning. 
Från anslaget finansieras ett stort antal utvecklings- och försöksprojekt av

seende omsorger om äldre och handikappade, barn- och ungdomsvård, nyk

terhets- och narkomanvård samt olika former av social service i övrigt. Ett 

omfattande ut vecklingsarbete har kommit i gång på förskolans område med 

stöd från delta anslag. Vidare har bidrag lämnats för nera undersökningar 

som berör den allrniinna försäkringen. Bl. a. pågår ett projekt som skall be

skriva och analysera delpensioneringens effekter på vissa förhållanden på ar

betsmarknaden och belysa förändringar m. m. för olika grupper. Riksför

säkringsverket har också fått medel för att i samarbete med bl. a. arbets

marknadens parter undersöka orsakerna till olikheterna i sjukskrivning mel

lan olika inkomstgrupper m. m. samt till det ökade antalet sjukdagar är 
1974. 
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Den kommande sociallagstiftningen kommer att st~illa ökade krav p;) 

forsknings- och ut vecklingsinsatser inom socialvårdsomrädct. Socialstyrel
sen har erhållit medel från detta anslag bl. a. for en utredning rörande social
vårdens fortsatta utveckling. Medel har iiven beviljats för ett projekt giillandc 
arbets- och behandlingsmetoder inom den öppna socialvården med speciell 
inriktning på analys av hemma-hos-verksamhet och samhällsarbete. Vidare 

skall en försöksverksamhet påbörjas i några kommuner i syfte att finna 

lämpliga form<.:r för socialvårdens medverkan i samhiillsplaneringen. Medel 
har även beviljats för att genomföra en social utvecklingsplanering på re
gional nivå i Norrbottens liin. Även andra betydelsefulla ut vecklingsprojekt 

pågår för att finna lämpliga organisations- och samarbetsformer mellan so

cialvården och andra myndigheter och organ. 

IJen siirskilda försöksverksamheten i glesbygdsområden tar främst sikte på 

åtgärder för vård och service åt äldre och handikappade samt aktiviteter 
för barn och ungdomar. Ett 60-tal kommuner och sex landsting har hittills 
deltagit i verksamheten. Sedan försöksverksamheten startade har ca 46 milj. 

kr. anvisats från detta anslag till olika projekt. Verksamheten syftar till att un

derlätta for kommunerna att tillforsiikra invånarna i glesbygdsområden en 

tillfredsställande vård och service. Det gtillcr bl. a. att finna organisatoriska 

lösningar som gör det möjligt att få till stånd en fungerande service inom ra
men för rimliga ekonomiska insatser. Bidrag har utgått till ett stort antal pro

jekt. I nera fall har llirsöksverksamheten med bidrag från detta anslag över
gått till att bli en allmänt erkänd verksamhet med reguljärt statsbidrag. Det 
gäller hår-och fotvård, viss matdistribution,snöröjning m. m. I andra fall har 
investerings- och startbidrag från detta anslag medverkat till att verksamhe

ten kommit i gång i mindre orter och sedan kunnat tas över helt av kommun 
och lokala föreningar m. m. F. n. utgår bidrag för bl. a. olika insatser för fri
tidsverksamhet for friimst barn och ungdom samt iildre och handikappade, 
försök med olika modeller för uppsökande verksamhet, organisation m. m. 
av den sociala twmhjälpen samt utvecklingsarbete beträffande social service
planering nl. m. 

En särskild delegation för social forskning iir knuten till socialdepartemen
tet med uppgift att svara för bedömning och samordning av pågående och pla
nerade projekt avseende forsknings- och utvecklingsarhete. Delegationen har 
också tili uppgift att iniiiera sådana projekt av betydelse för socialpolitiken. I 

delegationen ingår representanter för kommunerna och landstingen, social
vårdspersonnlen samt niirmast berörda ämbetsverk och forskningsinstitutio
ner. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 18.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forsknings- och 111recklingsarbl'le samrjiirsiiksrerksamher för 

budgetåret 1977178 anvisa ett rcservationsanslag av 18 500 000 

kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1975176 
1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

435 127 
450 000 
450 000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa år föras upp med oföriindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

24 

250 316 

att till Extra utgiftN för budgetåret 1977178 anvisa ett rcservations

anslag av 450 000 kr. 
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B. Allmän försäkring m. m. 

Huvuddelen av det svenska socialförsäkringssystemet lir samordnat inom 
den allmänna försiikringen. som omfattar folkpensionering, allmän tilläggs
pensionering (ATP) och sjukförsiikring (inkl. tandvårdsförsiikring och föriild
raförsäkring). Den allmänna försäkringen kompletteras av en delpensions

försäkring och en yrkcsskadeförsäkring som gäller för alla löntagare. Sist

nämnda försäkring ersätts den I juli 1977 av en arbetsskadeförsäkring. 
Den allmänna försäkringens ekonomiska omfattning ökar kraftigt för varje 

år, både nominellt och relativt i förhållande till den totala samhiillsekonomin. 
Försiikringcns väx<inde roll i samhällsekonomin kan belysas av följande sam
manställning. 

Den allmänna försäkringens andel av bruttonationalprodukten (BNP) och den priva
ta konsumtionen. Miljarder kr. 

1960 1965 1970 1975 

Omslutning inom allmiin försiikring 4,2 I0,2 21,4 47,2 
BNP till marknadspris 72.1 113.2 170,8 287.5 
Försäkringen i 96 av BNP 5,8 9.0 12.5 16,4 
Transfereringar från försäkringen till hus-
hållen 3,7 7,0 13.9 34.2 

Total privat konsumtion 43,3 63.9 92,I 149.4 
Transfereringar i % av privat konsumtion 8.5 11.0 15,1 22.9 

Beräknade kostnader och finansiering år 1977 för den allmänna försäkringen (inkl. 
föräldraförsäkring) samt för delpensionsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. 
Milj. kr. 

Folkpen- ATP Sjuk för- Delpen- Arbets- Summa 
sioncring säkring sionsför- skade-

säkring försäk-
ring 1 · 

U1betalda.förmå11er 19400 9070 18 570 300 540 47 880 

Finansiering 
l. Socialförsäk-

ringsavgitier 14 730 15 300 14 210 440 365 45 040 
därav till 
fondering 6 230 -1 490 140 -1752 4 705 

Andel av kos!-
naderna i 96 75 100 85 !()() 100 
Andel av löne-
u ndcrlage1 i % 8.3 l l.75 8.0 0,25 0.25 

2. Statliga medel 
netto 4 670 2 870 7 540 
Andel av kost-
nadcrna i <:'t) 25 15 

1 Avser yrkesskadeforsäkringen l. n. m. den 30 juni 1977. 
2 Begränsas till -60 milj. kr. genom riinieintäkter. 
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En betydande förskjutning av folkpensioneringens oct1 sjuklOrsUkringens 
finansiering i riktning mot ökad avgiftsandel i form av sociall'örsiikringsavgif
ter från arbetsgivarna har skett under de senaste ären. Tidigare avgifter frän 
löntagarna har slopats och statens kostnadsandel har minskat. Kostnaderna 

för ATP och yrkesskadeförsäkringen har redan från början helt finansierats 

genom arbetsgivaravgifter. 

Det pågående reformarbetet 

Pensionsområdet 

En rad pensionsreformer har genomförts under senare är. Folkpensionens 
grund belopp höjdes den I januari 1975 från 90 till 95 % av basbeloppet for en

samstående pensionär och från 140 till 155 % av basbeloppet för makar sam
manlagt. (Basbeloppet för januari 1977 är JO 700 kr.) Från samnrn tidpunkt in
fördes generösare inkomstprövningsregler för hustrutilliigg och kommunalt 

bostadstillägg. Den I juli 1975 omvandlades de siirskilda folkpensionsförmå
nerna invaliditetsersättning och invaliditetstilliigg till en ny förmån, handi
kappersättning, som ger fler handikappade möjlighet till ersiittning för vård
insatser och merkostnader på grund av handikappet. 

Ett framträdande inslag i reformarbetet var riksdagsbeslutet om sänkning 
av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år fr. o. m. den I juli 1976. 
Samtidigt med pensionsålderssänkningen infördes ökade och förbättrac.k 
möjligheter till rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 års ålder. Till den 
som av medicinska eller arbetsmarknadsmiissiga skiil inte kan arbeta fram 

till 65 års ålder utgår liksom tidigare förtidspension. Förtidspensionens nivå 
är densamma som ålclerspension vid 65 års ålder. 

En annan viktig nyhet i pensionssystemet är den nya delpensionsl'örsiik
ring som gäller sedan elen I juli 1976. Del pensionen ger möjlighet för anställ
da att stegvis reducera arbetsinsatsen mellan 60 och 65 års ålder. O;irigenom 
kan den som så önskar få en mjuk övergång från arbete till ålclcrspension. Be
hovet av nedtrappning av förvärvsarbetet är skiftande och därför har reglerna 
för del pensionen utformats så att individuella behov kan tillgodoses. Del pen
sionen reducerar inte ålderspensioncn från folkpensioneringen och ATP vid 

65 års ålder. Del pensionen räknas som pcnsionsgrundande inkomst för ATP. 

Riksförsäkringsverket har i uppdrag att följa utvecklingen och erfaren
heterna av delpensionsförs;ikringen och att i samband diirmecl också prövt1 
möjligheterna för de egna företagarna att ansluta sig till delpensionssystemet. 

Ytterligare förbiittringar av pensionssystemet har beslutats av riksdagen i 

form av justering av pensionstillskotten så att elen årliga höjningen av pen
sionstillskotten för folkpensioniirer som saknar eller har 15g ATP fr. o. 111. den 
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1 juli 1976 sker med 4 % av basbeloppet i sUllct for tidigare 3 %. F. n. utgtir 
pensionstillskollen 25 % av basbeloppet och höjs således den 1 juli 1977 och 
varje år därclicr med ytterligare 4 l!å till dess garirntinivt1n 45 9o av basbelop
pet uppnås den I juli 1981. 

Förtidspensioniirer med ingen eller låg ATP fär fr. o. m. den I juli 1976 

dubbla pensionstillskott alltså r. n. 50 % av basbeloppet eller 5 350 kr. utöver 

folkpensionens grundbelopp. De årliga pensionstillskottshöjningarna fördes
sa förtidspensionärer blir i fortsättningen 8 % till dess garantinivån 90 % av 
basbeloppet uppnås den I juli 1981. Det dubbla pensionstillskottet har sär

skild betydelse för den som blivit arbetsoförmögen i unga år och diirfor inte 
kunnat tjäna in räll till ATP. 

Riksdagen har nyligen beslutat om gynnsammare inkornstprövningsregler 
fr. o. m. den I januari 1977 fOr hustrutilliigg och kommunalt bostadstilhigg 
till förtidspensioniirer med partiell förtidspension. Genom de nya reglerna 

blir förtidspensionärer med partiell pension mera jämstiillda med andra pen
sionärer med samma totalinkomst. 

Under bostadsdepartementcts huvudtitel kommer senare i dag att föreslås 
att folkpensioniirer skall få rätt till statskommunalt bostadsbidrag. Detta 

bostadsbidrag föreslås bli administrerat av riksforsäkringsverket och forsäk
ri ngskassorna. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet inom pensionsområdet förbereds inom 
pensionskommitten. Kommitten behandlaren rad frågor som giiller förrnåns
reglerna inom pcnsionssystemet bl. a. frågan om intjänande av pensionspo
iing inom tilläggspensioneringen. pensionsförmåner för deltidsarbetande och 
hemarbetande med barn samt värde- och standardsäkring av förmånerna 

inom rensionssystemet. Vidare skall kornmitten göra en översyn av reglerna 
for beräkning av de olika avgifterna till bl. a. socialförsäkringen i syfte att 
åstadkomma ett enhetligt avgiftsunclerlag. Kommitten skall ock~å utreda 
frågan om efterlevandepcnsionens framtida utformning. Kornmitten beräk
nas redovisa ett delbctiinkandc angående llertalet äV dessa frågor under 

första kvartalet 1977. 

Si11J.;försäkri11gsområde1 

Flera grundläggande förändringar i sjukförsäkringssystemet genomfrirdes 
den I januari 1974. Det gällde främst omläggningen till höjd och beskattad 

samt i\ TP-grundande sjukpenning och införande av en allmiin tandvårds

lörsiikring. Diirefter har de genomförda för~indringarna i sjukförsäkringens 

förmånsregler framför allt giillt ersiittningarna vid liikarvård och andra for
mer av sjukvård. 

Sjukförsiikringcns ersättningsreglcr för den offentliga sjukvården har suc-
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ccssivt byggts ut och samtidigt förenklats genom anviindning av enhetliga 
ersiittningshelnpp. Patientavgiften inom den offentliga öppna sjukvården 

iir nu högst J 5 kr. vid besök hos liikare at:h högst 7 kr. när det giiller sjuk

vårdande behandling som utförs av annan personal än läkare. Ersiittning 
utgår sedan från försiikringen till sjukvårdshuvudmannen enligt enhetliga 

regler. Ersiittning utgår pli motsvarande sätt för sjukhusvård. En liknande 

utveckling har skett iiven niir det gäller sjukvård hos privatpraktiker. De 

tidigare återbäringstaxorna har i det närmaste helt försvunnit och ersatts 

med ersiittningsregler som innebär att de försäkrade vid exempelvis ett lii

karbesiik betalar en mrhållandevis låg enhetlig patientavgift. Ersättning be

talas sedan direkt från försäkringen till vårdgivaren med belopp enligt taxa 

som är fostställd av regeringen. 

l enlighet med vad jag redovisat i prop. 1976177:44 genomförs ett sådant 

ersiittningssystem även för behandling hos privatpraktiserande sjukgym

naster fr. o. m. den 1 april 1977. Patienten kommer då att få betala en pa
tientavgift på 15 kr. för varje behandlingstillfalle, medan ersättning från 

försäkringen till sjukgymnasten utgår enligt taxa med belopp som är be
roende av behandlingens omfattning. 

Avsikten ~ir att inom kort göra en översyn i fråga om de fritidspraktiserande 

liikarnas möjligheter att ansluta sig till sjukförsäkringens ersiittningssystem. 
Sjukförsäkringen täcker också resekostnader i samband med sjukvård till 

den del kostnaden överstiger 8 kr. Sedan den 1 januari 1976 har ersätt

ningsmöjligheterna utvidgats till att bl. a. gälla resor i samband med ut
provning av hjälpmedel för handikappade. 

Överläggningar pågår f. n. med representanter för sjukvårdshuvudmännen 

om sjukförsiikringens crsiittningsregler får den offentliga sjukvården får ti
den efter 1977 års utgång. Avsikten är att resultatet av dessa överläggningar 

skall redovisas får riksdagen i en särskild proposition. 
Sjukförsäkringen innefattar också den allmänna tandvårdsförsäkringen. 

Den omfattar alla försäkrade över 19 år och under en övergångsperiod även 

försäkrade i åldersgruppen 17-19 år. Alla barn och ungdomar under 17 års 
ålder har ri:itt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktandvård. Tand
vårdsfårsäkringen ersätter kostnaderna för tandvård enligt tandvårdstaxan 

med 50 % upp till I 000 kr. samt med 75 ?6 för kostnader över 1 000 kr. 
samt för förebyggande åtgärder och vissa avtagbara proteser. Från den I 

janwiri 1976 hctr införts ett system som avser att öka möjligheterna för 

patienter som inte redan har egen tandläkare att få tillgång till tandvård. 

Den som är i akut behov av tandvård skall tas om hand omgående inom 

akut- och jourtandvården. Övriga försäkrade som söker tandvård skall så 

snart som möjligt - som regel inom 3--{i månader - få konsultera en tand

Hikare. Behandlingen sker diirefter inom elen tid som bestäms av vårdbe
hovct. Tandvårdsförsäkringens regler om etablcringskontroll skall ses över. 
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A rbetsskade./örsäkringen 

En ny lag om arbetsskadeförsäkring har antagits av riksdagen våren 1976. 

Den nya lagen träder i kraft den I juli 1977 och ersiitter då den nuvarande 
Jagen om yrkcsskadeförsiikring. 

Lagen ger i princip 1-:itt till full crsiittning för inlrnmstbortfall till den 
som drabbas av sk;ida i sitt arbete. Arhctsskadefiirsiikringen triidcr in vid 
skada som leder till inkomsthortfall. 

Liksom f. n. skull den allmiinna sjukförs~ikringen svara lör ersättningarna 
under de första 90 dagarna efter skadans uppkomst lsamordningstiden), och 

först därefter triider arbetsskadeförsiikringen in. 
Den nya lagen anknyter till de principer som giiller för invaliditetshc

dömning inom den allmiinna försiikringen. Det är därigenom den faktisk·· 
nedsättningen i den försiikrades förmåga att skaffa sig inkomst genom for

viirvsarbete som bestiimmer livriintans storlek. Livriintan vid arbetsskada 

skall utgöra skillnaden mellan den inkomst som den forsiikrade kan antas 
ha haft om han inte hade skadats och den inkomst som han trots skadan 
kan beräknas komma att få. Livräntan ersätter årlig inkomstforlust upp 
till samma inkomsttak som giiller för ATP. dvs. 7 .5 basbelopp som f. n. 
motsvarar ca 80 000 kr. 

I fråga om samordningen mellan den allmänna pensioneringens förmåner 
och arbetsskadelivräntan gäller förenklade regler jiimfört med nu. Livriintan 

täcker den del av inkomstförlusten vid arbetsskada som inte ersiitts genom 

förtidspension. Livräntan iir pensionsgrundande för ålderspension från ATP 
och utgår fram till pensionsåldern 65 år. Därefter gäller en garantiregel. 

Den nya arbetsskadeförsäkringen finansieras liksom nuvarande yrkesska

deförsäkring helt genom arbetsgivaravgifter. Administrationen av arbets

skadeförsäkringen decentraliseras från riksforsäkringsverket till de allmiinna 
försäkringskassorna. Övergångsvis skall iildre yrkesskadeiirenden handläggas 
av riksförsiikringsverkel. 

Yrkesskadeförsäkringskommitten har under hösten avlämnat sitt slut
betiinkande. I betänkandet föreslås bl. a. att den nya arbetsskadeförsäkringen 
skall utvidgas till att omfatta även egenföretagare och uppdragstagare. Vidare 
föreslås uppräkning av äldre yrkesskadelivräntor samt en ny lagstiftning 

om ersättning vid skador för värnpliktiga, tjänstepliktiga och intagna på 
anstalter m. m. De nya bestämmelserna föreslå<; träda i kraft samtidigt med 

arbetsskadelagen den I juli 1977. På grundval av kommittens förslag och 
remissbehandlingen kommer en proposition att läggas fram för riksdagen. 

Ett utredningsförslag har också lagts fram om iindrade besviirsregler inom 

socialförsiikringcn. Förslaget innebiirbl. a. att riksförsiikringsverkets besviirs
avdelning omorganiseras till en ny fristående mellaninstans uppdelad på 
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tn: regionala enheter, flirsiikringsrätter. De nya bcsviirsreglcrna och orga-
11is;1tinnc11 avses g<illa fr. o. 111. den I juli I 'J78. Samtidigt upphiir ocksä det 

nu\-'arancle l(irS:ikringsrfatct. lkt~inkandcl har rcmissbchandlals och pröva~ 

r. n. inom soci~ildepartemcntet. 

Försäkringens omfattning och kostnader 

Folkpe11sio11rri11gl'tl 

1\ntalet folkpcnsioniircr och kostnaderna fiir folkpensionerna framgar av 

följande sammanställningar. 

Antalet folkpensionärer 

I början 
;IV år 

1960 
1965 
1970 
1975 
19772 

19802 

Genomsnittlig 
årlig ökning 
196(}-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979-' 

Ålders-
pension 

738 800 
827 200 
946 600 

I 061 700 
I 283 000 
I 351 000 

17 700 
2J 900 
23 000 
57 900 

Förtids- Hustru-
pension tillägg 

143 100 33 700 
150 600 41 700 
187 IJOO 53 700 
288 900 68 000 
250 000 51 000 
260 000 54000 

l 500 1 600 
7 450 2 400 

20 200 2 850 
-5 800 - 2 800 

·---- --
i\nke- Barn- Iland i- Summa 
pension pension kapp-

erslitt-
ningl 

55 000 27000 1197 600 
84 400 35 900 5 200 I 145 000 

100 700 34 300 10 700 I 333 900 
105 800 44 600 12 800 I 581 800 
88 300 43 500 34 500 I 750 300 
89 000 44 000 51 500 I 849 500 

5 900 1 800 1 000 29 500 
3 250 -300 l 100 37 800 
I 000 2 050 400 49 600 

-3400 - IOO 7 700 53 500 

Komnw-
n;1lt 
hostat.Is-
tilliigg 
------
538 000 
580 700 
657 900 
739 000 
820 000 
900 000 

8 500 
15 450 
14 200 
32 200 

-- ------------
1Fiir tid forc den I juli 1975 iir handikappersättning i form av invalitlitctstilliigg inte inräknad. 
c Beräknat. Utvecklingen åren \975-1979 rävcrkas till stor del av siinkningcn <tv 
pensionsåldern till 65 tir elen I JUii I 'J76. 

Fol!,;pensionskostnaderna. milj. kr. 

Ar Alders- Förtids- Änkcrens. Övrigt Summa Kommunalt 
pension pension Barnpens. bostads-

tilliigg 

1960 2 001 37R 115 84 2 578 275 
1965 3 146 577 345 131 4 199 449 
1970 s 180 I 040 590 244 7 054 849 
JQ75 9 q45 2 660 I 020 629 14 254 l 663 
197(> 1 

12 220 2 860 I 040 760 16 860 I 900 
1977; 14 470 J 10~ I 005 820 19 400 2 200 

-----·· 
1Hcroiknat. 
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Av sammanstiillningarna framgiir att antalet personer med olika förmåner 
inom folkpensioneringen ökat successivt sedan 1960-talets början. Till !Oljd 
av den fortlöpande föriindringcn av befolkningsstrukturen har framför allt 
antalet äldcrspcnsioniirer iikat. Diirutöver innebar siinkningcn av pcnsionsål

dcrn frfm 67 till 65 år fr. o. m. den I juli 1976 en kraftig ökning av antalet ål
dcrspensioniircr, samtidigt som antalet personer med förtids- eller iinkepcn

sion eller hustru! illiigg minskade genom bortfall av de två iildsta åldersgrup
perna. Denna utvedling av antalet pensionärer har medverkat till en kraftigt 
ökad anslagsbclastning. Kostnadsutvecklingen sammanhiinger också i hög 
grad med etappvisa standardhöjningar av folkpensionerna och en anpassning 
av pcnsionsbcloppen till föriindringar i penningviirdet. De kraftiga kostnads
ökningarna under senare år orsakas av de tidigare niimnda reformerna som 
innefattar höjda grund pensioner. förbättrade handikappförmåner, höjda pen

sionstillskott och siinkt pensionsålder. 
I januari 1977 uppgår folkpensionens årsbelopp - inklusive pensionstill

skott men exklusive kommunalt bostadstillägg - till 12 840 kr. för en ensam 
åldcrspensioniir och till 21 935 kr. för ett pensionärspar. Vid utgången av år 

1977 beriiknas dessa belopp inklusive höjning av pensionstillskottet ha ökat 

med ca 900 kr. för ensamstående ålderspensionär och med tillsammans 
ca I 700 kr. för pcnsioniirspar. Arsbeloppct till en ensam förtidspensioniir 
uppgår i januari 1977 till 15 515 kr. I slutet av året beräknas detta belopp 

ha ökat med ca I 470 kr. 
Statens sammanlagda folkpensionskostnader beräknas under nästa 

budgetår öka med I 6 75 milj. kr. jiimfört med innevarande budgetår. Av 
kostnadsökningen avser 355 milj. kr. ökat antal pensionärer. 265 milj. kr. 

avser höjda pensionstillskott och återstoden kostnaden för värdesäkring av 

pensionerna. 
Anslagshehovet för folkpensioner under budgetåret 1977178 beräknas till 

20 250 milj. kr. Kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen till folkpen
sionärerna beriiknas för samma tid till 2 300 milj. kr. 

Folkpensioneringen finansieras delvis genom en socialförsäkringsavgift 
som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften har för år 1977 höjts 
med 2,1 procentenheter till 8.3 % av avgilisunderlagct. Avgiften. som till fors 

statsbudgeten. bcriiknas tiicka ca 75 °-6 av sl<ltens kostnader för folkpensio
neringen. 

Ytterligare uppgifter om folkpensionsförmånerna lämnas under anslaget 

H4. 

ATP-svs1eme1 

Den allmänna tilliiggspcnsioncringen !ATP) infördes år 1960. ATP inncfot
tar åldcrspension med 60 '.'{, av den årliga inkomsten, uttryckt som ett 
genomsnitt av de 15 biista åren i arbetslivet. Bortsett från vissa iildrc ålders-
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grupper kr~ivs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga pensionsgrun
dande inkomsten ~ir maximerad till 7,5 basbelopp. vilket för år 1977 motsva

rar ca 80 000 kr. Reglerna för pensionsåldern överensstiimmer med motsva
rande regler fiir folkpensionen. ATP innefattar också förtidspension och fa
miljepension. Tilliiggspensioneringen iir viirdebeständig genom förmånernas 
anknyrning till basbeloppet. Pensionsgrundande inkomst beräknades första 

gången år 1960. 
Utbetalningen av ATP-pensioner får för varje är allt större betydelse. Av 

de I 283 000 ålderspensioniirer oc:h 250 000 förtidspensionärer som f. n. har 
folkpension får 622 000 resp. 158 000 också pension från ATP. Totalt får 

990 000 personer f. n. pension från ATP. Såväl antalet ATP-pensionärer som 

genomsnittsbeloppcn för utgående pensioner ökar kraftigt varje år. 

Antalet A TP-pcnsioner oc:h kostnadsutvccklingen för ATP-utbetalningar

na framgår av följande sammanställning. 

A TP:s utveckling 
--·--·---
Antal pensionärer Ålders- Förtids- .Ä.nke- Barn- Summa 
i början av år pension pension pension pension 

1963 2 500 4 500 6 400 4 200 17 600 
1965 51 300 17 600 19 600 12 700 101 200 
1970 224 600 70 300 68 100 30000 393 000 
1975 419 900 173 700 136 400 40000 770000 
1977 1 622 000 158 000 168 000 42000 990 000 
1980' 740 000 165 000 210000 45 000 I 160 000 

Genomsni1tlig 
årlig ökning 
1965-1969 34 650 IO 550 9 700 3450 58 350 
1970-1974 39 050 20 700 13 650 2 000 75 400 
1975-19791 64000 -I 700 14 700 I 000 78 000 

1Beriikmll. Utvecklingen 1975-1980 påverkas till stordel av siinkningen av pensionsål-
clcrn till 65 år den I juli 1976. 

Kostnader för ATP-pensioner. !\1ilj. kr. 

År Ålders- Förtids- Änke- Barn- Summa 
pension pension pension pension 

1963 7 9 14 5 35 
1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 52 I 166 
1975 2450 I 830 610 116 5 006 
1976 1 J 990 2 025 765 130 6 910 
1977 1 5 690 2 260 960 160 9 070 

1 Beriiknat. 
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ATP finansieras genom avgitier från arbetsgivare och egenföretagare. 
ATP-avgiften för år l 976 ar l l '.'i; av den pensionsgrum.lande inkomsten 

och höjs enligt fattade beslut till l l,75 "i; fiir åren 1977-1979. Riksförsäk

ringsverket förbereder förslag angående ATP-avgiften frir tiden diirefter. 

ATP-avgiften betahs in till AP-fonden. Fondförvaltningen iir uppdelad på 

fyra delfonder med var sin fondstyrelse. AP-fonden uppgick i .ianuari l 961 till 

480 milj. kr. och har sedan vuxit till 7 300 milj. kr. år 1965, 31 300 mil.i. kr. ar 

1970 och drygt 100000 milj. kr. i januari år 1977. 

Delpc11sio11s/iirsäkri11ge11 

Den I juli 1976 har som tidigare niimnts införts en delpensionsförsäkring. 

Pensionsformen omfattar anstiillda löntagare och innebär att den som vill 

trappa ner sin arbetsinsats mellan 60 och 65 års ålder skall kunna göra det 

genom att övergå till deltidsarbete i kombination med delpension. 

För att kunna rn del pension skall man ha haft ATP-grundande inkomst un

der sammanlagt minst tio år efter 45 års ålder och ha förvärvsarbetat under 

fem av de senaste tolv månaderna. Arbetstiden skall ha minskats med i 

genomsnitt minst fem timmar i veckan och uppgå till i genomsnitt minst 17 
timmar i veckan. 

Del pensionen utgår med 65 % av inkomstbortfallet vid övergången till del

tidsarbete. Den disponibla inkomsten av deltidsarbetet tillsammans med de/

pensionen kan normalt beräknas motsvara 85-90 % av den tidigare inkomsten 

vid heltidsarbete. Delpensionen är ATP-grundande inkomst och reducerar 

inte ålderspensionen vid 65 års ålder från folkpensioneringen och ATP. 

Delpensionsreformen har varit i kraft under ett halvår och 15 000 personer 

har hittills beviljats de/pension. Antalet ansökningar om delpension under 

innevarande budgetår beräknas uppgå till 30 000. 
Delpensioneringen finansieras helt genom en arbetsgivaravgift på 0,25 % 

av löneunderlaget. Kostnaderna för delpensioneringen beräknas för år 1977 
till ca 300 milj. kr. Delpensioneringen omfattar inte egenföretagare och dessa 

betalar därf(ir inte någon avgift till försäkringen. 

!ii11k/örsäkringe11 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger rätt 

till dels sjukpenning vid. sjukdom med 90 'A; av arbetsinkomster upp till 

7.5 gånger basbeloppet (f. n. ca 80000 kr.), dels viss ersättning i samband 

med liikarvård, tandvftrd, sjukhusvård, viss annan sjukvårdsbehandling samt 

for sjukresor. Närmare uppgifter om sjukf(irsäkringens omfattning lämnas 

under anslagen B 6 och C 3. 
Kostnaderna för sjukförsäkringen inkl. tandvårdsforsiikringcn och föräld

raförsäkringcn heriiknas för ar 1977 till 18 570 milj. kr. 

3 Riksdagen 1976. I sam/. Nr 100. Bila)!a 8 
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Kostnadsutvccklingcn for sjukförsiikringcn framgår av foljande samman-
stiillning (milj. kr.). 

------ --·-

1960 1965 1970 1975 19762 19772 

------
Sjukpenning 600 I 139 2 662 8 108 9 772 IO 376 
Öpricn sjukvärd !(il) 280 584 J 181 I 955 2 037 
Tandvttrd J.'i 15 15 <J8l) I 090 I 160 
Like medel ~6 17(1 516 I ::76 I 450 I 670 
Övriga sjukhjiilps-
utgifter 129 160 334 461 730 755 

Föriilctraricnning 1 62 229 367 I 269 1 450 I 512 
Förvaltningsutgif-
ter 70 166 316 774 990 I 060 

Summa I 131 2 165 4 794 14 058 17 437 18 570 

1 Moderskapshjiilp före år 1974. 
2Rcriiknat. 

Som framgår av sammanställningen har kostnaderna ökat avsevärt mellan 

åren 1970 och 1975. Det beror främst på införandet av den beskattade sjuk
penningen, tandvårdsförsäkringen och föräldraförsäkringen år 1974. Den be

tydande kostnadsstegringen mellan åren 1975 och 1976 föranleds, förutom 

av antalet sjukdagar och lönehöjningarnas effekt på sjukpenningbeloppen, 
framför allt av höjda ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för sjukvård 
i offentlig regi. 

Antalet sjukdagar som ersiitts av sjukförsiikringen har varit i stort set! 
oförändrat från är 1969 och fram till år 1974, då det genomsnittliga antalet 
s_iukdagar under ett är öbde från I <J,5 till 21.5. Ökningen h;1r därefter fortsatt 
under åren 1975 och 1976 men i långsammare takt. En utredning pågår 
inom riksförsäkringsverket om orsakerna till de senaste årens ökning av 

antalet sjukdagar. 
Fr. o. m. år 1976 finansieras sjukförsiikringcn till 15 % av statsbidrag och 

till 85 96 av socialförsiikringsavgifter från arbetsgivare och egenfiiretagarc. 
Socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen utgör f. n. 8 % av avgifts
unclerlagct. Riksflirsiikringsverket har i sin anslagsfrnmstiillning anmiilt att 
socialförsäkringsavgiften r. n. inte beräknas täcka den lagstadgade andelen 

av sjukförsäkringens utgifter. För år 1975 beriiknas underskottet bli ca 400 
milj. kr. Det årliga underskottet kan beräknas uppgå till storleksordningen 
I 500 milj. kr. fr. o. m. år 1976. Mot denna bakgrund kommer frågan om 
avgiftsnivån för år 1978 att senare tas upp till prövning . 

. ·I rbersskadeförsäkri11g1'11 

Som tidigare nämnts har riksdagen antagit en ny lag om arbetsskador. som 
den I juli 1977 ersätter nuvarande yrkesskadeforsiikring. Arbctsskaddl.irsiik-
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ringen ger alla arbetstagare samt i vissa fall den som genomgår utbildning 
crs~ittning vid arbetsskada eller arbetssjukdom. DHrmcd avses att den gäller 
vid skada genom olycksfall i arbetet eller vid fård till eller från arbetet 
samt vid sjukdom som kan antas ha samband med arbetet. Den Hr sam
ordnad med den allmänna sjukförsäkringen på så vis att ersättningen betalas 
frtm sjukförs~ikringcn de första 90 dagarna sedan skadan uppkom lsam
ordningstiden). 

Från arbetsskadeförsäkringen utgår efter samordningstidcns utgång ersätt
ning för sjukvårdskostnader inkl. resor och andra kostnader. Vidare utgår 
sjukpenning och - vid invaliditet - livränta. Livriintan kan också utgå till 
efterlevande anhörig. 

A111alet redovisade arbetsskador har under !lera år varit 125 000-135 000 
per år. Av dessa har l:a 115 000 utgjort olycksfall, l:a JO 000 färdolycksfall od1 

rn 2 000 arbetssjukdomsfall. Under de senaste åren har en kraftig ökning 
skett av antalet anmiilda arbetssjukdomar. Under år 1975 anmiildes således ca 
9 500 sådana foll ol:h under år 1976 ca 14 000. Den starka ökningen beror till 

två tredjedelar på att riktade hälsokontroller inom framför allt byggnadsbran

schen upptäckt ett stort antal hörselskador på grund av buller. 1 övrigt torde 
ökningen bero på den allmänt ökade vaksamheten på detta område. Av samt

liga arbetsskador har 2 000-2 500 per år lett till invaliditet och rn 400 per är till 
dödsfall. Även antalet livriintefall har visat en kraftig ökning under de senas
te åren. Ar 1975 uppgick de till ca 3 500 och år 1976 till c,a 6 000. Ca 45 % resp. 

60 % av livräntefallen utgjordes av yrkessjukdomsfall. 
Ca 90 % av de anmälda yrkesskadefallcn avslutas inom samordningstiden. 

Det innebär att ersättning från den nuvarande yrkesskadcförsäkringcn utgår 
endast i ca 15 000 skadefall per är. Det sammanlagda antalet utgående livrän

tor var i januari 1976 ca 80 000. Utbetalningarna från försäkringen var ca 480 
milj. kr. under år 1976. Finansieringen sker genom att arhetsgivarna betalar 
en avgift på 0,25 '!(,av avgiftsunderlaget för anstiillda. Vid genomförandet av 
yrkesskadeförsäkringskommittens !Orslag angående egenföretagare och upp
dragstagare skall avgift även erläggas får dessa. För egenföretagarna erläggs 
avgiften som egenavgift <Kh för uppdragstagarna erläggs den av uppdragsgi-
va ren. 
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B 1. Försäkringsdomstolen 

1975176 Utgift 4 245 799 

1976177 Anslag 4 102 000 

1977178 Förslag 4412000 

Försäkringsdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäkringen. 

Den har att pröva sådana beslut av riksförsäkringsvcrket, försäkringsrådet 

eller tillsynsmyndigheten för erkända arbetslöshetskassor, över vilka besv~ir 

anförts eller vilka underställts domstolens prövning. Domstolen har f. n. 

nio lagfarna och nio icke lagfarna ledamöter. 

1976177 

Personal 
Domare 9 
Föredragande 9 
Övrig personal 14 

32 

Anslag 

Lönekostnader 3 623 ()()() 
Sjukvård 4000 
Reseersättningar 18000 
Lokalkostnader 326 000 
Expenser 131 000 

4 102 000 

Försäkringsdomstolen 

I. Pris- och löneomräkning + 237 000 kr. 

Beräknad iindring 1977178 

Försäkrings
domstolen 

+4 

+4 

+ 398 ()()() 

+ 2000 
+ 52 000 
+ 86 000 

+ 538000 

Före
draganden 

+I 

+ I 

+ 218000 

+ 2000 
+ 52000 
+ 38000 

+ 310000 

2. 0-alternativet skulle innebära personalminskning, t. ex. med en före

dragande och ett kvalificerat biträde och leda till en ökad väntetid för ärenden 
hos domstolen. 

3. På grund av ökad arbetsbelastning behövs förstärkning med tre biträden 

och en expeditionsvakt ( + 240 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 4 412 000 

kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare ett biträde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsdomsto/en för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 4 412 000 kr. 
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B 2. Försäkringsrådet 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1856501 

I 957 000 
2 057 000 
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Försäkringsrådet har att följa yrkcsskadeförsäkringcns tillämpning och 
utveckling och utgör första besvärsinstans i vissa yrkesskadeärcnden m. m. 
Rådet består av minst sju ledamöter, varav två representerar arbetsgivarna 
och två arbetstagarna. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Försäkrings- Före-
rådet dragamlen 

PNsonal 
Domare 4 +I 
r<iredragande 6 
Övrig personal 7 

17 + 1 

Ans/ap, 
Lönekostnader 1 769000 + 240000 + 91000 
Sjukvård 2 500 + 2 500 + 2000 
Reseersättningar I 000 
Lokalkostnader 145 900 + 2000 + 5000 
Expenser 38 600 + 2 500 + 2000 

1957 000 + 247000 + 100000 

Försäkrinf{srådet 

1. Pris- och löneomräkning + 98 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära personalminskning och minskad verk

samhet. 

3. Medel har beräknats för ytterligare en tjänst som försäkringsråd 
(+ 149 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Försäkringsrådet för budgetåret J 977178 anvisa ett förslags

anslag av 2 057 000 kr. 
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B 3. Riksförsäkringsverket 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

78 770 711 
69 475 000 
90 092 000 

38 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet främst för ärenden 
som rör den allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring med föräldraför· 

säkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, tilläggspcnsioncring och 

delpensionsförsäkring - samt för ärenden som rör utbetalning av 
allmänna barnbidrag, studiestöd vid vuxenutbildning och utbildningsbidrag 
vid arbetsmarknadsutbildning. I verkets uppgifter ingår bl. a. att utöva tillsyn 
över de allmänna försäkringskassorna, som är lokala organ för den allmänna 
försäkringen m. m. Utbetalning av förmånerna sker i huvudsak genom ver
kets försorg. Verket och försäkringskassorna ombesörjer fr. o. m. år 1977 
även beräkning och utbetalning av ersättning till värnpliktiga under repe
titionsutbildning. Vidare skall verket och försäkringskassorna fr. o. m. den 
I oktober 1977 överta administrationen av bidragsförskotten från kommu
nerna. Verket bedriver även försäkringsverksamhet enligt lagstiftning om 

yrkesskadcförsäkring och krigsförsäkring för sjömän m. Il samt handlägger 

ärenden om ersättning vid kroppsskada under militärtjänstgöring. I verket 

handläggs även iirenden angående debitering och uppbörd av arbetsgivar

avgifter. Verket är första besvärsinstans enligt lagen om allmän försäkring. 
Verket är vidare redovisningscentral och har ett revisionskontor för ett antal 
statsmyndigheter. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en över
direktör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalföre· 
trädare. Verket är organiserat på en administrativ avdelning, en tillsyns
avdelning, en planeringsavdelning, en yrkesskadeavdelning och en besvärs
avdelning. Avdelningarna är organiserade på sammanlagt 16 byråer och tre 
fristående sektioner samt ett revisionskontor. Verkets tekniska byrå med 
datacentral är placerad i Sundsvall. 
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Pt'rsonal 
Scktionschcfer Ol:h högre personal 
Handfäggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgi/iN 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
därav for resor till andra länder 
än de nordiska 

Lokalkostnader 
Kostnader flir drift av datama
skinanläggning m. m. 

Övriga expenser 
därav engångsutgifter 

Summa utgifter 

lnkomsrer 
Försäljning av publikationer 
m.m. 

Ersättning från allmänna pen
sionsfonden 

Ersättning från de allmänna för
säkringskassorna 

Ersättning från statens personal
pensionsvcrk för datadrift m. m. 

Ncttoutgili 

Bidrag till riksförsäkringsverket 
och försäkringsrådct som redo
visas på driftbudgetens inkomst
sida 

Rilqförsäkringsverket 

1976177 

62 
280 
655 

997 

81 503000 
220 000 

I 120 000 

(30 000) 
8 488 000 

31400000 
4 929 000 

(40 0001 

127 660000 

20000 

26 565 000 

30000000 

I 600000 

69475 000 

23 800000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Riksförsäk
ri ngsvcrket 

+ 5 
+ 70 
+ 46 

+ 121 

+ 17908000 + 

+ 950 000 + 

(-)(+ 
+ 1 381 000 + 

+20011000 + 
+ 4 157 000 + 

(+ 2196000)1+ 

+ 44 407000 + 

+ I 550000 

Fiire
draganden 

+ 3 
+ 41 
+ 24 

+ 68 

8 782 000 

340 000 

10 000) 
I 457 000 

20 011 000 
2 572 000 
1 5!0 000) 

33 162 000 

+ 12 500 000 + 12 000 000 

+ 545000 + 545 000 

+ 29 812 000 + 20 617 000 

+ 2 600 000 + 2 600 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + 4 414 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära ständigt ökande ärendebalans och att 

av statsmakterna beslutade reformer inom socialförsäkringen m. m. inte 

kunde genomföras planenligt. 
.3. Riksförsäkringsverket får fiera nya arbetsuppgifter år 1977. Fr. o. m. 

den I april införs ett nytt ersättningssystem för sjukgymnastisk behandling 
m. rn .. den I juli träder den nya arbetsskadeförsäkringen i kraft och den 
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I oktober överförs administrationen av bidragsförskotten från kommunerna 

till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Vidare har arbetsuppgif

terna beträffande utbildningsbidrag och studiepenning visat sig mer arbets

krävande än som ursprungligen beräknats. Förstärkning behövs därför pi\ 

verkets båda tillsynsbyråer med tio tjänster för handläggande personal. På 

tillsynsavdelningens administrativa sektion behövs ytterligare fem kvali

ficerade biträden. ( + I 483 000 kr.) 

4. På tekniska byrån har personalresurserna visat sig vara otillräckliga 

för att på ett tillfredsställande sätt kunna svara för de ADB-system som 

är i drift. Härtill kommer nya system som successivt skall sättas i drift 

i samband med beslutade reformer. I december 1976 installeras ytterligare 

en datorenhet. Enligt en utredning som riksförsäkringsverket gjort i samråd 

med statskontoret behövs en väsentlig förstärkning av personalresurserna, 

varav större delen behövs redan under innevarande budgetår. Enligt ut

redningsrapporten behövs 19 tjänster för driften av den nya datorenheten, 

22 tjänster för genomförande av nya system under innevarande budgetår 

och dessutom 13 tjänster för nya system under 1977178. Härtill kommer 

16 tjänster som enligt regleringsbrev för 1976177 får inrättas utöver bud

getanslaget. Sammanlagt krävs medel för ytterligare 70 tjänster vid tekniska 

byrån, varav en som datasäkerhetschef, en för handläggning av maskinfrågor, 

34 för system- och programmeringsarbete m. m., 30 för ökad maskindrift 

samt fyra för biträdes- och expeditionsvaktsgöromål. (+ 6 247 000 kr.) 

5. Organisationsbyrån behöver för planeringsuppgifter och rationalisc

ringsinsatser m. m. förstärkas med tre handläggare (+367 000 kr.). 

6. Med hänsyn till vikten av riksförsäkringsverkets informations- och 

utbildningsfunktioner och sambandet mellan dem bör en särskild infor

mations-och utbildningsbyrå inrättas. Personalförstärkning på den nybildade 

byrån behövs med sammanlagt 13tjänster, nämligen en byråchef.åtta handläg

gare och fyra kvalificerade biträden. (+I 333 000 kr.) 

7. På kanslibyrån behövs en handläggare till generaldirektörens och över

direktörens kansli. För bl. a. budgetfrågor krävs två handläggare. Vidare 

behövs i enlighet med krav från personalorganisationerna en personalkon

sulent. Två tjänster som biträde resp. maskinist kan dras in. (+371 000 kr.) 

8. På lagbyrån krävs förstärkning med två handläggare för ökade arbets

uppgifter på det internationella området och för utgivning av en författ

ningssamling. ( + 226 000 kr.) 

9. Planeringsavdelningens arbetsuppgifter har ökat kraftigt. På utred

ningsbyrån behövs ytterligare tre handläggare,ett kvalificerat biträde och ett bi

träde.Matematisk-statistiska byrån behöver ytterligare en handläggare. På av

giftsbyrån krävs för ökade arbetsuppgifter i samband med ett flertal reformer 

inom avgiftsområdet ytterligare 854 000 kr. som medel för tillfällig personal. 
(+I 600000kr.) 

10. Den nya arbetsskadeförsäkringen som träder i kraft den I juli 1977 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 41 

si-;all i f(irsta hand administreras av försiihingskassorna. ,.\Idre skadefall 
skall dock alltjämt handkigga-; på rii-;sförsiikringsverkets yrkesskadeavdel
ning. Till följd av att antalet anmälningar om yrkessjukdomar ökat Kraftigt 
behövs förstärkning med två handlliggare, två kvalilieeracle bitr;idcn och 
tre biträden. ( + 556 000 kr.) 

I I. Tillströmningen av ärenden på besvärsavdelningen har ökat i sam
band med reformerna inom socialförsäkringen. Förstärkning behövs med 
tre handläggare. ( + 368 000 kr.) 

12. På revisionskontoret behövs för revision av riksskatteverkets AOB
system medel för tillf:.illig personal (+ 224 000 kr.). 

13. Ersättningarna till datamaskin fonden och andra driftkostnader för 

datamaskinanläggning, kommunikationsnät m. m. ökar i samband med att 
nya enheter tas i drift. ( +20 011 000 kr.) 

Föredraxanden 

Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna har under de se

naste åren fått betydligt ökade arbetsuppgifter i samband med reformer inom 

dels socialförsäkringen och dels vissa andra bidragssystem. Vidare har arbets

uppgifter som tidigare utförts manuellt av försäkringskassorna successivt me

kaniserats och övertagits av riksforsäkringsverket i form av ADB-service. Det
ta har medfört ett betydligt lägre personalbehov hos försäkringskassorna än 
som annars skulle ha behövts för att klara de senaste årens ökade arbetsuppgif
ter. Under år 1977 ökar arbetsuppgifterna ytterligare för riksförsäkringsverket 
och försäkringskassorna bl. a. genom all den nya arbetsskadeförsäkringen trä
der i kraft och genom att administrationen av bidragsförskotten förs över från 
kommunerna till riksforsäkringsverket och försäkringskassorna. 

Dessa utökade arbetsuppgifteroch det ökade utnyttjandet av ADB-tekniken 
förutsätter en samtidig utbyggnad av riksförsäkringsverkets resurser för ADB
insatser och tillsyn. Nyligen har ytterligare en datorenhet installerats vid ver

kets tekniska byrå i Sundsvall. För att tillgodose det omedelbara behovet 
av personalförstärkning till följd av den nya datorn och redan beslutade 
system som går i drift har regeringen medgett att 50 extra tj~inster får inr~ittas 
under innevarande budgetår. För budgetåret 1977178 behövs ytterligare tio 
tjänster främst för ökad maskindrift (4). 

Vidare behövs i samband med att systemen for arbetsskadeflirsäkring 
och bidragsförskott tas i drift ökade resurser för rådgivning, tillsyn och upp

följning av försäkringskassornas verksamhet. För tillsynsbyråerna och or

ganisationsbyrån beräknar jag medel för sammanlagt lyra tjänster för hand

läggande personal d och Sl. 
Socialförsäkringens utbyggnad ställer ökade anspråk på kvalificerade resur

ser tör informations- och utbildningsverksamhet. Riksförsäkringsverket bör 
tillföras en byråchcfstjänst for dessa uppgifter. Dessutom beriiknar jag medel 
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for en assistenttjiinst och ytterligare 100 000 kr. fönillfallig personal för ifråga
varande verksamhet. ((i) 

I övrigt beriiknar jag medel för en personalkonsulent vid kanslibyrån och 
ytterligare en handläggare vid vardera utredningsbyrånoch matematisk-statis
tisb byrån. En tjänst som maskinist kan dras in. (7 och 9) Med hänsyn till det 
iikade antalet yrkessjukdomsiirenden beräknar jag ytterligare 300 000 

kr. för tilll:illig personal på yrkcsskadeavdelningen. ( 10) Den utvidgade verk
samheten vid dataanliiggningcn medfhr ökade maskinkostnacler och jag bc
rLiknar medel h~irl(ir. För RAFA-utredningens arbete heriiknarjag samman
lagt ca 2,9 milj. kr. 

Övergången till ADB-rutiner har inneburit betydande avlastning av ma
nuella arbetsrutiner vid försäkringskassorna. För att behålla tidigare kost

nadsfördelning skall för innevarande ar den del av kostnaderna för tekniska 
byråns verksamhet som avser sjukförsäkringen påföras försäkringskassornas 
administrationskostnader. Denna kostnadsandel kan beräknas öka med ca 
12 milj. kr. för niista budgetår i samband med överföramlc av ytterligare 

manuella rutiner inom sjukförsäkringen till datadrift. Det ankommer på 
regeringen att utfärda närmare bestämmelser angående debiteringen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
90 OIJ2 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid riksförsäkringsverket inrätta en 
tjänst för byråchef i Fe 23124. 

2. till Riksjörsäkring.werket for budgetåret 1977 /78 anvisa ett för

slagsanslag av 90 092 000 kr. 

B 4. Folkpen.'iioner 

1975/76 
1976177 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 217 206 054 
18 575 000 000 
20 2.SO 000 000 

Fr{m detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension. förtids
pension, änkepension och barnpension samt hustrutillägg och barntillägg 
till den som uppbär ålders- ell~r förtidspension. Härifrån bekostas också 
handikappersiittning samt vårdbidrag för handikappade barn. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. fr. o. m. den I juli 

1976 utgår ålderspension från 65 års ålder. från samma tidpunkt har öppnats 

vidgade möjligheter för den enskilde att mellan 60 och 70 års ålder själv 

bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av ålderspension före 
65 års ålder reduceras den utgående pensionen. Tas pensionen ut efter 65 

års ålder sker i smilet en höjning. Det är även möjligt att ta ut halv pension. 
Förtidspension utgår till den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt 
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med minst hiilften. Ankepension utgår till änka upp till den allmänna pcn
sionsåldern. Barn har riitt till barnpcnsion om den ena eller båda foriildrarna 
avlider. Vårdbidrag utg<'\r till röriilder med handikappat barn som iir under 
16 är. Hustrutillägg. som är inkomstprövat. utgår till gift kvinna mellan 
60 och 65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspension. 

Folkpensionsförmånerna iir indexreglerade, vilket innebär att pensions
beloppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. Basbeloppet 

beräknas för va~jc månad på grundval av konsumentprisindex. Basbeloppet 
för januari 1977 är IO 700 kr. 

Ålderspension liksom hel förtidspension. änkepension eller vårdbidrag 
utgår för år räknat med 95 % av faststiillt basbelopp för ensam pensioniir 
och med sammanlagt 155 90 för två pensionsberättigade makar. För den 
som inte har ATP eller har ett lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen 
med pensionstillskott, som innevarande budgetår utgår med 25 % av bas

beloppet för ensam ålderspensionär och med 50 % för makar gemensamt. 

För en förtidspensionär utgår pensionstillskottet med dubbelt belopp, dvs 
med 50 % av basbeloppet. 

Bestämmelserna om folkpensionsfårmånerna återfinns i lagen (! 962:38 Il 

om allmän försäkring (omtryckt 1973:908, ändrad senast 1976:622). lagen 
( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension 
(ändrad senast 1976: 168) och lagen (1969:205) om pensionstillskott (ändrad 
senast 1975:381). 

Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m. m. vid riks
försäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn. Tranås och Åre avseende under
sökningsfall för den allmänna försäkringens behov. 

Rikf!försäkringsverker 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret I 977178 har 
riksfårsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal pensionstagare i januari 
1978, vilken månad ansetts representativ för hela budgetåret. Verket har 
därvid gjort följande uppskattning beträffande antalet pensionärer med olika 
slag av pensionsförmåner. 

Pensions förmån 

Ålderspcnsion 
Förtidspension 
l luslrutillägg 
Änkepension 
huvudfall 
övergångs fall 

Ha;H..likarpersLlltni ng 

Antal personer 

Jan. 1976 

I 084 500 
295 000 

71 000 

')5 600 
9 500 

26 000 

Jan. 1977 

I 283 000 
250 000 

51 000 

82 800 
5 500 

34 500 

Jan. 1978 

I JIOOOO 
255 000 

53 000 

84 000 
4000 

37 000 

Föränd-
ring 
under 
1977 

+ 27000 
+ 5 000 
+ 2 000 

+ I 200 
I 500 

+ 2 500 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdcpartrmentl'I 

Värdbidrag tantal barn! 
Barn pension 
Barntillägg tantal barn) 

Summa 

--· - ---·------ ----·· ---
"'"~ ! '17(·, L111. 1477 .1:111. I <l78 
. ----- ··---. ----···--- --

10 200 
44000 
17 000 

1652800 

12 800 
43 500 
19 200 

I 782 300 

14000 
44000 
19 500 

I 820 S!Hl 

1"111t! 

u:1,kr 
1')7" 

44 

+ I 200 
+ 500 
+ 300 

+ 38 200 

På grundval av gällande lagstiftning och vid basbeloppet 10 700 kr. be
räknar riksförsäkringsverket anslagsbehovet för budgetåret 1977178 till 

19330 milj.kr. 
Kostmiderna för vård på riksförsäkringsverkets sjukhus i Nyniishamn, 

Tranås och Åre tiicks från förevarande anslag till den del de avser under
sökningsfall för den allmänna försäkringens behov. Antalet vård platser på 

de tre sjukhusen beräknas vara i stort sett oföriindrat (600) under nästa 
budgetår. Av dessa platser beräknas en tredjedel komma att beläggas med 
undersöknings- och utredningsfall för den allmänna försäkringen. Kostna
derna härför beräknas till 17,8 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Som jag nämnt i avsnittsinledningen har de beslutade förbättringarna av 
flllkpensionsförmånerna nu genomförts. Fr. o. m. den I juli 1976 har pensions

äldern sänkts till 65 år och dessutom har införts ökade möjligheter till en rörlig 

pensionsålder. Pensionstillskotten till förtidspensionärer har höjts och utgår nu 
med dubbla beloppet jämfört med en ålderspensionär. 

Den årliga höjningen av pensionstillskotten är numera 4 % av basbeloppet 
för en ålderspensionär och 8 96 för en förtidspensionär. Det innebär att en en
sam iilderspensioniir får en ytterligare standardhöjning den I juli 1977 med 
ca 450 kr. per år.ett pensioniirspar fitr ca 8C/O kr. per ar och en fönidspensioniir 
likaså ca 890 kr. Pensionstillskotten uppgär diirmed till 3 220 kr. 0111 aret 
!lir en ensam {1ldcrspensioniir och till 6 440 kr. om iirct för ell pensioniirspar 
tillsammans liksom for en l'iirtidspension~ir. Utöver de niimnda standard

höjningarna kommer folkpensionen att höjas automatiskt vid föriindringar 
i konsumentprisindex. 

Folkpensionens fasbclopp I inkl. pensionstillskott) iir f. n. 12 840 kr. för 

en ensam ålderspensionär, 21 935 kr. för ett pensionlirspar samt 15 5 \ 5 kr. 

för en förtidspensionär. 
Jag beräknar att folkpcnsionensårsbelopp fören ålderspensionär-inkl. pen

~ionstills\..:ott ll1Cll frrmse\\ kommunal\ bl)S\adsti!\;igg - vid Utgången ~IV ftr 

1977 l\0111111c-r att ha stigit rnc-d minst 900 kr. kir en ensam pension:ir \)L'h 

I 700 kr. för ett pensioniirspar. För en fi)nidspensioniir beriiknas pensionen 
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stiga med minst I 470 kr. Utöver nämnda belopp utgår kommunalt bo

stadsti!Higg till pensionHr som inte har några nämnviirda inkomster vid 

sidan av folkpensionen. I flertalet kommuner iir htlstadstilliigget helt eller 

delvis anknutet till pcnsionärens faktiska bostadskostnad. Kommunalt bo

stadstilliigg utgår r. n. till ca 820 000 pension~irer. 

Antalet personer med folkpcnsion heriiknas iil..a med ca :lR 000 under 

år 1977. 1 luvuddelen a\· ökningen ligger på äldcrspcnsion;irerna. Även an

talet förtidspensioniircr och kvinnor med hustrutill~igg ökar nf1gol. 

Jag beriiknar statens sammanlagda folkpensionskostnader under niista 

budgetår till 20 250 milj. kr. Det innebiir en ökning med I 675 milj. kr. 

från innevarande budgetår. Denna kostnadsökning hänför sig till följande 

faktorer. 

Ökat antal pensionärer 

Höjning av pensionstillskotten 

Kostnader för värdesäkring av pensionerna 

355 
265 

I 055 

I 675 

milj. kr. 

milj. kr. 

milj. kr. 

m i I.i. kr. 

Kostnaderna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande sam

manställning. 

Pensions förmån 

Ålderspension 
Förtidspension 
Hustrutillägg 
,\nkepension 
huvudföll 
i1vcrgångsfall 

Hand i kappers:i t tn i ng 
Vårdbidrag 
Barnpension 
Barntilliigg 
Vissa undersökningar m. m. 

Beräknade kostnader milj. kr. 

1977178 Förändring 
från 1976177 

15 070 +I 4'.15 
_1 254 + 160 

463 4 

854 + 22 
35 14 

178 + .1(1 
214 + 26 
138 + 6 
26 Il 
18 + 5 

zo 250 +I 675 

Kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen beräknas för nästa bud

get{1r uppgii till ca 2 300 milj. kr. I fart i Il kommer ATP-utbetalningarna. som 
för n1ista budgetår beräknas uppgå till i runt tal 9 900 milj. kr. Tillsammans 

kommer utbetalningarna från den allmiinna pensioneringen diirmed att upp

gå till ca 32 450 milj. kr. 

Riksdagen har beslutat om en höjning av socialförsäkringsavgiften till 
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follq1t:nsioncringen med 1.5 procentenheter fr{111 6,8 till 8,3 '.'i, av avgifts
umkrl:1ge1 !prop. 1976177:42, Sk U 1976177:42, rskr 1976177:78) 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Folkpensioner for budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 20 250 000 000 kr. 

H 5. Ersättning till postverket för pension.'iutbetalningar 

1975/76 
1976/77 
1977/78 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

26 915 766 
31100000 
36 300 000 

Ersättning till postverket for utbetalning av allmänna pensioner erliiggs 

halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1977178 avser således kost
nader för pensionsutbetalningar under kalenderåret 1977. 

Pensionsutbetalningarna genom postverket fr. o. m. budgetåret 1973/74 
framgår av följande tablå. 

Budgetår Antal ut- Ersättning Totalkostnad Därav på 
betalningar kr./utbct<il- milj. kr. statsverket. 
(milj.) ning milj. kr. 

1973174 12.9 I :98 25,6 20,4 
1974175 l 3,1 2:26 29,6 23,1 
1975176 13.1 2:69 35,I 26,9 
1976177 1 13.4 3:02 40.5 30,4 
1977178 1 13,8 3:57 49,3 36.3 

I Heriiknat 

Rik~försäkringsverker har för kalenderåret 1977 räknat med omkring 13,8 
milj. utbetalningar genom pensionsanvisningar. Av dessa har omkring 7.3 
miljoner eller i runt tal omkring 53 % antagits komma att innefatta antingen 
folkpension jämte tilläggspension, eller - till en mindre del - enbart till
läggspension. 

Ersättning till postverket för utbetalning och viss ur kontrollsynpunkt 

nödvändig databehandling har för kalenderåret 1976 bestämts till sammun

lagt 3:02 kr. per utbetald anvisning. I fråga om pensionsanvisningar, som 

förutom folkpension även innefattar tilläggspension, har verket förutsatt 
att halva ersättningen till post verket kommer att bekostas av medel ur all

männa pensionsfonden. Riksförsäkringsverket har utifrån en oförändrad er
sättning for år 1977 beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1977178 till 
30,6 milj. kr. 
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Pvstrerkct har därefter i en framst:illning hemstiillt att crsiittningcn för 
pensionsutbetalningar under kalenderåret 1977 bestäms till 3:57 kr. per pcn
sionsanvisning. 

Riksrevisionsrcrket har i y11rande 1ills1yrkt poslverkcls framställning. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot den av postverket föreslagna ersät1ningen. 
Med tillämpning av det föreslagna ersättningsbeloppet beräknar jag anslags
hchovet till 36J milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersii11ning till postvcrketJör pensions111betalningar får bud
getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 36 300 000 kr. 

B 6. Bidrag till sjukförsäkringen 

1975176 
1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

2 750 088 943 

2 210 000 000 
::! 600 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för sjuk
försäkringsförmåner m. m. (utom föräldraforsäkringen. som redovisas under 
anslaget C 3). Sjukförsäkringen innefattar bl. a. följande förmåner. 

Sjukpenningen utgör 90 96 av inkomsten upp till 7 5 basbelopp vilket 
f. n. betyder 80 250 kr. Sjukpenningen är skattepliktig och ATP-grun

dande. Sjukpenning for hemmamakar utgår med 8 kr. om dagen utan be
skattning. Vid läkarbesök och viss sjuk vårdande behandling betalar den 

försäkrade en fast avgift och sjukförsäkringen betalar ersättning direkt till 
vårdgivaren enligt fastställd taxa. Sjukresor ersätts i princip med det belopp 
som överstiger 8 kr. Fiir läkemedel betalar patienten halva kostnaden utöver 
ett karensbelopp på 5 kr., dock högst 20 kr. för varje läkcmedelsinköp. 
Tandvårdsforsäkringen crsiitter hiilften - i vissa fall 75 % - av tandvårds
kostnaden enligt giillandc tandvårdstaxa, som inte får överskridas av tand
läkaren. 

Statsbidrag utgår med 15 9ö av kostnaderna för den obligatoriska för
säkringen medan 85 % finansieras genom avgifter från arbetsgivare och 

egenföretagare. Avgiften för år 1977 utgör 8 % av löneunderlaget. 
Bidragsbestämmelserna återfinns i lagen ( 1962:381) om allmän försiikring 

\omlryckt 1973:908, ~indrad senast 1976:622) och lagen t 1954:519) om kost
nadsfria och prisnedsatta l:ikcmedel (omtryckt 1962:405. ändrad senast 
1975: 1159). 

Statsbidrag utgar vidare med i regel 20 % av försäkringskassornas utgifter 
för frivillig sjukpenningförsäkring enligt kungörelsen ( 1962:402) om frivillig 
sjukpenningforsäkring hos all miin försäkringskassa Uindrad senast ! 974:806l. 
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Rik~/örsäk1i11gs1•1.'rk1'f 

Verkets kostnadsbcriikningar för n:ista budgetår utgår frän de för år 1976 

giillande bcstiimmelserna. Det genomsnittliga antalet sjukdagar har antagits 

ligga kvar p[1 samma niv{1 som första halvåret 197ti. Rcriikningen utgår från 

det kiinda kostnadsutfalkt för första halvåret Jl>76. Bcfolkningsutveddingen 

har antagits mcdtcirn en årlig ökning av kassornas utgifter med omkring 

1 'Y>. Härutöver beräknas en viss ökning av utgifterna för sjukvårdsersätt

ningar. tandvårdsförsäkring och läkcmcdclsersättning m. m. 

Riksfcirsiikringsverkcts hcriikningar slutar på en total kostnad för sjuk

forsiikringen på ca 16 360 milj. kr. för är 1977. 

Fiircdraganden 

Med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets uppgifter och med beaktande 

av bl. :i. en viss löne- och prisutveckling under :iren I q77 och 1978 hcrilknar 

_jag sjukförsiikringcns totala kostnader för dessa år till resp. 16 831 mil.i. 

kr. och 17946 milj. kr. 

Fördelningen av de heriiknade kostnaderna på förmånsslag framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

förmånsslag 

Sjukpenning 
Llikarvård 
Tandvård 
Llikemcdel 
Resor 
Sjukhusvård 
Övriga sjukhjälpskostnallcr 
Förval tn ingsutgiftcr 

Summa for ohliga!orisk 
sju kfrirsiikring 

Frivillig s_iukpcnningJiirsiikring 
Summa ,;tatsbidrag 
Diirav f'ör budgetåret 1977 /78 

Utgifter 

1975 

8 005 
960 
CJ89 

1 276 
204 
257 
221 
774 

12 686 
19 

3 176 

Beräknade utgifter 

1976 1977 1978 

9 630 10 146 IO X Il 
I 320 l 380 l 4.15 
l 090 I 160 I 1'!0 
l 450 I 670 I CJ20 

410 430 450 
320 325 330 
635 ti."7 1185 
990 I 04.1 I 105 

15 845 ili 811 17 CJ26 
20 20 20 

2 380 ] 526 2 693 
I 389 l 211 

Som jäg beri:irt i ;1vsnittsinledningcn har antalet sjukd~1gar - efter att ha 

varit i stort sdl of(\r;indrat under perioden 1969-1973 -ök;1t under de senaste 

i1ren. Enligt st;1tistih:en !lir fil' 1974 :ir clet fr~imst de mycket 1:ing:1 sjukfallen 

(i\ver ett halvi1rs .;;jukskrivningl och de kortaste siukfollen thögst sex dagars 

s_iuk~l--rivninglsom i"\k;1t. De mycket liinga sjukfallen utgjorde :'tr 1<J74 emfast 

1 '\, av SJUkfallcn. men de sv;1rade för över en trcdicdel ;1v t1nt;tlet ersatta 
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sjuk dagar. För de korta sjukfallen var förhållandet det omviinda. De utgjorde 
ca 70 96 av sjukfallen men svarade för endast 12 ':'i.i av antalet sjukdagar 
under året. Inom riksli.irs:ikringsverkct pågår en utredning om orsakerna 
till de senaste årens ökning av antalet sjukdagar. Denna utredning beriiknas 
ge ett första underlag for analyser av sjukfrånvarons orsaker. 

Som jag också nämnt i inledningen till detta avsnitt kommer frågan om 
socialförsäkringsavgiften till sjukförs~ikringen för år 1978 att senare tas upp 
till prövning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 2 600 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjut.;lörsäkringen för budgetåret 1977 /78 anvisa 
ett flirslagsanslag av 2 600 000 000 kr. 

B 7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 

1975176 

1976177 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 430 253 
I 600 000 

I 600 000 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 
anledning av skadefall, där ersättningen på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riksförsäkringsverket 

Av mcdelsförbrukningen under budgetåret 1975176 avser ca 567 000 kr. 
uppräkning och värdesäkring av vissa äldre livräntor från yrkesskadeför
säkrings- resp. fiskarförsäkringsfonden. Ca 865 000 kr. avser ersättningar 

. enligt vissa särskilda författningar, bl. a. yrkesskadeersättning åt intagna på 
anstalt m. Il. samt ersättning i anledning av skada under tjänstgöring i ci
vilförsvaret eller vid brandsläckning. 

För budgetåret 1977178 beräknas medelsbehovet för uppräkning av äldre 
livräntor till 550 000 kr. och för ersättning enligt särskilda författningar till 

950 000 kr. Riksförsäkringsverket föreslår, bl. a. med hänsyn till uppkom

mande värdesäkringskostnader, att anslaget förs upp med oförändrat 1,6 

milj. kr. 

4 Rik5dagC'n 1976. I samt. Nr f(JO. BilaKa 8 
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Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsberäkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa yrkesskadcwsättninxar m. m. för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av I 600 000 kr. 
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C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 
allmänna barnbidrag, bostadsbidrag. förHldrapenning, bidragsförskotl och bo
sättningslån samt bidrag för vård av handikappat barn och barnpensioner 
inom den allmänna försäkringen. 

De allmänna barnbidragen utgör ett grundläggande ekonomiskt stöd till 
alla familjer med barn. Barnbidragen utgår till omkring 1 miljon barnfamiljer 
med ca 1,8 miljoner barn under 16 år. Det nuvarande barnbidragsbeloppet 
- 1 800 kr. per barn och år - har gällt sedan oktober 1975. Detta belopp 
bör nu höjas med 300 kr. till 2 100 kr. per barn och år fr. o. m. den I januari 
1978. Det innebär en kostnadsökning med 540 milj. kr. för helt år, varav 
halva beloppet, 270 milj. kr.. kommer att belasta anslaget för nästa budgetår. 

Till följd av en viss nedgång i barnantalet blir den erforderliga anslagsök
ningen jämfört med innevarande budgetår något lägre, 245 milj. kr. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 
bostadsbidrag till familjer med lägre inkomster och familjer med flera barn. 
Bostadsbidrag utgår till ca 500 000 familjer med omkring I miljon barn. 
De statskommunala bostadsbidragen kan numera utgå även till låginkomst
tagare utan barn. Anslaget för bostadsbidrag för barnfamiljer m. m. redovisas 
under bostadshuvudtiteln. 

Föräldraförsäkringen infördes år 1974 och har sedan dess successivt byggts 
ut och förbättrats. Försäkringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt skydd 
i samband med barns födelse och sjukdom. Föräldrapenning utgår med 
en garantinivå av 25 kr. per dag under sju månader i anslutning till barns 
födelse eller adoptivbarns ankomst till familjen. För dem som har sjuk
penning över garantinivån utgår föräldrapenningen med samma belopp som 
sjukpenningen, dvs. med 90 % av inkomsten. Förälder som för omvårdnad 
av barnet minskar sitt förvärvsarbete med hälften har rätt till halv för
äldrapenning. Föräldrapenning är ATP-grundande. 

Förälder som behöver stanna hemma och ta vård om sjukt barn under 
tio års ålder har rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Fr. o. m. 
den I januari 1977 kan sådan föräldrapenning utgå - förutom när barnet 
är sjukt - även när barnets ordinarie vårdare är sjuk eller i samband med 
att barnet skall besöka den förebyggande barnhälsovården. Föräldrapenning 
kan också utnyttjas under en dag-alternativt två halva dagar-per kalenderår 

för föräldrarnas kontakt med samhällets barnomsorg. Från årsskiftet ökar 
också antalet ersättningsdagar som föräldrarna disponerar per år och blir 
då I 2 dagar för familjer med ett barn, 15 dagar för familjer med två barn 
och 18 dagar för familjer med tre eller flera barn. Föräldrapenningen utgår 
i dessa fall med samma belopp som vid egen sjukdom. Försäkringen ger 
också fadern möjlighet att använda dessa dagar för att ta hand om barn 
i hemmet i samband med att ytterligare barn föds i familjen. 

Fr. o. m. den 1 januari 1977 har förälder en lagstadgad rätt till ledighet 
från sin anställning under tid då för1ildrapenning utgår. 
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Genom föräldra!Orsäkringen får föräldrar och barn möjlighet att vara till

sammans. Föräldraförsäkringcn iir också ett inslag i str~ivanclen<.1 for jiim

stiilldhet mellan kvinnor och män. Genom ersättningen från foräldrafiir

siikringen kan nu iiven männen utan ekonomiska konsekvenser stanna hem

ma och vårda barnen under de första månaderna och de kan under barnens 

uppviixttid ta ett aktivt ansvar vid barnens sjukdom eller andra situationer 

som fordrar att man stannar hemma från arbetet. De första årens erfarenheter 

av föräldraförsäkringen visar på en långsam ökning av antalet föder som 

utnyttjar möjligheterna att ta hand om barnen någon tid under de första 

månaderna. Under första halvåret 1976 utnyttjades denna möjlighet av ca 

6 '-';; (drygt 2 000) av de nyblivna fäderna. De var då hemma i genomsnitt 

ca 1,5 månad. När det gäller föräldrapenning för vård av sjukt barn tyder 

tidigare statistik på <itt fördelningen mellan löriildrarna är jiimnare . .. 
De totala kostnaderna för föräldraförsiikringens förmåner beriiknas fiir 

nlista budgetår till ca l 800 milj. kr. Enligt de finansieringsregler som giiller 

tiicks 85 °1; av kostnaderna genom arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift till 

sjukförsiikringen och 15 '70 genom statsbidrag. 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet arbetar f. n. med förslag till 

utbyggnad av föräldraförsäkringen, som skall kunna tas ut antingen som 

ytterligare heltidsledighet eller som förkortad arbetstid. I detta sammanhang 

utreds iiven frågan om utvidgad lagstadgad rätt till ledighet för småbarns

föriildrar samt införande av ett vårdnadsbidrag. Avsikten är att en proposition 

i dessa frågor skall läggas fram under våren 1977. 

Vårclbidragct till föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet uppgår 

till samma nivå som folkpensionen för en förtidspensionär inkl. dubbelt 

pcnsionstillskott. Vårdbidraget beskattas som inkomst och blir ATP-grun

dande för dt!n förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Möjligheterna 

att få vårdbidrag utvidgades den I juli 1975 och bidragsnivån höjdes kraftigt 

den 1 juli 1976 i anslutning till att förtidspensionerna höjdes. Vårdhidragct 

utgår f. n. med 145 "t; av basbeloppet, vilket innebiir 15 515 kr. per år vid 

nuvarande basbelopp ( IO 700 kr.). Vårdbidrag utgår f. n. för ca 11 000 barn. 

Barnpensionerna ger ett ekonomiskt grunclskydd för barn vars föriilder 

avlidit. Barnpcnsionen från folkpensioneringen utgår med lägst 25 '\, av 

basbeloppet och höjs till 40 % av basbeloppet i cle fall då inte änkepension 

eller barnpension från ATP utgår. 

Genom bidragsförskotten ges ett ekonomiskt grundskydd för barn vars 

löräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn lir diirlor 

inte beroende av den unclerhållsskyldige föriilderns förmåga att betala un

derhållsbidrag. Bidragsförskott utgör 40 '\i, av basbeloppet och uppgår f. n. 

till 4 280 kr. per år. 

Bidragsförskotten administreras f. n. av kommunerna. Den 1oktober1977 

kommer administrationen att övertas av riksförslikringsverkel och forsiik

ringskassorna. I samband med omläggningen av administrationen kommi:r 
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det på grund av finansicringsreglernas utformning att uppkomma en tillfällig 

merbelastning på anslagel till bidragsförskott. 

Genom bosättningslåncn underlättas möjligheterna för familjer att ordna 
sin bosättning. Från den 1 juli 1976 gäller delvis nya regler för långivningen. 

De innebär bl. a. ett ökat socialt hänsynstagande vid långivningen och en 

vidgning av den personkrets som kan få lån. Vidare har lånets maximibelopp 

höjts till 10 000 kr. Riksbankens handläggning av bos[ittningslånen sker 

numera i samarbete med kommunens sociala organ. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam-

hällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna (milj. kr.). 

Ar Barn- Bostads- Föräldra- Bidrags-
bidrag bidrag pcnning1 förskott 

1965 I 387 220 229 68 
1970 1 611 580 367 131 
1975 2 225 740 1 350 445 
1976 3 240 530 I 570 485 
1977 3 235 930 I 740 510 

1 Före år 1974 förmåner från moderskapsförsäkringen. 

C I. Allmänna barnbidrag 

1975176 
1976/77 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3097931898 
3 260000000 
3 505 000 000 

Barn-
pcn-
sioncr 

43 
53 

110 
125 
137 

Sum-
ma 

I 947 
2 742 
5 870 
6 950 
7 552 

Allmänna barnbidrag utgår fr. o. m. den 1 oktober 1975 med I 800 kr. 

per barn och år under 16 års ålder. Kostnaderna täcks helt av statsmedel. 
Administrationen av barnbidragen handhas av riksförsäkringsverket och för

säkringskassorna. Bidragsbestämmelserna återfinns i lagen ()947:529) om 

allmänna barnbidrag (omtryckt 1973:449. ändrad senast 1976:617). 
Ri/qförsäkringsverket beräknar medels behovet för budgetåret 1977178 till 

3 235 milj. kr. vid oförändrad bidragsnivå. Beräkningarna grundas på sta

tistiska centralbyråns befolkningsprojektion får riket 1976-2000. Med led

ning härav beräknas antalet bidragsber'dttigade barn till ca I 797 000 vid 

utgången av år 1977. 

Föredraganden 

Som jag nämnl i inledningen till detta avsnitt bör det allmänna barn

bidraget höjas från nuvarande 1 800 kr. till 2 100 kr. per barn och år fr. o. m 

den I januari 1978. Oiirmed 11\r alla barnfamiljer ett angeläget ekonomiskt 
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tillskott. Bidragshöjningen innebär en kostnadsökning på statsbu<.lgeten med 
540 milj. kr. för helt år. varav halva beloppet kommer att belasta anslaget 
för nästa budgetår. Förslag till lagändring bör bifogas protokollet i detta 
.iirende som bi I aga 8 : I . 

Med beaktande av all det skett en viss minskning av antalet barn i bi
dragsberättigad ålder beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 3 505 
milj. kr., vilket innebär en ökning med 245 milj. kr. jämfört med innevarande 

budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. antaga inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om 
ändring i lagen (! 947:529) om allmänna barnbidrag, 

2. till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 3 505 000 000 kr. 

C 2. Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

7 542 889 
8 350 000 
8 380 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag. Ersättningen erläggs halvårsvis i efterskott. Anslaget för bud

getåret 1977178 avser alltså kostnader för barnbidragsutbetalningar under 
kalenderåret 1977. 

Riksförsäkringsverket. Ersättningen till postverket har för år 1976 utgjort 
3:07 kr. för varje utbetald barnbidragsanvisning. Med utgångspunkt i den 
för år 1976 tillämpade ersättningen beräknar riksförsäkringsverket anslags
behovet för nästa budgetår till 8 100 000. 

Postverket har därefter i framställning begärt att ersättningen avseende 
år 1977 skall höjas till 3:20 kr. för varje utbetald barnbidragsanvisning. Med 

den högre ersättningen beräknar post verket medelsbehovct till 8 384 000 
kr. 

Riksrevisionsverker har i yttrande tillstyrkt postvcrkets framställning. 

Föredraganden 

Jag beräknar ersättningen till postverket för nästa budgetåret till 3:20 kr. 
per utbetald barnbidragsanvisning. Anslagsbehovet för nästa budgetår uppgår 
därmed avrundat till 8 380 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersärtning rill posrverket.for utbetalning av allmänna barnbidrag 

för budgetåret 1977 /78 anvisa ett forslagsanslag av 8 380 000 
kr. 
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C 3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen 

1975/76 
1976/77 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

290 000 000 
220 000 000 
270 000 000 

55 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för för
äldraförsäkringen i form av föräldrapenning vid vård av barn. 

Föräldrapenning utgår med en garantinivå av 25 kr. per dag under sju 
månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst till fa. 
miljen. Till fOrsäkrad som har rätt till högre sjukpenning än nämnda belopp 
utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 
90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Föräldrapenningen utgår 
till den av föräldrarna som stannar hemma och vårdar barnet. 

Förälder som behöver stanna hemma och ta vård om sjukt barn under 
tio års ålder har också rätt till föräldrapenning. Fr. o. m. den 1 januari 1977 
kan föräldrapenning för tillfällig vård av barn utgå om barnet eller dess 
ordinarie vårdare är sjuk. Föräldrapenning kan vidare utgå när förälder be
höver följa med barnet till barnavårdscentral, PBU etc. Rätten till för
äldrapenning för tillfällig vård av barn gäller också fader som i anslutning 
till barns födelse tar hand om annat barn i familjen. Föräldrapenningen 
kan vidare utnyttjas under en dag - alternativt två halva dagar - per ka
lenderår av förälder för kontakt med samhällets barnomsorg. Fr. o. m. den 
1 januari 1977 är antalet dagar som föräldrarna disponerar per år utvidgade 
enligt följande: 

familjer med ett barn 
familjer med två barn 
familjer med tre eller flera barn 

12 dagar 
15 dagar 
18 dagar 

Föräldrapenningen utgår med samma belopp som vid egen sjukdom. 
for'dldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet såväl 

vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. Kostna
derna för föräldrapenningen finansieras således till 15 96 genom statsbidrag 
och till 85 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egen
företagare. 

Bestämmelserna om föräldrapenning återfinns i Jagen (1962:381 l om all

män fc.irsäkring (ändrad i vad avser föräldrapenning senast 1976:279). 

Rilq(örsäkringsverket 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning beräknar riksförsäkringsverket 

<le totala kostnaderna för föräldrapenning till I 670 milj. kr. för vardera 
åren 1977 och 1978. Anslagsbehovet för budgetåret 1977 /78 beräknas därmed 
till 250 milj. kr. 
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Föredraganden 

Föriildraförsäkringens förmånsreglcr utvidgas den I januari 1977 och ger 

därmed föriildrarna ökade möjligheter att stanna hemma hos sina barn i 

vissa angelägna situationer. Som jag niimnt i avsnittsinlcdningcn iir avsikten 

att en proposition om fortsatt utbyggnad av foräldraförsiikringen m. m. skall 

faggas fram till riksdagen under våren 1977. 

Statsbidraget till föräldraförsäkringen enligt gällande förmänsregler och 

med beaktande av löneutvecklingen beräknar jag till 270 milj. kr. för nlista 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till f!iukfiirsäkringen .for .föräldrqfbrsäkringen for bud

getåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 270 000 000 kr. 

C 4. Ersättning för bidragsförskott 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

366 514 456 

335 000 000 

665 000 000 

Från anslaget bekostas ersättning till kommunerna för utgivna bidrags

förskott. Bidragsförskott utgår till barn under 18 är som endast en av för

äldrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än för

äldrarna. Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag, som i regel 

motsvarar 40 96 av basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

Fr. o. m. den 1 januari 1976 utgår bidragsförskott även till barn som inte 

är svensk medborgare om barnet eller vårdnadshavaren sedan minst sex 

månader vistas i riket. 

I den mån ersättning för bidragsförskott inte kunnat tas ut av den un

derhållss:-yldige, bekostas bidragsförskotten till tre fjärdedelar av staten och 

till en ljärdedel av den kommun, vars barnavårdsnämnd beviljat bidrags

förskott. Fr. o. m. den I oktober 1977 kommer administrationen av bidrags

förskotten att överföras från kommunernas barnavårdsnämnder/sociala cen

tralnämnder till försäkringskassorna. Kostnadsfördelningen kommer även 

därefter att vara densamma som nu, dvs. staten står för 75 '.!r, av kostnaderna 

och kommunerna 25 'Ni. Budgetåret 1977 /78 kommer förevarande anslag 

att belastas med statsbidrag till kommunerna 11.'>r utgivna bidragsförskott 

år 1976 och med statens andel av kostnaderna för bidragsförskott under 

perioden den 1 oktober 1977 - den 30 juni 1978. 

Bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen I 1964: 143) om bidrags

förskott (omtryckt 1976:277). 
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Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar antalet barn med bidragsförskott under år 1976 till 
ca 203 000 vilket motsvarar ca 9,9 % av antalet barn i bidragsberättigad 
ålder. 

Kommunernas nettokostnader för år 1976 beräknas till ca 503 milj. kr., 
varav staten skall svara för 75 % . På grundval härav föreslår socialstyrelsen 
alt anslaget för budgetåret 1977 /78 fors upp med 377 milj. kr. 

Föredraganden 

Som jag nämnt i avsnittsinledningen skall administrationen av bidrags
förskotten överföras från kommunerna till försäkringskassorna den I oktober 
1977. 

Med ledning av socialstyrelsens beräkningar och nya uppgifter från sta
tistiska centralbyrån och med hänsynstagande till effekterna på budgeten 
av den tidsmässiga förskjutningen av betalningarna i samband med över
foringen av administrationen av bidragsförskotten till försäkringskassorna 
beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 665 milj. kr. Av detta 
belopp avser 365 milj. kr. ersättningar till kommunerna för utgivna bidrags

förskott under år 1976 och 300 milj. kr. statens kostnader för bidrags

förskott fr. o. m. oktober 1977. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersätrning för bidragsförskotr för budgetåret 1977 /78 anvisa 
ett förslagsanslag av 665 000 000 kr. 
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D. Sociala serviceåtgärder 

/11sa1sn.fiir äldre och handikappade 

Samhällets åtgärder för service och omvårdnad är av stor betydelse för de 
äldre. Det ökande antalet äldre i befolkningen gör det angeläget med en fort

satt utbyggnad av denna verksamhet. 
Som ett led i utbyggnaden infördes fr. o. m. den I januari 1975 nya statsbi

dragsregler för den sociala hemhjälpen. Bl. a. vidgades bidragsunderlaget för 
hemhjälpen så att statsbidrag lämnas inte bara för hemvårdare och hemsama
riter utan även för särskilda kostnader som avser hår- och fotvård, badservice, 
matdistribution, snöröjning och hemhjälpsledare. Bidrag kan utgå även när 
serviceinsatser erbjuds äldre och handikappade i dagcentraler eller service
hus. Härigenom uppnås en viss rationalisering av insatserna samtidigt som 
man kan ta tillvara den gemenskap och de möjligheter till aktiv verksamhet 
som dagcentraler lXh servicehus kan erbjuda. De nya bidragsreglerna får 

hemhjälpen förutsätls medverka till en ytterligare utbyggnad av samhällets 

scKiala åtgärder för äldre och handikappade. 
Utvecklingen av kommunernas sociala hemhjiilpsverksamhet framgår av 

följande sammanställning. 

Ar 

1960 
1965 
1970 
1974 
1975 
1976 1 

i Beräknat. 

,\Jdrc och handikappade 

Antal 
hjälpta 

79 000 
144000 
252 000 
319 000 
328 500 
340 000 

Antal 
arbets
timmar 
(milj.) 

8,4 
17,2 
40,2 
48,9 
53,0 
56,0 

Barnfamiljer 

Antal 
hjälpta 

64000 
69000 
84000 

103 000 
113000 
120000 

Totala 
årskost
nader, 
milj. kr. 

85,0 
178,3 
520,0 
970,6 

1 430,0 
1 500.0 

Verksamheten beräknas fortsätta att öka under år 1977, då över 350 000 

äldre och handikappade beräknas få hemhjälp. Antalet dagcentraler i kom

munerna som år 1974 uppgick till 266 hade år 1975 ökat till 318. 

Antalet kommuner med bidragsberättigad social service till äldre utöver 
hemhjälpen framgår av följande uppgifter. 

Ar 

1974 
1975 
1976 

Hår-
vård 

71 
73 
73 

Fot-
vård 

263 
267 
269 

Mat-
distri-
bution 

82 
98 

106 

Mat-
serve-
ring 

237 
248 
246 

Snö-
röj
ning 
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Under en undersökningsvecka år 1976 utnyttjades service avseende hår
vård av ca I 450 personer. fotvård av ca 20 000. badservice av ca J 000 
och matdistribution/matservering av ca 60 000 personer. 

Sedan år 1975 utgår också statsbidrag till kommunernas kostnader för färd
tjänst for handikappade. Utvecklingen av färdtjänsten under de senaste åren 
framgår av följande sammanställning. 

Ar 

1974 
1975 
19761 

1Beräknat. 

Antal 
kommuner 
med färd-
tjänst 

250 
268 
274 

Kommunernas 
kostnader, 
milj. kr. 

124.2 
179.0 
215.0 

Antal personer Antal 
med tillstånd enkel-
mr färdtjänst. resor. 
ca milj. 

130 000 4,86 
159 000 6.19 
193 000 7.55 

De nya reglerna för bidrag till social hcmhjälp och färdtjänst avser en för

söksperiod av tre år. Riksrevisionsverket har fätt i uppdrag alt utvärdera 

de nya bidragsreglerna. 
Även upprustningen av de äldres bostiider ingår som ett viktigt led i 

åtgärderna för att tillförsäkra de äldre goda levnadsförhållanden. Det statliga 
stödet i form av förbättringslån utgår från anslag under bostadshuvudtiteln. 
Sedan år 1964 har sådana lån hittills beviljats för ca 140000 bostäder. 

Det pågår också en utbyggnad av vårdmöjligheterna inom långtidssjuk

vården. Genom att denna sektor ges förtur inom ramen för h~'ggnads

regleringen har det under åren 1975-1976 byggts över 50 sjukhem, vilket 
beräknas - förutom modernare vård- och behandlingsmöjligheter- innebiira 
ett nytillskott av över 3 000 vårdplatser. Under år 1977 byggs ytterligare 
2 000 nya vårdplatser för långtidssjukvården. En fortsatt utbyggnad av lång
tidssjukvården i form av sjukhem med god personlig omvårdnad och av 
hemsjukvården är en angelägen uppgift och måste ges hög prioritet. Avsikten 
är att inom kort tillsätla en särskild kommitte som skall kartlägga behovet 
av hälso- och sjukvård för de äldre och Higga fram förslag till samlade åt

gärder. 
Genom en pågående undersökning kartläggs de äldres situation då det 

gäller social omvårdnad och andra lcvnadsbetingelser. Kartläggningen avses 

bilUa underlag for ställningstaganden till den framtida utformningen och 
inriktningen av samhällets insatser får att underlätta övergången och an

passningen till livet som pensionär och ge de äldres tillvaro ett sådant 
innehåll att pensionstiden blir meningsfull och positiv. Den skall belysa 

hur en utbyggnad av vård och service kan genomföras för att svara mot 
de behov som följer av befolkningsutvecklingen och hur de äldre kan till
försäkras en social omvårdnad som ~ir anpassad till samhällsförändringar. 
standardutveckling och pensionärernas förbättrade ekonomiska förhållan
den. Undersökningen bcr~iknas komma att redovisas under forsla halvilret 
1977. 
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BamomsorR m. m. 

Bland samhällets åtgärder för social service och omvårdnad är barnomsor
gens fortsatta utbyggnad särskilt viktig. Följande sammanställning visar ut
vecklingen av antalet platser fr~n år 1960 samt det för åren 1976 och IQ77 
beriiknade platsanwlet enligt kommunernas utbyggnadsplancr. 

Ar Antal platser i Samm<.1nlagt Antal barn 
amal i deltids-

daghem fri tidshem familjedag- platser grupp 
hem 

1960 10 300 2 400 4000 16 700 38 400 
1965 Il 900 3 000 8 000 22 900 52 !(JO 
1970 33 000 6 500 32 000 71 500 86 000 
1975 73 700 23 500 67 300 164 500 123 500 
19761 83 700 27 800 78 500 190 000 128 400 
1977 1 110 700 34600 79 600 224 900 132 000 

1Beräknat. 

Riksdagen har under våren 1976 anslutit sig till ett utbyggnadsprogram för 
barnomsorgen som innebär att det under perioden 1976-1980 skall börja byg
gas 100 000 nya platser i daghem och 50 000 nya platser i fritidshem. Härut

över beräknas en ökning av platstilfgången i familjedaghem. Kommunernas 
uthyggnadsplaner. som för de första två åren av perioden omfattar ca 36 000 

nya daghemsplatser. tyder på att de enskilda kommunerna kommer att full
följa detta utbyggnadsprogram. 

Enligt den nya lag om barnomsorg som träder i kraft den I januari 1977 
blir barnomsorgen en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kom
munerna att svara för en planmiissig utbyggnad. 

Målet för utbyggnaden är att - utöver den allmänna förskolan för sexåring

ar - bereda plats inom den kommunala barnomsorgen för alla barn i förskole
åldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med sär
skilda behov av stöd och stimulans så att efterfrågan på sådana platser kan till
godoses. Avsikten är att denna målsättning för samhällets barnomsorg. inne
fattande även fritidsverksamheten för barn i skolåldern. successivt skall upp
nås i alla kommuner inom den närmaste tioårsperioden. 

En siirskild arbetsgrupp med representanter för bl. a. so<.:ialdepartementet, 

socialstyrelsen, kommunförbundet och LO har i uppdrag att på grundval av 

de praktiska erfarenheterna förbättra det underlag som behövs för kommu

nernas utbyggnadsplanering och beräkningar av platsbehovet inom barnom
sorgen vid den fortlöpande uppföljningen av barnomsorgsplanerna. 

för att omedelbart få igång ett ökat byggande av nya daghem och fritids
hem höjdes tillfälligt anordningsbidragct för daghem och fritidshem frlrn 
7 500 kr. till 12 000 kr. per plats fiir perioden den I november 1975 -
den 31december1976. Eftersom rnänga kommuner på grund av oförutsedda 
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förseningar i materialleveranser uch lokal arhetskral"tsbrist inte kunnat starta 
planerat byggande till n:imnda datum har regeringen den 28 oktoher 1976 
beslutat förliinga tiden för byggstart till den 28 februari 1977. Fr. o. m. detta 
datum slopas det "iirskilda anonlningsbiclraget. De ökade kapitaltj:in~tkost

naclcrna for nytillkommande platser har beaktats vid beriikningen av det 
nya driftbidrag som giiller från den 1 januari 1977. 

Driftbidraget höjs vid årsskiftet från 7 500 kr. till 14 000 kr. per plats som 
tillkommit i nytillskott efter den 1 januari 1976. För då befintliga platser i dag

hem höjs driftbidraget till JO 000 kr. lår år 1977. 12 000 kr. för år 1978 och till 
14 000 kr. fr. o. m. år 1979. 

Driftbidragen till fri tidshem höjs från 3 750 kr. till 7 000 kr. per plats som 

tillkommit i nytillskott efter den 1 januari 1976. För då befintliga platser i fri
tidshem höjs driftbidraget till 5 000 kr. för år 1977, 6 000 kr. för år 1978 och till 
7 000 kr. fr. o. m. år 1979. 

För familjedaghemmen införs den 1 januari 1977 ett nytt grundbelopp som 

utgår utöver nu gällande statsbidrag med 35 % av kommunens bruttokostna
der för verksamheten. Grundbeloppet utgår för barn i förskoleåldern med 
l 000 kr. för år 1977, 1 500 kr. för år 1978 och med 2 000 kr. fr. o. m. år 1979. 
För barn i skolåldern utgår grundbeloppet med hälften av det belopp som 

nämnts för förskolebarn. 

Bidragen är värdebeständiga genom anknytning till löneutvecklingen för 
anställda i offentlig tjänst. Reglering av bidragsbelopp enligt löneutvcck

lingen sker första gången år 1978 med ledning av då kiincla tal for år 1977. 
I de nya bidragsbeloppen har också beaktats behovet av extra insatser för 
barn med behov av särskilda stödåtgärder. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för niista budgetår 
beräknas till sammanlagt 1 855,5 milj. kr., vilket jämfön med innevarande 
budgetår innehär en anslagsökning med 610,5 milj. kr. lfärtill kommer medel 
som utgår i form av statliga bostadslån till förskolor och fritidshem från 

bostadshu vudtiteln. 
Det nya statsbidragssystemet skall enligt riksdagens tidigare beslut fi

nansieras genom en socialavgift från arbetsgivare. Den är för år 1977 fastställd 
till I ?t; av det avgiftsunderlag som gäller för de allmiinna socialförsäk

ringsavgifterna. Avgiften föreslås för år 1978 höjd till 1,3 %. 

Från den 1 juli 1977 utgår ett särskilt statsbidrag till kommunerna för hem
språksträning för invandrarbarn i den allmänna förskolan. Bidraget beräknas 
enligt förslag i prop. 1976177:22 utgä med ett schablonbelopp av I 900 kr. 

per år och barn som deltar i hemspråksträning. Det totala medelsbchovet 

hlirför beriiknas för niista budgetår till 8,5 milj. kr. 
Socialstyrelsen bedriver om fattande ut veck I i ngs- och forsöksverksam het 

inom förskoleomriidct i anslutning till de rellirmersum hcslutats under senare 
år. 1-'örsöksverksamhetcn avser bl. a. utlc>rmningen av verksamheten inom 

den allmänna förskolan och daghemmen. uppsökande verksamhet hland harn 
i förskoleåldern samt åtglirder för barn med särskilda behov av stöd och 
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stimulans. Vidare görs försök med lekterapi för barn på sjukhus och med 
olika former av IOrskolevcrksamhet för invandrarbarn. En omfattande för
söksverksamhet har också bedrivits niir det gälkr fritidsaktiviteter för barn 
i aldern 7-12 i1r. Bl. a. pågår IOrsök med s. k. utvidgade fritidshem i några 
kommuner pli grundval av barnstugeutredningens förslag. 

Dessa försöksprojekt stöds genom bidrag från allmänna arvsfonden. Sålun

da har arvsfonden till olika försök med friticlsaktiviteter får 7-12-äringar hit

tills anvisat ca 17 milj. kr. Vidare har drygt JO milj. kr. anvisats till försök med 

sommargårds- och Wgerverksamhet samt annan ferieverksam het m. m. 

Vidare bedriver skolöverstyrelsen inom ramen för det pedagogiska ut
vecklingsarbetet projekt som bl. a. rör anknytningen mellan förskola och 
grundskola. 

En särskild arbetsgrupp, barnomsorgsgruppen, har haft i uppdrag att bl. a. 

närmare utreda formerna för den uppsökande verksamheten och frågan om 
ansvaret för de handikappade barnens förskoleverksamhet. Arbetsgruppen 
har i september 1975 redovisat en del av sitt uppdrag i betänkandet Samver

kan i barnomsorgen <SOU 1975:87). Bl. a. på grundval av remissvar med an
ledning av detta betänkande har barnomsorgsgruppen i ett nytt betänkande 
Samverkan i barnomsorgen Il; Handikappade barns förskolevistelse <Ds S 
1976:7) i november 1976 slutredovisat sitt uppdrag beträffande ansvaret för 

handikappade barns förskoleverksamhet. Betänkandet remissbehandlas f. n. 
Barnomsorgsgruppen har även i uppdrag att göra en övergripande utred

ning rörande föräldrautbildning. I förstnämnda betänkande (SOU 1975:87) 
presenterade barnomsorgsgruppen i ett diskussionskapitcl principiella förslag 
beträffande föräldrautbildning. Enligt barnomsorgsgruppen bör föräldraut
bildningen bl. a. syfta till att fördjupa kontakterna mellan föräldrar, barn och 
befattningshavare inom samhällets organ. Föräldrautbildningen bör därför 
ges en utformning som bidrar till att bygga upp kontaktnät föräldrar emellan 
samt mellan föräldrar och personal i de miljöer där barn och föräldrar vistas. 
Betänkandet har remissbehandlats och remissvaren ligger till grund för ar
betsgruppens fortsatta arbete. I samband med utredningsarbetet bedrivs för
söksvcrksamhet med föräldrautbildning. Genom försöksvcrksamheten prö
vas inom kommuner och landsting i praktisk verksamhet förutsiittningarna 

för den av barnomsorgsgruppen föreslagna föräldrautbildningens innehåll, 
utformning och organisation. Försöksvcrksamheten stöds genom bidrag från 
allmänna arvsfonden och bedrivs i anslutning till mödrahälsovård-BB--barn
h~ilsovi\rd, förskola och skola. 

Familjestödsutrcdningen har bl. a. till uppdrag att utreda de små barnens 
förhållanden in0m barnomsorgen. 

Fragan om personaltäthet och gruppsturlek inom förskolan kommer att 
niirmarc prövas i samarbete med kommuner och personalorganisationer. 
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D 1. Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst 

1975176 
1976177 
1977 /78 

Utgift 

Anslag 

förslag 

56J 104 238 
475 000 000 
665 000 000 

6.1 

Från anslaget utgår statsbidrag till kommunernas kostnader för social hcm

hjälp samt färdtjänst för handikappade. Bidragsbestämmelserna gäller 

fr. o. m. den I januari 1975. 
Statsbidraget till den sociala hemhjälpen utgår med 35 % av kommunernas 

bruttokostnader för hemvårdare, hemsamariter, barnvårdare och därmed 

jämförlig personal, som har till huvudsaklig uppgift att hjälpa åldringar, 

handikappade och barnfamiljer som bor i egna bostäder. Samma bidrag utgår 

också för vissa särskilda kostnader som avser hår- och fotvård, badservice, 

matdistribution, snöröjning samt hemhjiilpsledare. Statsbidrag enligt samma 

grunder utgår även för kommuns kostnader för bidrag till enskild sam

manslutning, som bedriver social hemhjälpsverksamhet. 

Statsbidraget till färdtjänsten för handikappade utgår med 35 % av kom

munernas bruttodriftkostnader för verksamheten, inberäknat kostnaderna 

för den arbetsledande personalen. Kostnader för resor som sker i anslutning 

till den allmänna förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan inräknas inte 

i bidragsunderlaget. 

Bidrags bestämmelserna återfinns i kungörelsen (! 964:427) om statsbidrag 

till social hernhjälp (ändrad senast 1976:771) och i kungörelsen (l 974:840) 
om statsbidrag till färdtjänst. Statsbidragen till hemhjälp och färdtjänst ut

betalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1977178 avser 

således bidrag för verksamheten under kalenderåret 1977. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen räknar med en fortsatt ökning av hemhjälpsverksamheten 

inkl. de funktioner som avser hår- och fotvård, badservice, matdis

tribution och snöröjning. Även färdtjänsten för handikappade förutses öka. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 beräknar styrelsen till 650 milj. kr. 

Föredraganden 

Den sociala omvårdnaden om de äldre och handikappade har byggts ut 

i snabb takt under senare år. Utbyggnaden har underlättats av de kraftigt 

ökade resurser som ställts till förfogande härför från statens sida. Nya regler 

för statsbidragen till kommunernas sociala hemhjälp infördes den 1 januari 

1975. De nya reglerna innebär att statsbidragen beräknas på kommunernas 

driftkostnader brutto i stället för på nettokostnaderna och att även kostnader 

som avser hår- och fotvård, badservice, matdistribution, snöröjning samt 
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hemhjälpslcdarc fär inräknas i hidragsunderlaget. Vid samma tidpunkt in

fördes ett nytl särskilt statsbidrag för kommunernas färdtjänst för handi

kappade. Bidraget utgår med 35 'Y• av kommunernas driftkostnader brulto. 

Sedan bidraget infördes har en betydande ökning av verksamheten ägt rum. 

De nya statsbidragsreglerna gäller försöksvis for åren 1975-77. Riksrevi

sionsverkel har fått i uppdrag att utvärdera bidragssystemet och till rege

ringen redovisa utvärderingen före den I oktober 1977. 

I likhet med socialstyrelsen räknar jag med en fortsatt utbyggnad av den 

sociala hem hjälpen och färdtjänsten. Anslagsbehovet för nästa budgetår be

räknar jag till 665 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1if/ social lwmhiälp och .färd1jäns1 för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 665 000 000 kr. 

D 2. Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

565 049 142 

955 000 000 

1452 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av fårskolor och fritidshem. 

För daghemsplatser som tillkommit i nytillskott efter den 1 januari 1976 

utgår statsbidrag med 14 000 kr. per år och för fritidshemsplatser med 7 000 

kr. per år. För den 1 januari 1976 ·redan befintliga platser i daghem utgår 

bidrag med 10 000 kr. under år 1977. Detta bidrag höjs successivt till 

12000 kr. för år 1978 och till 14000 kr. fr. o. m. år 1979. För den 1 

januari 1976 befintliga platser i fri tidshem utgår statsbidrag med 5 000 

kr. under år 1977. Detta bidrag höjs successivt till 6 000 kr. för år 1978 

och till 7 000 kr. fr. o. m. år 1979. I bidragsbeloppen har beaktats behovet 

av extra insatser för barn med behov av särskilda stödåtgärder. 

Bidrag utgår för platser i avdelning för barn under skolåldern där minst 

två tredjedelar av antalet platser utnyttjas för barntillsyn minst 5 timmar 

per barn och dag samt där avdelningen hålls öppen minst 7 timmar per 

dag. För tillsyn av barn i skolåldern utgår bidraget till avdelning i fritidshem 

som hålls öppen minst 5 timmar per dag. 

Driftbidraget utgår fr. o. m. 1977 för kalenderår och utbetalas i förskott 

med en fjärdedel av bidragsbeloppet i april, juli och oktober under bidragsåret. 

Resterande fjärdedel utbetalas i januari påföljande år. Slutavräkning sker 

i april året efter bidragsåret. 

Bidragssystemet finansieras genom en socialavgift från arbetsgivaren. Av

giften har för år 1977 fastställts till 1 9h av löneunderlaget och beräknas 

successivt öka till 2,2 % för år 1981. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1976:396) om statsbidrag 

till förskolor m:h fritidshem. 
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Socials~vre/sen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbchovct utifrån de nya bidragsbestämmel

serna till I 480 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Socialstyrelsen föreslår att den under budgetåret 1974175 påbörjade kurs

och konferensverksamheten fortgår även budgetåret 1977178. Kostnaderna 

beräknas till 4 milj. kr. I dessa kostnader har inkluderats kostnader för 

utarbetande av arbetsplan för förskolan. 

Föredraganden 

Som jag redogjort för i avsnittsinledningen sker en kraftig höjning av drift

bidragen till daghem och fritidshem fr. o. m. den I januari 1977. Denna 

höjning har - tillsammans med de förmånliga regler för anordningsbidrag 

som gäller under perioden den I november 1975-<len 28 februari 1977 -

medverkat till att kommunerna beräknas börja bygga sammanlagt ca 36 000 

nya daghemsplatscr under åren 1976 och 1977. 

Jämsides med utbyggnaden av barnomsorgen måste ökade insatser göras 

får att åstadkomma en jämn och hög kvalitet i förskolans verksamhet. Till

gången till utbildad personal är en grundförutsättning härför. Förslag om 

ökad utbildning av förskollärare kommer senare att läggas fram från ut

bildningsdepartementet i en särskild proposition om utbildning och forsk

ning. På grundval av barnstugeutredningens betänkande (SOU 1975:67) Ut

bildning i samspel kommer vidare utbildningsdepartementet att i särskild 

proposition lägga fram förslag om förändringar i förskollärar- och fritids

pedagogutbildningarna. 
Socialstyrelsen har under de tre senaste budgetåren disponerat särskilda 

medel för viss fortbildning av den personal som är verksam inom barnomsor

gen. Principerna för statens medverkan i fortbildningen för förskollärarperso

nalen kommer att tas upp i den nämnda utbildningspropositionen. För nästa 

budgetår har jag beräknat oförändrat 2 milj. kr. för socialstyrelsens medver

kan i fortbildningsarbetet av personal inom barnomsorgen. Som ett ytterliga

re led i strävandena att åstadkomma en förbättrad kvalitet i verksamheten 

kommer frågan om personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan att prö

vas närmare i samarbete med kommuner och personalorganisationer. 

Som jag anfört i avsnittsinledningen skall det nya statsbidragssystemet för 

barnomsorgen enligt riksdagens beslut finansieras genom en socialavgift 

från arbetsgivarna. Socialavgiften, som inte omfattar egenföretagarna, är för 

år 1977 fastställd till I 96 av det avgiftsunderlag som gäller för de allmiinna 

socialförsäkringsavgifterna. Med hänsyn till utbyggnaden av barnomsorgen 

har avgiften beräknats successivt öka till 2,2 % för år 1981. I enlighet härmed 

bör nu läggas fram förslag till riksdagen om ändring av socialavgiften från 

1 % till I J % av avgiftsunderlaget fr. o. m. den I januari 1978. Detta för-

5 Riksdagen 1976. i samt. Nr 100. Bilaga 8 
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ankder iindring i lagen (1976:381) 0111 harnomsorg. förslag 1ill lagiimlring 

hör bifogas protokollet i detta iin.:nde som bi I aga 8: 2. 

Med tillämpning av gällande bidragsregler beräknar jag det sammanlagda 

anslagsbehovet för nästa budgetår till I 452 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. antaga inom socialdepartementet uppri\ttat förslag till lag om 

ändring i lagen (1976:381) om barnomsorg, 

2. till Bidrag till drijien av .förskolor och fritidshem för hudgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 452 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till hemspråksträning i förskolan 

1976177 
1977178 

Anslag 
Förslag 8 500 000 

Riksdagen har under år 1976 på grundval av IOrslag i propos111onen 

( 1975176: 118) om hemspråksundervisning för invandrarbarn (UbU 

1975176~33, rskr 1975176:391) beslutat om vissa riktlinjer för hemspråks

undervisningen i bl. a. förskolan samt om principerna för statshidrag till 

kommunerna för hemspråksträning i förskolan. I proposition (1976177:22) 
om statsbidrag för hemspråksundervisning för invandrarbarn m. m. har d~ir

efter lagts fram vissa förslag som i första hand rör verksamheten inom 

skolväsendet. 
Någon regelbunden hemspråksträning har hittills inte bedrivits inom för

skolan. Enligt lagen om barnomsorg (1976:381) har emellertid kommunerna 

ansvar för att dels alla sex-åringar anvisas plats i förskola och dels att barn, 

som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling, anvisas plats i förskola tidigare än det år då barnet 

fyller sex år. Förskolan har därigenom ett ansvar för bl. a. invandrar

barnens språkliga utveckling. Socialstyrelsen har som en del i sin utgivning 

av en arbetsplan för förskolan behandlat invandrarbarnen i förskolan och 

där har hemspråksträningen intagit en central plats. 

Som redovisats i ovannämnda proposition 0111 hemspråksundcrvisning 

för invandrarbarn bör hemspråksträningcn i invandrartäta kommuner kunna 

organiseras med t. ex. enspråkiga grupper i deltidsförskolan och i daghem

men. I kommuner med få invandrare kan en integrering av hemspråksträ

ningen under dagliga pass göras i både deltidsförskolan och daghemmen. 

Det är viktigt att understryka att språkträningen för invandrarbarn är en 

integrerad del av förskolans arbetssätt, vilket i sin helhet syftar till att stödja 

den totala personlighctsutvccklingen. 

De principer för statsbidraget till kommunerna för hemspråksträning i 

förskolan som regeringen nyligen föreslagit innebär att statsbidrag fr. o. m. 

den I juli 1977 utgår mcu I 900 kr. per år och barn som deltar i hem-
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språksträning i den allmänna förskolan för sexåringar. Statsbidraget skall 
årligen räknas upp med hänsyn till löneutvecklingen. 

Jag vill hlir också erinra om all speciella ätgärder har vidtagits for att 
utbilda tvåspråkiga förskollärare. Under uthildningshuvudtiteln kommer att 
anrniilas att förslag om utbildning av hcrnspråkslärare senare kommer att 
läggas fram till riksdagen. 

Med utgångspunkt frän dessa bidragsregler beräknar jag medelsbehovct 
under nästa budgetår till 8,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till hemspråksträning i.förskolan för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 8 500 000 kr. 

D 4. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

234 497 662 
290000000 
395 000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för kommunala familjedag
hem. Statsbidrag utgår fr. o. m. den I januari 1975 med 35 96 av kommunens 
driftkostnader brutto för lön, sociala förmåner och omkostnadsersättning 
till dagbarnvårdare. Samma bidrag utgår också för kommunens kostnader 
för föreskrivna hälsokontroller av dagbarnvårdare och deras familjemed
lemmar. Därutöver utgår fr. o. m. år 1977 ett grundbelopp för förskolebarn 
som vistas minst sju timmar per dag i familjedaghem med 1 000 kr. för 
år 1977, I 500 kr. för år 1978 och 2 500 kr. fr. o. m. år 1979. För förskolebarn 
som vistas mindre än sju timmar per dag i familjedaghem och för skolbarn 
utgår halvt grundbelopp. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen U 968:236) om statsbidrag 
till kommunal familjedaghemsverksamhet (ändrad senast 1976:397). Stats
bidrag utgår IOr kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1977178 
avser alltså bidrag för verksamheten under kalenderåret 1977. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar på grundval av de nya bidragsbestämmelserna 
och kommunernas uppgifter om antalet platser i familjedaghem under 
prognosperioden medelsbehovet för budgetåret 1977178 till 410 milj. kr. 

Föredraganden 

På grundval av de nya statsbidragsregler som gäller för familjedaghems
verksamheten fr. o. m. den l januari 1977 och med beaktande av den ut
byggnad av verksamheten som kommunerna planerar, beräknar jag anslags

bchovet för nästa budgetår till 395 milj. kr. 
Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra?, till kommunalafami(iedat<hem för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 395 000 000 kr. 
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D 5. Bidrag till fcriel·istelsc för barn 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 205 500 

4 000000 

4000000 

68 

Statsbidrag utgår till kommun med 100 kr. för varje barn under 15 år, 

som av kommun eller genom kommuns förmedling under året beretts vis

telse på barnkoloni eller i feriehem under minst tre veckor. För barn som 

är handikappat eller sjukt utgör bidraget 200 kr. Bidrag utgår för kalenderår 

i efterskott. Bidragsbestämmelserna återfinn~ i kungörelsen (196 7:473) om 

statsbidrag till ferievistelse för barn. 

Socialstyre/sen 

För budgetåret 1975176 utgick bidrag avseende 13 685 barn som vistats 

på koloni och 17 530 barn som vistats i feriehem. Antalet barn som vistats 

på koloni eller i feriehem har minskat i förhållande till tidigare år. 

Socialstyrelsen pekar på de ökade kostnaderna för barn som bereds fe

rievistel,se. Styrelsen föreslår att bidragen höjs till 300 kr. för barn på koloni 

eller i feriehem och till 600 kr. för barn som är handikappat eller sjukt. 
Det sammanlagda anslagsbehovet beräknas därvid till l2 milj. kr. 

Föredraganden 

Barnstugeutredningen har i betänkandet (1975:94) Barns sommar redovisat 
förslag om mål och innehåll i den av samhället och föreningslivet orga

niserade sommarbarnsverksamhetcn. Betänkandet har remissbehandlats och 

utredningens förslag är föremål för prövning i socialdepartementet. Jag är 

därför inte beredd att nu förorda någon ändring i gällande bidragsregler. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till oföriindrat 4 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag tillferievistelsejor barn för budgetåret 1977178 anvisa 
ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

D 6. Bidrag till semesterhem m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 200 214 

I 800 000 

1800000 

Statsbidrag till driften av scmesterhem utgår till semesterhemsanordnare 

med 4 kr. per dag och plats som utnyttjas av personer, som med hänsyn 
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till sina sociala och ekonomiska förhållanden anses behöva hjälp för att 

få tillfålle till vila och rekreation. Statsbidrag betalas ut av socialstyrelsen 

i efterskott för kalenderår. Förskott kan utgå med högst tre fjärdedelar av 

det beräknade bidragsbeloppet för kalenderår. 

Statsbidrag utgår även för resor till semesterhem eller resor i samband 

med annan form av semestervistelse. Socialstyrelsen fördelar de för detta 

ändamål avsedda medlen mellan semesterhemsnämnderna i landstingsom

rådena varefter det ankommer på dessa nämnder att bevilja och betala ut 

resebidragen. 

Bidragsbeslämmelserna återfinns i kungörelsen (1967:472) om statsbidrag 

till driften av semesterhem m. m. (ändrad senast 1969:782). I brev den 13 

maj 1976 har socialstyrelsen bemyndigats att av anslaget för budgetåret 

1976177 disponera 1,1 milj. kr. för resebidrag i samband med semestervistelse 

under år 1977. 

Socialstyrelsen 

Ar 1975 söktes statsbidrag för ca 7 700 gäster vid semesterhem. Styrelsen 

framhåller att en översyn av anslagsbestämmelserna är angelägen. Styrelsen 

föreslår - i avvaktan på en sådan översyn - att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat 1,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag till medelsberäkning för nästa bud

getår. Med hiinsyn till den pågående allmänna översynen av befintliga stats

bidrag är jag inte beredd att nu förorda någon ändring av de gällande bi

dragsbestärnmelscrna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till semesterhem m. m. för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 800 000 kr. 

D 7. Bidrag till familjerådgivning m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 867 6861 

780000 

810 000 

I Anslagen Bidrag till försöksvis anordnad familjerädgivning. Bidrag till psykisk barna
och ungdomsvård och Bidrag till S:t Lukasstiftelsen. 

Landstingskommun eller kommun kan få statsbidrag till försöksvis an

ordnad farniljerådgivning. Bidrag utgår till kostnaderna för läkares och ku

rators avlöning och resor i tjänsten. Fiireligger särskilda skäl kan bidrag 

utgå även till familjcrådgivning som försöksvis bedrivs av enskild. Bestäm-
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melscrna finns i kungörelsen (1960:710) om statsbidrag till försöksvis an

ordnad familjeradgivning. 

Från anslaget utgår också bidrag till S:t Lukasstiftelsen, som är en ekume

nisk sammanslutning med uppgift att hjälpa människor, vilkas svårigheter 

och nedsatta hälsa har sin grund i psykiska konflikt- och svaghetstillstånd. 

Socialstyre/sen 

Socialutredningen, som haft till uppgift bl. a. att lägga fram förslag rörande 

familjerådgivningens framtida utformning och organisation, uttalar i sitt 

principbetänkande (SOU 1974:39) att övervägande skäl föreligger för att fa

miljerådgivningen i framtiden knyts till primärkommunerna. I avvaktan på 

att frågan om huvudmannaskapet för verksamheten slutligt behandlas beräk

nar socialstyrelsen ett oförändrat medelsbehov. 

Socialstyrelsen föreslår en höjning av bidraget till S:t Lukasstiftelsen från 

180 000 kr. till 200 000 kr. 

FöredragandC'n 

I avvaktan på ställningstagande till socialutredningens slutliga förslag i 

fråga om familjerådgivningens framtida utformning och organisation be

räknar jag statsbidragsbehovet för nästa budgetår till oförändrat 600 000 kr. 

Jag förordar vidare att statsbidraget till S:t Lukasstiftelsen höjs från 180 000 

kr. till 210 000 kr. Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar 

jag således till 810 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra[( tillfamiljerådgivning m. m. for budgetåret 1977178 an

visa ell förslagsanslag av 810 000 kr. 
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E. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m. 

De senaste årens utveckling inom den svenska hälso· och sjukvården 

har foimst kännetecknats av en utbyggnad av den öppna distriktsvården 
och ett ökat intresse för förebyggande åtgärder. Den såväl kvantitativa som 
kvalitativa utbyggnaden har resultera! i att en allt större andel av våra 

samlade resurser har tagits i anspråk för hiilso· och sjukvård. Sålunda har 
denna sektors andel av bruttonationalprodukten ökat från 4 % år 1966 
till ca 8 '}f, år 1975. 

Inom såväl riksdagen som landstingen har det rått allmän enighet om 
angelägenheten av att kunna erbjuda den enskilde en så god sjukvård 
som möjligt. 

Trots denna betydande satsning återstår mycket att göra för att få till 

stånd en väl fungerande sjukvård. Vi har i vårt land en väl utbyggd sjuk· 

husvård som även internationellt sett torde stå på en mycket hög nivå. 
Däremot har den öppna vården utanför sjukhusen fortfarande en otillräcklig 

omfattning. Det är därför angeläget att den pågående utbyggnaden av den 

öppna decentraliserade sjukvården fortsätter i syfte att tillgodose behovet 

av närhetsservice i fråga om hälso· och sjukvård. Det är därvid viktigt att 
de vårdsökandes berättigade krav på valfrihet och kontinuitet i vården så 
långt som möjligt tillgodoses. Jag vill erinra om att dessa frågor intar en 
framskjuten plats i regeringsförklaringen. En viktig utgångspunkt för det 

sjukvårdspolitiska reformarbetet utgör också socialstyrelsens strukturpro
gram Hälso- och sjukvård inför 80·talet. Detta program utgår från en hel
hetssyn på patientens behov av personlig omvårdnad och kvalificerad medi

cinsk vård och behandling. Programmets viktigaste grundsats är utveckling 
och utbyggnad av den decentraliserade distriktsvården. 

År 1975 fanns sammanlagt 680 vårdcentraler och läkarstationer i riket 
och för år J 977 omfattar landstingens planer ett nettotillskott av ett 60-tal 
nya sådana anläggningar. Antalet läkarbesök utanför sjukhus beräknas öka 
totalt med ca 4 miljoner under perioden 1975-1981 eller med i genomsnitt 

7,7 "ii per år. 

Befolkningens åldersmässiga sammansättning gör det nödvändigt att kraf
tigt bygga ut både den institutionella långtidssjukvården och hemsjukvården 
samt dagsjukvården. Befolkningsutvecklingen visar på ett ökat antal in
vånare i åldrarna 70 år och däröver, vilket ställer nya krav på samhällsinsatser 

inom långtidssjukvården. Vidare måste man beakta att det inom denna 
åldersgrupp sker en forskjutning mot åldrar med ännu större vårdbchov. 

Samtidigt är det angeläget att man också prövar olika former av öppen och 
halvöppcn vård. Ur patienternas synpunkt torde det vara önskvärt att fä 
ho kvar i sin hemmiljö så länge som det är möjligt och att samtidigt fä 

en god medicinsk vård och den sociala omvårdnad i övrigt som kan behövas. 
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Avsikten lir all en siirskih.1 arbetsgrupp skall ge en samlad bild av behovet 

av hHlso- uch sjuk vård for äldre för senare ställningstagande. 

Även inom den psykiatriska vården pågår decentraliseringssträvanden och 

en förskjutning från slutna till öppna och halvöppna vård former är angelägen 

också inom delta område. År 1968 beräknas ca 500 000 besök ha ägt rum 

polikliniskt på sjukhus och vid vårdcentraler. Motsvarande siffror för åren 

1970 och 1974 är 600 000 resp. drygt 700 000. 

I luvuduppgiflen för vår sjukvård är självfallet att genom vård och be

handling bota sjukdomar och återställa hälsan. Det har emellertid under 

senare år framställ som alltmer angeläget - inte minst mot bakgrunden 

av de snabbt stigande sjukvårdskostnaderna - alt få till stånd en otTensiv 

hälsopolitik med syfte att tidigt spåra och bekämpa medicinska och sociala 

risker. Ett steg i denna riktning utgör socialstyrelsens utredning om häl

sokontroller och andra förebyggande åtgärder och hur dessa skall kunna 

inordnas i den allmänna hälso- och sjukvården. Resultatet av denna ut

redning beriiknas föreligga i början av år 1977. 

Den genomförda reformeringen av läkarutbildningen och de fastställda 

liikarfördelningsprogramrnen har syftat till en prioritering av den offentliga 

öppna Hikarvården tillsammans med långtidssjukvården och psykiatrin. Till

gången på liikarc kommer att öka starkt under resten av 1970-talet. År 

1975 uppgick antalet läkare till ca 16 000. Beräknat utifrån en i stort sett 

oförändrad utbildningskapacitet kommer antalet läkare att öka till ca 21 000 

år 1980 resp. ca 26 000 år 1985. Avsevärda svårigheter finns att besätta 

erforderligt antal block/tjänster inom långvård och psykiatri. I läkarfördel

ningsprogrammet har man vidare utgått från ett oförändrat antal privat

praktiserande läkare. Trots den ökade läkanillgången har antalet privatprak

tiserande läkare minskat och medelåldern i kåren är hög. Jag kommer därför 

alt med uppmärksamhet fOlja utvecklingen på dessa områden. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om den parlamentariskt sammansatta 

utredning som arbetar med en ny lagstiftning för hälso- och sjukvården. 

Avsikten är att utrcdningsarbetet med utgångspunkt i en övergripande mål

sättning för hlilso- och s_iukvårdspolitikcn skall leda fram till en ramlag

stiftning för hälso- och sjukvården i dess helhet. Utredningen skall således 

behandla ~iven de delar av hälso- och sjukvården som f. n. inte regleras i 

den giillande sjukvårdslagen. Målsättningen för utredningens arbete är en 

social helhetssyn på hälso- och sjukvården, som även innefattar förebyg

gande åtgärder. En annan viktig uppgift för utredningen är att undanröja 

sådan detaljreglering i lagstiftningen som inte längre behövs. 

Avsikten lir vidare att inom kort tills~itta en kommitte om sjukvårdens 

inre organisation. Denna utredning skall behandla frågor som rör arbets

organisation och personalstruktur och bl. a. syfta till en mer personlig om

vårdnad av patienterna. 

Jag vill h~r också erinra om att regeringen i dag bemyndigat mig att 

tillkalla en parlamentarisk kommitte med uppgift att utreda organisationen 

av sjukvården i krig m. m. 
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Försöksverksamhet med nya arbetsformer för samverkan mellan soci· 

alvård och hälso- och sjukvård pågar på !lera håll. Vid vårdcentralen i 

Dalby samt i Tierps och Vilhelmina kommuner pågår försök att linna former 
för samverkan mellan hl. a. primiirkommuneroch sjukvårdshuvudmiin. För

sök med samverkan mellan bl. a. socialvården, försäkringskassan och sjuk
vården har gjorts i Falun, Ljusdal och Linköping. Utgångspunkten för detta 

arbete är en helhetssyn på den enskilda människan i hennes livsmiljö. 
Ett problem inom sjukvården har ltinge varit svårigheterna för invandrare 

att få kontakt med läkare som behärskar resp. invandrarspråk. Socialstyrelsen 

har därför i samråd med statens invandrarverk givit ut en förteckning över 

läkare som är beredda att medverka i angelägna vårdärcnden, dLir behov 

finns av samtal på främmande språk. Socialstyrelsen avser att göra en ny 

förteckning årligen. 

Tandvårdsforsäkringen har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på tandvård. 

Ett större antal personer än tidigare har också fått möjlighet till tandvård. 

Inom socialstyrelsen pågår ett llertal utredningar av betydelse för den fram

tida tandvården. Sålunda utreds bl. a. den långsiktiga efterfrågan på tand

vårdspersonal. Utredningen syftar till att fastställa tandvårdens framtida per

sonalbehov vad avser sammansättning och dimensionering. Även klinisk 

försöksverksamhet, där alternativa arbetsfördelningar prövas, ingår i utred

ningsarbetet. Antalet tandläkare i Sverige var vid årsskiftet 1975176 c:a 8 600. 

År 1980 beräknas antalet tandläkare i åldersgrupperna upp till 70 år uppgå 

till 9 200, vilket motsvarar en tandläkare på ca 900 invånare. Ett utred

ningsförslag avseende bl. a. en omläggning av tandläkarutbildningen och 
införande av en ettårig allmäntjänstgöring för tandläkare övervägs f. n. inom 

social- och utbildningsdepartementcn. 

I samband med införandet av tandvårdsförsäkringen har behovet av fö
rebyggande åtgärder inom tandvården framstått som allt mer nödvändigt, 
vilket medfört att efierfrågan på tandhygienister ökat kraftigt. F. n. uppgår 

antalet tandhygienister till ca 170, varav ca 60 arbetar inom folktandvården. 

Konsumtionen av läkemedel har under de senaste årtiondena ökat i hela 
vLirlden. så även i Sverige. LL1kemcdclskonsumtionen i vårt land är dock 
fördelad på ett relativ! litet antal preparat, ca 2 600. Informationen till all

mänheten och llikarkåren har stor betydelse niir det glillcr att påverka för
skrivning och användning av liikemcdel. Socialstyrelsen har därför tagit 

initiativ till bl. a. publikationssericn Information från socialstyrelsens läke

medelsavdelning, som i första hand vänder sig till liikarc, tandläkare och 

formacevter. Serien omfotwr huvudsakligen beskrivning av nyregistrerade 

specialiteters egenskaper i form av produktmonograficr samt meddelanden 

om terapevtiska rön, indikationslindringar. biverkningar m. m. hos redan 

registrerade medel. Det är enligt min mening angcliiget all denna verksamhet 

ut vecklas ytterligare. 
Mot bakgrund av liikemedelsinformationens vikt för siukvärden har jag 



Pror>. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 74 

tlir avsikt att senare fon:sl<I regeringen att en kommittc tillsiitts med uppgift 
att se över Wkemeclelsinformationen till liikarna. s_iukvarclen i övrigt och 
till allmlinhcten. 

Konsumentpriserna på liikemcclel har från att tidigare ha legat relativt 

stilla ökat under 1970-talet. Mot bakgrund av della avser regeringen all 

se över formerna för statens prisövervakning av läkemedelsområdet. 
I förra budgetpropositionen framhöll dåvarande departemcntschcfcn all 

apoteksbolaget tagit upp frågan om en integrering mellan partihandels- och 
detaf.ihandelsleden - dvs. en monopolisering iiven av läkcmedelsgrosshan
dcln. Detta strider enligt min mening mot innebörden i riksdagens beslut 

{ir 1970 om liikemcdelsforsörjningen ( prop. 1970: 74. SU 1970:98, rskr 
1970:22:\) där konkurrens inom liikemcdelsgrosshandelsledet ansågs ge stora 

fördelar jLimfört med statsmonopol pa denna verksamhet. Utvecklingen har 
ocksa visat all nikemedelsdistribution under konkurrens har lell till en be

tydande sänkning av grossistmarginalerna. Det är därför enligt min mening 
viisentligt all liikemedelsgrosshandeln Liven i fortsLiltningen bedrivs under 
konkurrens. 

Jag vill i delta sammanhang erinra om att socialstyrelsen under sommaren 
1976 redovisat etl av en särskild arbetsgrupp inom styrelsen utarbetat förslag 

om förutsällningar för användning av s. k. naturläkemedel vid sjukdoms
behandling. Remissbchandlingen av förslaget har nyligen avslutats. Ärendet 

bereds nu inom socialdepartementet. Det har vidare föreslagits all natur
värdsverkets omgivningshygieniska avdelning skall foras över till social
departementets verksamhetsområde. Vissa frågor som hiinger samman med 
en sådan övcrOyttning behöver emellertid utredas närmare. Jag är därför 

inte nu beredd att lägga fram förslag i ärendet. 
Här kan vidare nämnas all utredning pågår angående regionsjukvårdens 

innehåll och verksamhetsformcr, regionindelningen samt frågan om sam
verkan inom och mellan sjukvårdsregionerna m. m. En annan utredning, 
medicinalansvarskommittcn, ser över den nuvarande ansvarsnämndens 
verksamhet och reglerna for samhiillets tillsyn över personalen inom hälso

och sjukvården. Den skall iiven överväga åtgärder för att stärka patienternas 
r~ittssiikerhet och integritet. Kommitten har nyligen efter särskilt uppdrag 
lagt fram IOrslag till bestämmelserom legitimation av psykologer. En särskild 

utredning har i uppdrag all allsidigt belysa de viktiga frågor av olika slag 

som är förbundna med sjukvården i livets slutskede. Den grundläggande 
utgångspunkten iir därvid att varje patient skall ges den behandling som 

hans tillstånd fordrar och som överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

E 1. Socialstyrelsen 

1975176 
1976/77 

1977 /78 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

67312643 
74 470 000 1 

79 458 000 

1 Enligt reglcringsbrcvct for budgetån::t 1976177 får socialstyrelsen disponera 
76 253 000 kr. 
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Socialstyrelsen lir central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör so

cialvård, hälso- och sjukvård samt läkemedelsförsörjning. Styrelsen utgörs 

av en generaldirektör och åtta särskilt förordnade ledamöter. Inom verket 

finns sex avdelningar, en för tandvård, social barna- och ungdomsvård m. m., 

en för långtidsvård. åldringsvård m. m., en för hälsovård, akutsjukvård, nyk

terhetsvård m. m., en planerings- och beredskapsavdelning, en admini

strativ avdelning samt en läkemedelsavdclning. Avdelningarna är i sin 

tur uppdelade på totalt 21 byråer. Läkemedelsavdelningen bekostas från 

anslaget E 11. Statlig läkemedelskontroll. 

19761771 Beräknad ändring 1977178 

Social- före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 259 + 47 + 3 
Övrig personal 237 + 22 1/2 + I I /2 

496 + 691/2 + 4 1/2 
Anslag 

Utg((ter 
Lönekostnader 55 127 000 + 15 273 000 + 2 473 000 
Sjukvård 200000 + 21 000 
Rescersättningar I 339 000 + I 292 000 + 240 000 
därav utomnordiska resor (81000) (+ 38 000) (+ 100 000) 

Traktamenten åt vissa befatt-
ningshavare inom socialstyrcl-
sen 105 000 + Il 000 + 11 000 

Lokalkostnader 8 093 000 627 000 - 630000 

Expenser 
a) expenser för eget behov I 922 000 + J 194 000 + 405 000 

b) expenser för annat än eget be-
hov 316 000 + 32000 + 25 000 

c) kostnader för flyttning av ver-
ket 125 000 125 000 12s _ooo 

Kostnader för rcdovisningscentral 883 000 + 166000 + 161 000 

Bidrag till kontorsdrift rn. m. 
i kvartc:ret Garnisonen 3 656 000 31 000 - 31 000 

Databearbetning I 555 000 + 595 000 + 156 000 
lnformationsverksamhct m. m. 2 255 000 + 2 897 000 + 300 000 
Undersöknings- och informa-
tionsverksamhet rörande lek-
materiel m. m. 976 000 + I 385 000 + 250 000 

Reglering av trafikskador 20000 
Anlagsprövning av vårdpersonal 30000 
Kurser för ledamöter i lokala fö. 

retagsnämndcr 93 000 + 140000 + 10 000 

Kostnader för patientförsäkring 68000 

Summa utgifter 76 763 ()()() + 22 223 000 + 3 245 000 

lnkoms1er 
Försäljning av publikationer 510 000 + 40000 + 40 000 

Nettoutgift 76 253000 + 22 183 000 + 3 2U5 000 

I Exkl. läkemcclclsavdelningcn. 
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Socialstyre/sen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 454 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle medföra reducering över hela verket. Arbets

uppgifter skulle i vissa fall få hell å'iidosättas och i en del fall få llytlas 

över till andra myndigheter. 
3. Styrelsen föreslår att sammanlagt 17 I /2 tjänster jämte expertismedel 

förs över från sakanslag inom styrelsens verksamhetsområde till styrelsens 

löneanslag ( + 2 497 000 kr.). 
4. Styrelsen begär ökade medel till ansvarsnämnden och nämnden för 

internationella adoptionsfrågor <NIA) samt medel för arbetsrätt, utbetal
ningssystem m. m. för statsbidrag till förskolor och fritidshem. ersättare 
vid ledighet för facklig förtroendeman och till viss verksamhet för under

förvaltningarna ( + 4 809 000 kr.). 
5. För den alltmer intensifierade verksamheten vid nämnden för inter

nationella h1ilsovårdsärenden <NIH) behövs en tjänst för amanuens ( + 89 000 

kr.). 
6. Byrån för social barna- och ungdomsvård behöver en tjänst för allmänt 

förebyggande barn- och ungdomsvårdsfrågor. två tjänster för att kunna till
godose de krav på information och rådgivning som utbyggnaden av dag
och fritidshem medför samt två tjänster för handläggning av handikappfrågor 
rörande såväl förskolebarn som äldre barn I+ 566 000 kr.). 

7. Hälsovårds- och medicinalbyrån behöver en deltidsföredragande läkare 

för samordning av läkarinsatserna inom social barnavård, barnhälsovård 
samt öppen och sluten medicinsk och barnpsykiatrisk vård(+ 111 000 kr). 

8. För inspektionsverksamhet samt för ärenden rörande sjuksköterskors 
och annan sjukvårdspcrsonals tjänstgöring i sluten somatisk akutsjukvård 
och öppen specialistvård behöver sjukhusbyrån en halvtidstjänst för en by
rådirektör ilegitimcrad. sjuksköterska) (+ 59 000 kr.). 
9. För löpande arbetsuppgifter m. m. behöver byrån för psykiatrisk sjuk
vård förstärkas med en byrådirektörstjänst och en tjänst för psykolog. By
råns rättspsykiatriska funktionsenhet behöver förstärka'i med en tjänst för 
kurator med rättspsykiatrisk erfarenhet och en tjänst för jurist.<+ 515 000 
kr.) 

10. Nykterhets- och narkomanvårdsbyrån behöver en tjänst för ledning 

av en för nykterhets- och narkomanvårdssektorerna gemensam utvecklings
och utvärderingsenhet. I+ 163 000 kr.) 

11. Långtidssjukvårdshyrån behöver två tjänster för intensifierad tillsyns
verksamhet och ökad kursverksamhet. För vissa administrativa uppgifter 
begärs en assistenttjänst. ( + 278 000 kr.) 

12. Socialvårdsbyrån behöver två tjänster för insatser i samband med 
äldreomsorgen (+ 221 000 kr.). 

13. Byrån för personal- och uthildningsplanering behöver en assistent-
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tjänst rör frågor rörande utliindsk medicinalpersonal. Vårdplaneringsbyrån 

behöver en avdclningsdirektörstjänst för att leda utvecklingsarbetet med 

socialvårdens struktur. ( + 235 000 kr.) 

14. Statistikbyrån behöver förstärkning med en medicinsk föredragande 

för uppgifter i anslutning till verksamheten inom styrelsens referensgrupp 

för missbildningsfrågor och en tjänst för byrådirektör för verksamheten vid 

byråns sektion för patientrelaterad statistik. Vidare behöver byrån tillföras 

en systemteoretisk expert. ( + 360 000 kr.) 

15. Beredskapsplaneringsbyrån behöver en tjänst för utredningsarbete rö

rande materielplanläggning och en tjänst för bl. a. utarbetande av föreskrifter 

och anvisningar i syfte att underlätta och samordna sjukvårdshuvudmännens 

planeringsarbete. Vidare begärs expertismedel. Byrån för krigssjukvårdsut

bildning och krigsplacering hehöver förstärkning med två handläggartjänster. 

(+514000 kr.) 

16. På grund av ökade arbetsuppgifter behöver lagbyrån tillföras en tjänst. 

Personalbyrån behöver en tjänst för bevakning och uppföljning av den ar

betsrättsliga lagstiftningen, en tjänst för planering av personalutbildning, 

en tjänst för administration av företagsnämnder m. m., en tjänst för skydds

och arbetsmiljöfrågor, en tjänst för personalvårdsärenden, en tjänst for ut

bildning och introduktion av nyanställd personal samt medel för ompla

ceringar och extra tjänster i enlighet med trygghetslagarna. Vidare behövs 

en tjänst på löneenheten. ( + 1 216 000 kr.) 

17. Byrån för information och internationellt samarbete behöver en tjänst 

för styrelsens publikationsverksamhet. ( + 103 000 kr.) 

18. För styrelsen i sin helhet föreslås en förstärkning med femton bi

trädestjänster. ( + 1 034 000 kr.) 

19. För att styrelsen skall kunna anlita experter i erforderlig utsträckning 

och hiträdeshjälp till dessa begärs en uppräkning av medelstilldelningen 

för ändamålet. Vidare begärs medel för skydds- och företagsnämndsverk

samhet och för utbildning. 1+943 000 kr.) 

Föredraganden 

Socialstyrelsen har numera huvuddelen av sin verksamhet förlagd till 

lokaler i kontorshuset Garnisonen. Det har emellertid varit nödvändigt att 

behålla några byråer i styrelsens lokaler på Wallingatan på grund av ut

rymmesbrist i kontorshuset Garnisonen. Detta medför att styrelsen får ökade 

kostnader för bl. a. telefonviixel, vilket jag beaktat vid beräkning av me

delsbehovet. 

.Ä.renden som avses i förordningen (1976:834) om prövning av utl~imlskt 

beslut om :1doption skall handliigg:1s av soL·i:1lstyrclscn. För ber(~dning <I\' 

siidana iirenden. som fr. o. m. den I januari 1977 har forts över från jus

titiedepartementet, beräknar jag medel för en handliiggartjiinst och en hi-
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tr:i<lcstj:inst med halvti<lstjänstgöring. Antalet adoptionsansökningar fort
sätter att öka vilket medför en ökad arhctshclastning inom nämnden for 
internationella adoptionsfrågor. Jag her:iknar cl:irför medel för en assistent
tj~inst och viss ytterligare forst:irkning av verksamheten (4). 

För rådgivning rn. m. till huvu<lmiinnen inför långtidssjukvårdens fort

satta utbyggnad beräknar jag medel för en handläggartjänst. Det bör här 
nämnas att riksdagens revisorer i skrivelse elen 23 september 1976 till re

geringen har framhållit nödvändigheten av att långtidssjukvårdens behov 
av tillsyn från centralt håll tillgodoses. Vidare beräknar jag medel till en 

handläggartjiinst på styrelsens personal hy rå \! 6). 

För bidrag till föreningen Adoptionscentrum beräknar jag en ökning med 
100 000 kr. till 300 000 kr. För lekmiljörådets verksamhet beräknar jag en 
ökning med 250 000 kr., varav 100 000 kr. avser inredning och utrustning 
av rådets nya lokaler. 

Jag har under anslaget J 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämmler 
m. m. beräknat medel for viss administration m. m. avseende vårdinsatser 

for alkohol- och narkotikamissbrukare. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

79 458 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socials(rre/sen får budgetåret 1977 /78 anvisa ett fårslags
anslag av 79 458 000 kr. 

E 2. Nämnden för sjukvårds- och sociahårdsbyggnader 

1975/76 
1976/77 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

384 336 
471 000 
492 000 

:-.lämnden for sjukvårds- och socialvårdsbyggnader har huvudsakligen till 
uppgift att pröva byggnadsritningar får sjukvårds- och socialvårdsbyggnader. 

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) 

lämnar därvid biträde med den byggnadstekniska granskningen m. m. 

Nämndens verkställande tjänsteman är samtidigt chef får Spris byggnads
avdclning. 
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1976177 &riiknaJ ändring 1977178 

Nämnden Före-

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
I. Lönekostnader 
2. Reseersättningar 
3. Lokalkostnader 
4. Expenser 

2 
2 

4 

412 000 
8 ()()() 

36000 
15000 

471 000 

+19000 
+ I 000 
+ l 000 

+ 21 0011 

Nämnden .för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader 

Pris- och löneomräkning 21 000 kr. 

Föredraganden 

draganden 

+ 19 000 
+ 1000 
+ l 000 

+ 21 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 492 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nämnden för ~jukvårds- och socialvårdsbyggnader för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 492 000 kr. 

E 3. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationa

liseringsinstitut 

1975/76 
1976/77 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 700 000 
8 200 000 

8 550 000 

Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings
och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja, sam

ordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliseringsverk
samhct inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för in
stitutet är t. o. m. utgången av år 1977 staten och en s~irskild stiftelse, i 

vilken tills vidare ingår Landstingsforbundet och de två landstingsfria kom
munerna Göteborg och Malmö (prop. 1967:68, SU 1967: !05, rskr 1967:251 ). 

Fr. o. m. år 1978 inträder L.indstingsförbundet som avtalspan i stiftelsens 

stiille. 
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Fijr1·draga111/c11 

Gällande avtal mellan staten och Stiftelsen for sjukvårdens och social
vårdens planering och rationalisering angående finansiering av institutet av
ser åren 1975-1977. Regeringen har Lien 15 Llecember 1976 godk~int Llcls 
avta\ mellan staten nch Landstingsförbumkt, som inträder i stiftelsens ställe, 

om sjukvårdens och socialvärdens planerings- och rationalisering:sinstitut 
tSpri). dels överenskommelse mellan nämnda parter angående institutets 
finansiering åren 1978-1980. Enligt det nya avtalet, som gäller fr. o. m. den 
l januari 1978, skall staten och Landstingsf'örbundet svara for driften av 
Spri. För år 1977 utgör statens hidrag till Spri:s verksamhet 8,4 milj. kr. 
\'led utgangspunkt i att institutets verksamhet under åren 1978-1980 totalt 
kostar 99,6 milj. kr. skall staten under åren 1978-1980 svara for bidrag med 
8,7 resp. 9.7 och 11.5 milj. kr. per är. För budgetåret 1977/78 hör anvisas 

8.55 milj. kr. för statens bidrag till institutets verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till sjuJ...-vårdens och socialvårdens planerings- och ra

tiona/iseringsinstitut för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 8 550 000 kr. 

E 4. Länsläkarväsendet 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

JO 620 602 
13 678 000 
14 287 000 

Länsläkarorganisationen, som är underställd socialstyrelsen. har till hu
vudsaklig uppgift att som rådgivande och inspekterande organ främja den 
allmänna hälsovårdens utveckling. Vidare skall organisationen följa 
planeringen av den allmänna sjukvården och ha uppsikt över den öppna 
sjukvården samt tillsyn över vissa inrättningar och över personer, som 
yrkesmässigt utövar hälso- och sjukvårdande verksamhet. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Social
styrelsen 

Före
draganden 

--· ··-- .. -- .. ___________________ _ 
Personal 
Llinsläkare 25 
Bitr. liinsläkare 
Llinshälsovårdskonsulenter 

15 
24 

64 

+ 

+ 

4 I /2 

41/2 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 81 

---·----··--·· - -

Suu;il- I I i1\'. 

SI yrel,en ( 11·.1~~. I 11 L ll..." r I 

Anslag 
Lönekostnader 12218000 + 983 000 + 479 000 
Sjukvård 14000 + I 000 
Reseersättningar 691 000 + 123 000 + 69 000 
Lokalkostnader 686 000 + 54000 + 54000 
Ersättning för kemiska analyser 
m.m. Il 000 + 6 000 + I 000 

Expenser 10000 + 4000 + I 000 
Apparat- och instrumentutrust-
ning 48 000 + 5 000 + 5000 

13678 000 + 1176 000 + 609 000 

Socialstyre/sen 

l. Pris- och löneomräkning 609 000 kr. 

2. 0-alternativet skulle innebära en reducering med tre biträdande 

länsläkare och att mindre tid kunde ägnas åt uppgifterna inom de olika 

programmen. 

3. För att förbättra möjligheterna för länsläkarorganisationen att bedriva 

sin verksamhet behövs 4 l /2 tjänster för länshälsovårdskonsulenter, varav 

en deltidsarbetande länshälsovårdskonsulent för verksamheten på Gotland 

(+ 560 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 287 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till länsläkarväsendet för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 14 287 000 kr. 

E 5. Socialvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11 563 600 
13 257 000 
14 239 000 

Socialvårdskonsulenterna, som är underställda socialstyrelsen, är I 8 till 

antalet med var sitt verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde omfattar 

två län, övriga ett län. I konsulenternas arbetsuppgifter ingår bl. a. att biträda 

6 Riksdagen 1976. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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länsstyrelserna i frågor om socialhjälp och harnavård samt srn.:ialstyrelsen 
med viss tillsynsverksamhet. Vidare skall de bistå de soi.:iala centralnämn

derna m. Il. med råd och upplysningar. 

Länsnykterhetsnämnderna har i likhet med de kommunala nykterhets

nämnderna/sociala centralnämnderna till uppgift all övervaka nykterhets

tillståndet och vidta åtgärder för dess förbättrande. Länsnykterhetsnämn

dcrna verkar för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna på området 

och skall i övrigt vägleda och bistå de kommunala nämnderna. 

Personal 
Konsulenter och assistenter 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Socialstyre/sen 

1976/77 

66 
52 

118 

1 I 246 000 
16000 

658 000 
886 000 
451 000 

13 257 000 

Beriiknad ändring 1977178 

Social
Sl}'Telsen 

+ 6 

+6 

+I 585 000 
+ 4 000 
+ 127 000 

+ I 18 000 

+ 53 000 

+ 1887000 

Före
draganden 

+ 775 000 

+ 2000 

+ 65 000 
+ 118000 

+ 22 000 

+ 982000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 993 000 kr. 

2. 0-alternativet innehär att organisationen skulle minskas med fem 
tjänster. 

3. Ytterligare skrivpersonal behövs hos konsulenterna (+ 100 000 kr.). 

4. För att minska arbetsbördan för de socialvårdskonsulenter vars verk

samhetsområde omfattar två län samt för att tillgodose behovet av en kon

sulent i varje län behövs ytterligare sex konsulenter ( + 710 000 kr.). 

Föredraganden 

Fr. o. m. den I mars 1977 kommer den verksamhet som bedrivs av so

cialvårdskonsulenterna, länsnykterhetsnämnderna och länsstyrelsernas bar- . 

navårdskonsulenter att vara samordnad i alla län utom två <Stockholms 

och Uppsala län). Det ankommer på regeringen att pröva frågan om en 

samordning av konsulentverksamheten även i dessa län. Utgångspunkten 
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är därvid att samordningen sker inom ramen för befintlig organisation. 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Socialvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 14 239000 kr. 

Vissa laboratorier m. m. 

E 6-10. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med social

styrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess 

dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska, och i detta syfte utför laboratoriet diagnostik, framställer bak

teriologiska preparat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell 

gren av verksamheten är upprätthållandet av civil och militär beredskap 

mot epidemier. 

SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. Laboratoriet 

är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska avdelningen, 

virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, produktionsavdel

ningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tekniska av

delningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasitologisk sektion 

är direkt underställd föreståndaren. 

Den I juli 1976 fanns vid SBL 601 tjänster, varav sju professorer (mot

svarande), 16 laboratorer, 33 förste laboratorieläkare, laboratorieläkare, förste 

mikrobiologer resp. mikrobiologer, chcfsmikrobiolog och driftchef. två ve

terinärer samt 41 forskningsingenjörer, förste avdelningsingenjörer, ingen

jörer resp. laboratorieingenjörer, skyddsingenjör och biträdande ingenjör. 

Till den administrativa personalen hör bl. a. en ekonomidirektör, tre av

delningsdirektörer och sex byrådirektörer. 

Program 

SBL har sedan budgetåret 1970171 tillämpat programbudgetering. Följande 

programindelning gäller. 

1. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska under

sökningar av prov från människa samt från läkemedel, livsmedel, vatten 

eller annat material. I programmet ingår även forsknings- och utvecklings

arbete för att utveckla och rationalisera metoder för diagnostiska under

sökningar. 

2. Programmet Preparatförsöljning innefattar tillhandahållande av bak

teriologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m. Il.) och vissa hjälppro-
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dukter för laboraroriearbetc genom egen produktion eller inköp från annan 
tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militiira beredskapslager. 

Programmet innefattar iiven forsknings- och utvecklingsarhete för produkt

utveckling och rationellare framställningsmetoder. 
3. Programmet Ccntrallahorarorieuppgiftcr omfattar funktioner för be

kämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar. speciellt epidemiska. 

I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser som 

smittkoppor. kolera m. Il.; fagtypningar för att spåra smittkällor; introduk

tion. standardisering och utprovning av nya metoder; framsliillning och stan

dardisering av laboratoriereagens; konferenser för att främja enhetlighet i 

teknik och tolkning av diagnostiska undersökningar och för avancerad fort

bildning. 

4. Programmet Försvarsmedicinsk i1erksamhet omfattar utveckling av 

diagnostiska undersökningar resp. bakteriologiska preparat av betydelse 

för totalförsvaret. 
5. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av epide

miläget i Sverige och utomlands. informations- och rådgivningsvcrksamhet 

av olika slag (inkl. undervisning), epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 

epidemier, utprövning av nya vacciner samt undersökningar för att följa 

det immunologiska läget hos befolkningen mot vissa sjukdomar. t. ex. polio. 

6. Programmet Service till utomstående omfattar service till karolinska in

stitutets institution för virologi (lokalkostnader. substrat, diskgods, djur 

m. m.) och polisskolan i Solna (värme och varmvatten). 

Mål och prioritering 

SBL:s verksamhet inriktas på att förebygga och bekämpa infektionssjuk

domar, speciellt epidemiska, och att på riksplanet upprätthålla viss civil 

och militär beredskap för detta ändamål. SBL:s arbete gäller sjukdomar hos 

människa vilka kan påvisas eller påverkas med mikrobiologiska eller im

munologiska metoder. Arbetsområdet omfattar inte bara epidemiska, ve

neriska och övriga smittsamma sjukdomar utan också reumatiska, allergiska 

och andra sjukdomstillstånd föranledda av immunologiska rubbningar utan 

känd infektiös orsak samt vissa ämnesomsättningssjukdomar. 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäckning 

för verksamheten i dess helhet skall uppnås. även om enskilda sektorer 

kan uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott bör dock 

vara tillfälliga. Viss verksamhet som sammanhänger med SBL:s ställning 

som centrallaboratorium finansieras från särskilt anslag. Statens bidrag till 

SBL:s driftkostnader avser kostnader för sådant forsknings- och utveck

lingsarbete som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

I sin anslagsframställning anför SBL att programmet Centrallaboratorie

uppgifter måste ges högsta prioritet. Centrallaboratoricuppgiftema anges ut-
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göra grunden fiir SBL:s viktigaste funktion: bekämpning av och beredskap 

mot infektionssjukdomar, speciellt epidemiska. Det är också basen för SBL:s 

funktion som fackinstans till departement m:h socialstyrelsen i epidemiska 
och mikrobiologiska frågor. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom programmet Diagnostiska un

dersökningar tar bl. a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för odling 

och identifiering av epidemiska sjukdomar. Det syftar också till att öka 

kunskapen om infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar även bl. a. områdena tumör

virologi, hepatit och utveckling av snabba och arbetsbesparande testmetoder 

samt immunologiska reaktioner vid bindvävssjukdomar (reumatiska sjuk

domar m. Il.), lever- och sköldkörtelsjukdomar. 

När det gäller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings- och ut

vecklingsverksamheten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsorti

ment men också till att fortlöpande i fältprövningar undersöka egentill

verkade samt importerade vacciners effektivitet. 

Anslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet 

Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

Epidemiberedskap m. m. (vissa anslagsposter). 

Anslaget l.ippdragsverksamhet är ett förslagsanslag som tas upp med ett 

formellt belopp på I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter 
för program I, 2 och 6. En mot komplementkostnaderna svarande del av 

intäkterna levereras in till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. Kostna

derna för uppdragsverksamheten skall täckas genom avgifter så att full 
kostnadstäckning för verksamheten som helhet i princip uppnås. Anslaget 

Driftbidrag är ett reservationsanslag från vilket utgår statens bidrag till kost

naderna för sådant forsknings- och utvecklingsarbete inom program I och 

2 som inte kan täckas genom taxeinkomster. Anslaget Centrallaboratorie

uppgifter är ett förslagsanslag som finansierar program 3. Anslaget För

svarsmedicinsk verksamhet är ett förslagsanslag som finansierar program 

4. Utrustningsanslaget är ett reservationsanslag som skall finansiera labo

ratoriets investeringar i utrustning. Anslagsposten 5 under anslaget Epi

demiberedskap står till SBL:s förfogande för epidemibckämpning och civil 

beredskapslagring av vaccin. 

Anslaget Uppdragsverksamhet får i princip inte belastas. För att lösa till

fälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 
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samt för att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL 

en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 7 milj. kr. Genom beslut den 17 

juni 1976 har dock regeringen medgivit att nämnda kredit intill utgången 

av detta år får uppgå till högst 9,5 milj. kr. Genom beslut den 2 december 1976 

har regeringen medgivit att den rörliga krediten fr. o. m. den I januari 1977 tär 

uppgå till 9 milj. kr. 

E 6. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 000 
I 000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 

landsting samt en viss export av preparat. För undersökningar och preparat 

uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 

riksrevisionsverket. 

Styrel<;en för SBL 

Produktion 

Program J. Diagnosriska undersökningar 

Antalet diagnostiska undersökningar uppgick budgetåret 1975176 till ca 

542 000, vilket innebär en viss minskning jämfört med föregående budgetår. 

Av undersökningarna har den bakteriologiska diagnostiken minskat, bl. a. 

gonokockundersökningar och serologiska undersökningar. Däremot har my

kologiska undersökningar, tuberkulos- och antibiotikaundersökningar samt 

fagtypning ökat. 

Antalet virologiska undersökningar är i stort sett oförändrat med en för

skjutning mot mera komplicerade undersökningar typ virusisoleringar. Im

munologisk diagnostik däremot ökar kraftigt, främst den allergologiska ru

tindiagnostiken. 

Utvecklingen vad beträffar antalet begärda diagnostiska undersökningar 

styrs bl. a. av tillkomsten av nya kliniskt mikrobiologiska laboratorier i landet 

och av lluktuationer i epidemiläget. 

Program 2. Prepararjörsötjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 

sjukvården med erforderliga vacciner och immunglobuliner. Under senare 
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år har dock mindre kvantiteter exporterats. Exporten har i huvudsak gått 

till övriga nordiska länder och till hjälpprojckt i svenska frivilligorganisa

tioners regi. 

Utvecklingen framgår av följande sammanställning. Dä nägot entydigt 

volymbegrepp för de många olika preparaten och produkterna som ingår 

i programmet saknas har i stället försäljningsvärde ( 1 000-tal kr.) angivits. 

1973174 1974175 1975176 1976177 
Utfall Utfall Budget Utfall Budget 

SBL-tillverkadc 
. preparat 14 830 17 763 22 691 21 675 22 020 
Inköpta preparat 10970 15 601 14 759 17062 22 100 
Hjälpprodukter 3426 4 400 4 932 5 759 6400 

Summa 29 226 37764 42382 44496 50 520 

Bland SBL-tillverkade preparat är försäljningen av poliovaccin fortfarande 

den värdemässigt mest betydelsefulla produkten och intäkterna ökade under 

1975/76 med mer än 40 % och uppgick till 8,45 milj. kr. En utökning av 

marknaden för SBL:s preparat är möjlig genom export till utvecklingsländer. 

WHO:s världshälsoförsamling antog år 1974 en resolution med uppmaning 

till medlemsländerna att prioritera ympning av barn mot sju olika sjukdomar 

(difteri, stelkramp, kikhosta, smittkoppor, polio, mässling och tuberkulos). 

F. n. testas SBL:s trippel- och mässlingvaccin i ett stort fältförsök i Ghana 

i WHO:s regi. 

Bland inköpta preparat är de ekonomiskt mest betydelsefulla grupperna 

gammaglobulin och allergipreparat. Även influensavaccin är ett betydande 

preparat som dels tillverkas av SBL och dels importeras. Under de nännaste 

åren väntas försäljningen av vacciner mot röda hund och hjärnhinnein

flammation komma att öka liksom prcparatgrupperna gammaglobulin och 

allergipreparat. 

Taxepolitik 

För uppdragsverksamheten eftersträvas i princip full kostnadstäckning. 

Varje tjänst eller produkt behöver dock inte helt bära sina kostnader. Hu

vudsaken är att kostnadstäckning för verksamheten som helhet uppnås. 

SBL:s officiella taxa betraktas som normgivande för debitering av bak

teriologiska och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom lan

det. Bidragskalkylering tillämpas t. ex. vid export av preparat och utför
säljning av restlager. I fråga om diagnostiska undersökningar har SBL möj

lighet att medge rabatter eller bonus får större kunder eller för kvantitativt 

betydelsefulla prov. 
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Resultat utveckling 

Resultatutvecklingen för program I och 2 framgår av följande tabell. 

1973/74 1974175 1975176 1976177 
Utfall Utfall Budget Utfall SBL 

Petita 

Pm}!,ram J 
Intäkter 16 513 18 658 21 180 22 511 23 813 
Särkostnader 13 504 15 057 19 145 18 823 21 572 
Täckningsbidrag 3009 3 601 2 035 3 688 2 241 

Pro}!,ram 2 
Intäkter 29 226 37 579 42 382 45 352 47 818 
Särkostnadcr 19175 22 835 26 030 25 773 31 179 
Täckningsbidrag 10051 14 744 16 352 19 579 16639 

Summa täckningsbidrag 13 060 18 345 18 387 23 267 18 880 
Sam kostnader 17 737 18 883 21 312 21 515 22 480 

Resultat totalt -4677 - 538 -2 925 I 752 -3 600 

Personal 

1974175 1975176t 19761771 SBL 
1977178 1 

Laboratoriepersonal 289 297 303 316 
Teknisk personal 48 97 97 97 
Administrativ personal 96 49 61 62 
Ekonomipersonal 135 139 140 140 

Summa 568 582 601 615 

I Kategonindelningen ändrad. 

SBL beräknar att personalresurserna under budgetåret 1977178 behöver 

öka med 14 tjänster. Av dessa hänför sig åtta tjänster till centrallabora

torieuppgifter och sex tjänster till en sektion för sjukhusinfektioner. 

Föredraganden 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäckning 

för verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda sektorer 

kan uppvisa över- eller underskott. Beträffande program I Diagnostiska un

dersökningar kan konstateras att programmet lämnar ett lågt täckningsbidrag 

i förhållande till programmets andel av samkostnaderna. Program 2 Pre

paratförsörjning lämnar däremot ett mycket gott täckningsbidrag. Samman-

Rev. 
Budget 

26 272 
21 169 
5 103 

52 651 
33 321 
19 330 
24 433 

26 135 

-I 702 

1977178 
SBL 
Petita 

32 496 
24 972 
7 524 

54 240 
33 177 
21 063 
28 587 

31 154 

-2 567 
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taget har uppdragsverksamheten, som under Ocra år redovisat underskott, 

för budgetåret 1975176 redovisat ett överskott. 

Anledningen till att det budgeter<1de underskot1et på närmare 3 milj. kr. 

för 1975176 vänts till ett överskott på drygt 1,7 milj. kr. är främst en följd 

av den gynnsamma intäktsutvecklingen. Sålunda har intäkterna från pro

gram 2 Prcparatförsörjning överträffat budget med 2 970 000 kr., vilket 

främst beror på ökad försäljning av gammaglobulin och allergipreparat. Vida

re har intiiktcrn;.i från program I Diagnostiska undersökningar överstigit 

de budgeterade intäkterna med 1,3 milj. kr. Denna ökning hänför sig i hu

vudsak till de immunologiska undersökningarna. 

Jämfört med föregående budgetår innebär resultatet för år 1975176 en 

förbättring med 2,3 milj. kr. SBL:s totala redovisade överskott för 1975176 
uppgår - inkl. ianspråktaget driftbidrag 3 033 000 kr. - till 4 785 000 kr. 

Trots att det sammanlagda täckningsbidraget för program I och 2 beräknas 

öka både under 1976177 och 1977178 räknar SBL med att rörelseresultatet 

för dessa budgetår- inkl. forskning och utveckling - kommer att uppvisa ett 

underskott på 1,7 milj. kr. resp. drygt 2.5 milj. kr. Anledningen till denna ut

veckling är enligt SBL bl. a. att hänföra till samkostnadernas förväntade 
ökning. 

För uppdragsvcrksamheten bör tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Riksdagen beslöt år 1973 att ytterligare överväganden var nödvändiga 

för att avgöra frågan om lokalisering av SBL eller delar därav till Umeå. 

Riksdagen förutsatte att fr.1gan på nytt förelades riksdagen oavsett det re

sultat som utredningsarbetet ledde fram till. Därefter har särskilda sakkun

niga i ett betänkande år 1975 (Os S 1975:5) behandlat förutsättningarna 

för en Oyttning av SBL till Umeå. De sakkunniga anser att vissa grund

läggande medicinska förutsättningar saknas för att kvalitativt och kvan

titativt upprätthålla SBL:s riksfunktioner på nuvarande nivå efter en Oyttning 

till Umeå, men finner att SBL:s produktionsavdelning under vissa förut

sättningar kan Oyttas till Umeå. 

Med hänsyn till utrcdningsförslagets kostnadsmässiga konsekvenser och 

de kritiska synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen avser re

geringen att pröva möjligheterna att SBL:s verksamhet i sin helhet skall 

vara kvar i stockholmsområdet. Före ett ställningstagande i frågan bör bl. a. 

organisationsfonnen for vissa delar av verksamheten övervägas ytterligare. 

Frågan om eventuell ersättningsetablering i Umeå kommer samtidigt att 

övervägas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1975/76 
1976/77 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 033 000 
1000 
I 000 

Reservation 500000 

Anslaget avser att täcka kostnader f6r forsknings- och utvecklingsarbcte 
inom programmen 1 och 2 som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

SBL 

SBL, som bedömer möjligheterna att uppnå full kostnadstäckning inom 
programmen 1 och 2 vara goda under 1977 /78, föreslår att ett formellt 
oclopp av 1 000 kr. anvisas under anslaget. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget till driftbidrag tas upp med ett formellt belopp 
av I 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för 
budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 

kr. 

E 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1975176 
1976/77 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

8 255 000 
8 563 000 
9 263 000 

Detta anslag finansierar SBL:s centrallaboratorieuppgiftcr. 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp med 1 784 000 kr. till 10 347 000 kr. 
Av uppräkningen avser 437 000 kr. pris- och löneomräkning och I 347 000 
kr. resursförstärkningar som erfordras på grund av ökade krav utifrån på 
SBL:s centrallaboratoriefunktioner främst inom det bakteriologiska området. 

Föredraganden 

SBL har sedan år 1967 deltagit i ett internationellt samarbete för att pröva 

och standardisera fagtypning av Shigella sonnei som orsakar dysenteri och 
som sannolikt är den vanligaste diarresjukdomen i världen. Metoden är 
nu utvcl:klad Ol:h tekniken bör göras tillgänglig för alla länder som önskar 
utnyttja den. För diagnostiska uppgifter inom detta område beräknar jag 

medel för två laboratorieassistenter. 
Jag beräknar anslaget för budgetåret 1977178 till 9 263 000 kr. och hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriofogi~ka laboratorium: Centrallaboratorieupp

gi/ier för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 
9 263 000 kr. 
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E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 229000 
2 320 000 
2 430 000 

Detta anslag finansierar programmet Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp med 110 000 kr. för ökade löne- och 
materialkostnader. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med 2 430 000 kr. och hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verk

samhet för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 
2 430 000 kr. 

E JO. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 450 829 
700000 

I 500000 

Reservation I 758 124 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 
ett särskilt reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars vär
de överstiger 10 000 kr., dels genom anlitande av resp. programanslag för 
utrustningsobjekt, vars värde inte uppgår till nämnda belopp. 

SBL 

SBL beräknar för 1977 /78 ett investeringsbehov om 3 6 75 000 kr. fördelat 
på reinvesteringar I 500000 kr., nyinvesteringar I 575 000 kr. och särskilda 
investeringar i samband med lokalupprustning 600 000 kr. 

Under en följd av år har de medel som beviljats SBL till stor del varit 
avsedda för vissa objekt, t. ex. investeringar i det nya djurhuset, bevak
ningssystemet, destruktionsanläggningen och telefonväxeln. De senaste 
årens anslag har därför inte möjliggjort den re- och nyinvestering som är 
nödvändig för SBL:s verksamhet. 
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SBL:s verksamhet bedrivs i delvis dåliga lokaler. Genom byggnadssty

relsens försorg har vissa lokaler upprustats provisoriskt under hösten 1976. 

Jag anser det angeläget att SBLs lokalförhållanden ses över. Jag avser att 

återkomma till dessa frågor i annat sammanhang. 

för all nu fi.irbättra arbetsförhållandena ur arbetarskyddssynpunkt för per

sonalen vid SBL beräknar jag 375 000 kr., varav 275 000 kr. för skydds

arbetsboxar. Boxarna skall användas vid arbete där stor risk finns för bak

teriella infektioner samt virus- och hepatitinlektioncr. Vidare beräknar jag 

150 000 kr. för en dispcnseringsmaskin för blodflaskor till den kemiska av

delningen samt 200 000 kr. för odlingsutrustning till produktionsavdelning

en. I övrigt föreslår jag medel för erforderlig ersättningsanskaffning samt 

for rationaliseringar inom produktionen och diagnostiken. 

Jag föreslär att anslaget tas upp med 1 500 000 kr. och hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Starens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 1 500 000 kr. 

E 11. Statlig läkemedelskontroll 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 289 224 

19 996 000 

22 233 000 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad 

hos socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande 

kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen handhas 

denna granskning och analys av en särskild läkemedclsavdelning. Avdel

ningen består av en allmän läkemedelsbyrå, en registreringsbyrå och fyra 

laboratorieenheter. en farmacevtisk, en farmakologisk, en farmakoterapev

tisk och en enhet för klinisk läkemedelsprövning. 

Personal 
Handläggande personal 
Teknisk personal 
Kontorsperson<1l 
Övrig personal 

1976177 

491/2 
34112 
261/2 
9 

119 112 

Beräknad ändring 1977/78 

Social
styrelsen 

+ 7 
+ 4 
+ 4 

+ 15 

+ 

+ 

Före
draganden 
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--------- ----·· 

19Hi/77 fkrii~nad <indring I '!77 /78 

Social- Fiirc-
styrelsen dragandcn 

Anslag 
Lönekostnader 12 696 000 + 1802000 + 552 000 
Sjukvård 20000 + 2000 
Reseersättningar 160000 + 61 000 + 16 000 
därav utomnordiska resor (23 000) (+ 12000) (-) 

Lokalkostnader 2 685 000 + 294000 + 1 319000 
Expenser 520000 + 171 000 + 87000 
Kostnader för undersökningar 
utanför den statliga läkeme-
delskontrollens organisation 395 000 + 40000 
Övriga utgifter 1458 000 + 196000 + 105 000 
därav för inköp och underhåll av 
inventarier och instrument (700000) (+ 85 000) (+ 50 000) 

Information m. m. 1312000 + 681 000 + 105 000 
Kontroll av fabrikssteriliserade 
engångsartiklar 750000 + 75000 + 53000 

Jämförande kliniska prövningar + 350000 

Summa utgifter 19996000 + 3672000 + 2 237 000 

Inkomster får den statliga läke-
medelskontrollen som redovisas 
på driftbudgetens inkomstsida 15 500000 +2810000 + 1 750000 

Socialstyre/sen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. + I 208 000 kr. 

2. 0-alternativet skulle medföra - beroende på vilket eller vilka verk

samhetsprogram som belastas - antingen negativa effekter på registrerings

balansen och därmed åtföljande väntetider för läkemedelsindustrin eller all

varliga konsekvenser för den enskilde i dennes egenskap av läkemedels

konsument. 

3. Styrelsen föreslår att medel anvisas för 15 nya tjänster ( + I 350 000 

kr.): 

a. Enheten för klinisk läkemedelsprövning behöver en tjänst för laborator, 

en tjänst för förste laboratorieassistent och en tjänst för laboratorieassistent. 

b. Vid den farmakologiska enheten behövs en tjänst för dokumentalist. 

Vidare behövs tjänster för en laboratorieintendent och en patolog (förste 

laboratorieläkare). 

c. Den farmacevtiska enheten behöver förstärkas med två apotekartjiins

ter. Vidare begärs en laboratorstjänst och en tjänst för förste laboratorie

assistent. 
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d. En tjänst för receptarie med ADB-beredande uppgifter behövs vid re

gistreringsbyrån. 

e. En tjänst for receptarie och en biträdestjänst behövs vid den farma

kotcrapcvt iska enheten. 

f. En byrädirektörstjänst och en biträdestjänst behövs vid den admini

strativa sektionen. 

4. Styrelsen föreslår att en ny anslagspost för jämförande kliniska pröv

ningar tillförs anslaget <+ 350 000 kr.). 

Föredraganden 

1970 års riksdag beslöt att socialstyrelsens läkemedelsavdelning skulle 

omlokaliseras till Uppsala (prop. 1970:74, SU 1970:98, rskr 1970:223). Flytt

ningen har skett under hösten \976. 
Den ständigt ökande arbetsbelastningen vid avdelningen medför behov 

av förstärkning inom elen farmacevtiska enhetens utredningssektion. Jag 
beräknar därför medel för en apotekartjänst (3). 

Enligt nämnda riksclagsbeslut skall staten svara för en viss baskostnad 

för läkemedelskontrollen som beräknats till ca 20 % . Återstoden eller ca 

80 '·'(, skall läkemeclelsproducenterna svara för genom avgifter. För tiden 

den I juli 1976 - den 30 juni 1977 gäller en ansökningsavgift på 8 000 
kr. och en årsavgift på 5 500 kr. Med hänsyn till inträffade kostnadsökningar 

har genom beslut den 15 december 1976 fastställts en ansökningsavgift på 

9 000 kr. och en årsavgift på 6 000 kr. för budgetåret I 977178. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

22 233 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statlig läkemedelskontro!I för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 22 233 000 kr. 

E 12. Statem; rättskemiska laboratorium: Förvaltnin~skostnader 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9245187 

11682000 
12 472 000 

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra un

dersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva 

annan verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte, vilken står i sam

band härmed. Laboratoriet skall vidare i viss omfattning framställa och 

tillhandahålla specialtestsera för blodgruppering samt utöva viss kontroll-
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verksamhet. Laboratoriet är understiillt socialstyrelsen och är uppdelat på 

en kemisk och en hlodgruppsserologisk avdelning. 

Enligt beslut av 1971 års riksdag skall SRL omlokaliseras till Linköping. 

Mot bakgrund av riksdagsbeslutet fick statens förhandlingsnämnd år 1973 

i uppdrag att föra förhandlingar med Östergötlands läns landsting om för

läggningen av SRL till regionsjukhuset i Linköping. Statens förhandlings

nämnd har till socialdepartementet anmält att nämnden preliminärt över

enskommit med företrädare för Östergötlands läns landsting, att landstinget 

inom det huvudblock som nu uppförs vid regionsjukhuset i Linköping an

ordnar lokaler för huvuddelen av den blodgruppsserologiska avdelningen 

vid SRL. Enligt nämnda preliminära överenskommelse skall staten i princip 

stå för hela kostnaden för anordnande av dessa lokaler i form av inves

teringsersättning, som utbetalas i anslutning till byggnadsarbctenas utfö

rande. 

Regeringen har fått bemyndigande att godkänna avtal mellan staten och 

Östergötlands läns landsting om anordnande av lokaler för huvuddelen av 

laboratoriets blodgruppsserologiska avdelning vid regionsjukhuset i Linkö

ping (prop. 1974:93). Ifrågavarande investeringsersättning skall belasta för

slagsanslaget G 6. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus. Statens 

förhandlingsnämnd har ännu inte träffat slutligt avtal om investeringser

sättning m. m. för dessa lokaler. 

Regeringen har efter förslag av organisationskommitten vid SRL beslutat 

- under förutsättning att avtal träffas med Östergötlands läns landsting om 

lokaler, driftkostnader m. m. och att lokalerna färdigställs programenligt 

- att flyttningen för den blodgruppsserologiska avdelningen sker under pe

rioden den I juli - den 1 september 1977. 
Något förslag till flyttningstidpunkt för den kemiska avdelningen har ännu 

inte lämnats av organisationskommitten eftersom avdelningens lokalfrågor 

ännu inte är lösta och organisationsfrågan fortfarande är oklar. Socialstyrelsen 

uppskattar dock - under förutsättning att organisationsfrågan löses och att 

erbjudna lokaler visar sig vara tillräckliga -att flyttning kan ske omkring 

årsskiftet 1978179. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Social- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
l..<'ikarpersonal 6 -2 
Teknisk personal 63 + 6 +5 

Kontorspersonal 13 + 3 +l 

Övrig personal 8 
90 + 9 +4 
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Anslag 

Lönekostnader 8 465 000 
Sjukvård 13 000 
Reseersänningar 161000 
därav nordiska resor <4000) 
därav för omlokalisering (150 000) 

Lokalkostnader 670 000 
Expenser 193 000 
därav for omlokalisering (52 000) 

Ersättning åt blodgivare 810000 
Övriga utgifter I 370 000 
därav inköp och underhåll av in-
ventarier och instrument <212 000) 
därav engångsutgifter (250 000) 

Summa utgifter 11682 000 
Inkomster vid statens rättskemis-

ka laboratorium, som redovisas 
pil driftbudgetens inkomstsida 1972000 

Sol"ialsl}'re/sens anslag.~ti·ams1ä//ni11g 

l. Pris- och löneomräkning 421 000 kr. 

Acriiknad iimlring 1'!77/7X 

Sncial
-;1vrelscn 

Fiirulra
!-!·111de11 

--- -- -------

+I 992 000 + 644 000 

+ 64000 + 4000 
(+ 6000) (-) 

(+ 50 000) (-) 

+ 70000 + 70000 
+ 120 000 + 71 000 

(+ 72 000) (+ 23 000) 
+ 390 000 + 81 000 
+ 183 000 80000 

(+ 68 000) I+ 15 000) 
(- 159 000) (- 159 000) 

+2819000 + 790 000 

+ 235 000 72 000 

2. 0-alternativet innebär att två tjänster på den kemiska avdelningen och 

tre tjänster på den blodgruppsserologiska avdelningen dras in. Det skulle 

innebära att laboratoriet inte skulle kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på 

ett fullgott sätt och medföra en ständigt ökande ärendebalans. 

3. För att den kemiska avdelningen skall kunna fullgöra sina uppgifter 

behövs ytterligare medel för fortbildning av personal, reseersättningar, ex

penser, förbrukningsartiklar m. m. (+ 52 000 kr.). 

4. Den blodgruppsserologiska avdelningen beräknas under sensommaren 

1977 omlokaliseras till Linköping. Omorganisation av verksamheten och 

andra åtgärder i samband med flyttningen medför betydande merutgifler. 

Sålunda erfordras medel för viss ökning av personalen (delvis av temporär 

karaktär) liksom till flyttningskostnader m. m. för de anställda samt en

gångsanvisning för flyttning av utrustning m. m. ( + 1 511 000 kr.). 

5. För vidareutveckling av verksamheten vid den kemiska avdelningen 

i vad avser gaskromatograft och masspektrometri samt automatisering av 

alkoholanalyser behövs medel till en tjänst som vetenskaplig assistent. Dess

utom erfordras ytterligare extra medel till narkotika- och läkemedelsana

lyser, expenser, inventarier och instrument samt till engångsanvisning för 

inköp av bl. a. viss utrustning får masspektrometri samt en gaskromatograf. 

(+ 304 000 kr.) 
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6. För att rationalisera den blodgruppsserologisk;.1 avdelningens fader

skapsundersökningar erfordras driftmedel för en minidator. Medel erfordras 

även för fortbildning av personal, ersättning åt blodgivare samt till expenser 
m. m. (+ 531 000 kr.) 

Med utgångspunkt i riksdagens beslut om omlokalisering av statens rätts

kemiska laboratorium till Linköping har en arbetsgrupp inom socialstyrelsen 

utrett laboratoriets framtida organisation. Resultatet har redovisats i be

tänkandet Rättskemisk och blodgruppsserologisk verksamhet - Organisa

tion, lokalisering m. m. som överlämnats till socialdepartementet och där

efter remissbehandlats. 

Med detta betänkande som grund har den blodgruppsserologiska avdel

ningen vid laboratoriet i samråd med socialstyrelsen utarbetat en promemoria 

rörande organisation och personalbehov för de delar av den blodgrupps

serologiska avdelningen som skall inrymmas vid regionsjukhuset i Linkö

ping. Promemorian, som överlämnats till socialdepartementet som social

styrelsens förslag, behandlar avdelningens faderskapsanalytiska verksam

het, utvecklingsarbete, administration m. m., men inte referensfunktionen 

med utredning av komplicerade kliniska prover, testserumkontroll m. m. 

Den framtida organisationen av faderskapsundersökningar har varit fö

remål för utredning av en arbetsgrupp inom socialstyrelsen. Utredningen 

färdigställdes och publicerades under våren 1976 i serien Socialstyrelsen re

dovisar 1976:4. Socialstyrelsen som överlämnat rapporten till socialdepar

tementet, redovisar i årets anslagsframställning ett preliminärt förslag för 

den faderskapsanalytiska verksamhetens organisation i framtiden. 

Socialstyrelsens organisations.förslag 

I skrivelse den 21 oktober 1976 har socialstyrelsen överlämnat ett slutligt 

organisationsförslag beträffande faderskapsundersökningsverksamheten i 

landet och den blodgruppsserologiska avdelningen vid statens rättskemiska 

laboratorium. Socialstyrelsen föreslår att huvuddelen av resurserna vid pa

ternitetsavdelningen vid rättsläkarstationen i Stockholm överförs till rätts

kemiska laboratoriets blodgruppsserologiska avdelning samtidigt som denna 

avdelning ges ansvaret för all faderskapsundersökningsverksamhet i landet 

och därmed förenade krav på vetenskaplig utveckling, metoduppföljning 

m. m. Vidare föreslås att rättskemiska laboratoriets båda huvudenheter- ke

miska och blodgruppsserologiska avdelningarna - blir helt skilda från va

randra. Socialstyrelsen föreslår också en rad åtgärder för att förbättra un

dersökningsrutinerna och kommunikationen mellan beställare och labora

torium. 
Styrelsen anser att en decentraliserad provtagningsorganisation - i första 

hand förlagd till landets regionblodcentraler - bör anlitas för utvidgade fa

derskapsundersökningar enligt den planering, som redan inletts av rätts-

7 Rihdagen 1976. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 98 

kemiska laboratoriet i samråd med socialstyrelsen. Vidare bör utlåtandena 

enligt socialstyrelsen i tillämplig omfattning kompletteras med anvisningar 

för hur beställaren skall gå vidare om det primära undersökningsresultatet 

inte ger någon vägledning. Dessutom må<;te den nuvarande blodgrupps

statistiska utvärderingen ses över. Den teoretiska bakgrunden när det gäller 

att handlägga ärenden, där någon eller några av de inblandade kommer 

från en population vars genetiska sammansättning skiljer sig från det svenska 

genomsnittet, bör också bli föremål för en noggrann genomgång. 

Socialstyrelsen föreslår att verksamheten vid den blodgruppsserologiska 

avdelningen organiseras i följande enheter. nämligen föreståndare och kansli, 

en avdelning för metodutveckling och specialanalyser. en genetisk avdel

ning, en serologisk avdelning, en biokemisk avdelning och en avdelning 

för gemensamma servicefunktioner. Mot bakgrund av resultaten av den 

remissbehandling som genomförts, dels tidigare av socialstyrelsen, dels se

nare av socialdepartementet, har socialstyrelsen funnit skäl att frångå det 

i anslagsframställningen redovisade organisationsförslagel vad gäller en kli

nisk referensfunktion i Linköping. Bidragande härtill är den fortsatt mins

kande verksamheten vid den nuvarande kliniska sektionen vid blodgrupps

serologiska avdelningen samt flera remissinstansers påpekanden att en kli

nisk referensfunktion i första hand är en angelägenhet för sjukvårdshu

vudmännen. Detta bör enligt socialstyrelsen leda till att avdelningen i fram

tiden får namnet statens rättsgenetiska laboratorium. Styrelsens organisa

tionsförslag innebär, att föreståndaren inte har någon formell funktion inom 

landstingets sju kv årdsorganisation. 

Även föreslagen kontroll av testsera och testblodkroppar förlagd till den 

planerade referensenheten har rönt stark kritik i remissbehandlingen och 

bör enligt socialstyrelsen inte etableras. Därmed bortfaller ett väc;entligt mo

tiv för tillskapande av en referensfunktion enligt tidigare förslag. 

Föredraganden 

Enligt beslut av 1971 års riksdag skall statens rättskemiska laboratorium 

flytta till Linköping (prop. 1971:29, lnU 1971:15. rskr 1971:196). En arbets

grupp inom socialstyrelsen har h~ft i uppdrag att göra en översyn av verk

samheten vid rättskemiska laboratoriet. Efter riksdagens beslut i lokalise

ringsfrågan har gruppens arbete bedrivits utifrån detta beslut. 

I årets anslagsframställning har socialstyrelsen redovisat ett preliminärt 

organisationsförslag beträffande verksamheten med faderskapsundersök

ningar och den blodgruppsserologiska avdelningen. Styrelsen har sedan kom

mit in med ett slutligt förslag. 

Bl. a. mot bakgrund av att organisationsfrågan när det gäller den kemiska 

avdelningen fortfarande är oklar och föremål för en översyn anser jag det 

vara för tidigt att ta ställning till frågan om en eventuell uppdelning av 
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laboratoriet i två självständig11 enheter. Laboratoriet bör därför liksom tidigare 

utgöra en enhet uppdelad på en blodgruppsserologisk och en kemisk av
delning. 

Jag finner i enlighet med socialstyrelsens förslag det vara lämpligt att 

ansvaret för alla faderskapsundersökningar i !andel, inkl. den verksamhet 

med utvidgade undersökningar som tidigare bedrivits av paternitetsavdel

ningen vid statens rättsläkarstation i Stockholm, fr. o. m. den I juli 1977 

läggs på den blodgruppsserologiska avdelningen vid rättskemiska labora

toriet. Jag delar också socialstyrelsens uppfattning att en uppdelning av blod

gruppsserologiska avdelningen efter funktionella linjer är mera rationell än 

den nu rådande delvis ärendebetonade uppdelningen. 

Mitt förslag att helt överföra ansvaret för faderskapsundersökningar till 

rättskemiska laboratoriet medför ett behov av resursförstärkningar. Jag be

räknar därför medel för två handläggare och ett biträde samtidigt som tre 

tjänster dras in under anslaget till statens rättsläkarstationer. Utöver dessa 

nya tjänster bör medel för vissa vakanta tjänster omdisponeras. Sålunda 

bör tre vakanta tjänster vid den nuvarande kliniska sektionen dras in och 

tjänster inrättas för en handläggare för metodutveckling och specialanalyser 

samt två handläggare för genetiska frågor. Utöver dessa personalförstärk

ningar beräknar jag medel för ytterligare en handläggare för statistiska be

arbetningar m. m. 

I likhet med föregående budgetår heräknar jag även vissa medel som 

sammanhänger med laboratoriets flyttning till Linköping. Sålunda beräknar 

jag 200 000 kr. för dubblering av viss personal, 150 000 kr. för resor och 

traktamenten m. m. för de anställda i samband med omlokaliseringen och 

75 000 kr. för flyttning av utrustning och övriga expenser. Jag har även 

beräknat 91 000 kr. som en engångsanvisning till den kemiska avdelningen. 
Med hänvisning till sammanställningen och vad jag här anfört beräknar 

jag anslaget för nästa budgetår till 12 472 000 kr. Jag hemställer att rege;ingen 

föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har angivit om organisationen i fråga om 

faderskapsundersökningarna, 

2. till Statens rällskemiska laboratorium: Fön1altningskostnader för 

budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 12 4 72 000 kr. 

E 13. Statens rättskemiska laboratorium: Utrustning 

1975176 

1976177 

1977/78 

Socialstyre/sen 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Reservation 

750 000 

Den blodgruppsserologiska avdelningen vid statens rättskemiska labo

ratorium skall flytta till nya lokaler i Linköping under sensommaren 1977. 
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Avdelningen har upprättat ett förslag till basutrustning av lokalerna i Lin

köping. I 1976 års prisläge inkl. mervärdeskatt och frakter uppgår kost

naderna för utrustningsförslaget till 1 720 000 kr. 

Med hänsyn till de oklarheter, som finns beträffande avdelningens fram

tida organisation. kan socialstyrelsen ännu inte föreslå en totalram för ut

rustning av avdelningen. Styrelsen räknar dock med att minst l 300 000 

kr. behövs för att Hicka kostnaderna för utrustning t. o. m. budgetåret 

1977178. Då 250 000 kr. anvisats för budgetåret 1976177 under anslaget 

Statens rättskemiska laboratorium erfordras nu I 050 000 kr. för budgetåret 

1977178. 

Föredraganden 

För att påbörja anskaffning av sådan utrustning som erfordras vid rätts

kemiska laboratoriet, bl. a. for att blodgruppsserologiska avdelningen skall 

kunna pil.börja verksamheten i de nya lokalerna sommaren 1977, beriiknar 

jag ett belopp av 750 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till Statens rättskemiska laboratorium: Utrustning för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 750 000 kr. 

E 14. Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 780 096 

11502000 
11 049000 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra r'åtts

medicinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökning

ar av misshandlade och för brott misstänkta personer samt laboratorieunder

sökningar. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala. Lund, Göteborg, Umeå 

och Linköping. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Social- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Läkarpersonal 21 + 2 -2 
Laboratoriepersonal 10 + 2 
Kontorspersonal 13 + 3 
Övrig personal 17 + 5 +1 

61 + 12 -I 
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·--------------

Anslag 
Utg!/ier 

Uinekostnader 8 767 000 
Sjukvård 7 500 
Reseersättningar 52 000 
därav nordiska resor (I 500) 

Lokalkostnader J 203 000 
Expenser 537 000 
Övriga utgifter 976 000 
därav för inköp av inventarier 
och instrument (264 000) 
engångsutrustning (100 000) 

Summa utgifter 11 542 000 

Inkomster 40000 

Nettoutgift 11502000 

Socialstyre/sen 

I. Pris-och löneomräkning 336 000 kr. 

lkr:i~naJ :inJring IY77/78 

Sol'i-il
styrd\cn 

+ 1735000 

+ 40000 
(+ 500) 
+ 329 000 
+ J 76 000 
+ 131 000 

(+ 59 000) 
(+ !0000) 

+2411000 

+ 40000 

+ 2 451000 

h:\rcdr;i
g:irnh:P 

33000 

+ 3000 
(-) 

+ 181 000 
14000 

629 000 

(+ 20000) 
(- 100000) 
- 492 000 

+ 39000 

- 453000 

2. 0-alternativet beräknas innebära en minskning av verksamheten med 

en biträdande överläkare och en underläkare vilket skulle medföra en minsk

ning av antalet rättsmedicinska undersökningar med risk för att rättssä

kerheten sätts i fara. 

3. För att bereda föreståndarna vid stationerna i Umeå och Linköping 
acceptabla arbetsförhållanden begärs en tjänst som biträdande överläkare 

vid vardera stationen. För att dessutom klara den administrativt stora ar

betsbördan vid stationen i Stockholm föreslås att en tjänst som biträdande 

överläkare byts ut mot en tjänst som överläkare tillika biträdande före

ståndare. ( + 466 800 kr.) 

4. Med hänsyn till den kraftigt ökande verksamheten vid rättsläkarsta

tionen i Linköping föreslår styrelsen att ytterligare en tjänst som obduk

tionsassistent inrättas vid stationen. Den ökande verksamheten vid sta

tionerna i Uppsala, Umeå och Linköping medför dessutom stor belastning 

på kanslierna. Samtliga dessa stationer har endast en befattningshavare vid 

sina kanslier. Styrelsen föreslår därför att en tjänst som kansliskrivare tillförs 

stationerna i Uppsala och Linköping, samt att stationen i Umeå tillförs en 

halvtidstjänst som kansliskrivare. (+ 260 200 kr.) 
5. För att utveckla och komplettera laboratoriet vid rättsläkarstationen 

i Stockholm med modern histo- och biokemisk analysteknik samt för att 
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kunna genomföra det ökade kravet på fotografisk dokumentation erfordras 

en tjänst som laboratorieingenjör och en tjänst som fotograf. Då motsvarande 

utveckling inom analysområdet också är synnerligen önskvärd vid rätts

läkarstationen i Uppsala begärs medel för en tjänst som laboratorieingenjör. 

(+241500 kr.) 

6. För att underlätta rekryteringen till riittsmedicin föreslår styrelsen att 

en tjänst som avdelningsläkare i Göteborg resp. som biträdande överläkare 

vid rättsläkarstationerna i Uppsala och Lund dra<> in samtidigt som en andra 

överläkartjänst inrättas vid de nämnda rättsläkarstationerna. För att möta 

den kraftigt ökande verksamheten i Umeå och för att lösa problem i samband 

med semester- och sjukvikariat begärs medel för en obduktionsassistent. 

Dessutom har rättsläkarstationen i Göteborg behov av ytterligare en halv

tidstjänst som kontorsbiträde. (+ 188 900 kr.) 

7. För försöksarbetet vid rättsliikarstationerna i Uppsala och Lund med 

utveckling av förebyggande åtgärder mot trafikolyckor och skador i samband 

därmed, psykologiska utredningar om orsaker till självmord, problem i an

slutning till narkomani, alkoholism och rattfylleri, behövs halvtidstjänster 

som psykolog och kurator vid vardera av dessa rättsläkarstationer. Dessutom 

begärs extra medel för metodutveckling samt en tjänst som assistent till 

rättsläkarstationen i Lund. (+ 369 900 kr.) 

8. Det ökade antalet rättsmedicinska förrättningar och de begärda per

sonalförstärkningarna medför att en uppräkning av anvisade medel för ex

penser, inköp av inventarier och instrument, reseersättningar och lokalkost

nader är helt nödvändig. ( + 548 000 kr.) 

Föredraganden 

Som framgår av min redogörelse under anslaget E 12 avses statens rätts

kemiska laboratorium överta ansvaret för faderskapsundersökningsverksam

heten i landet fr. o. m. den 1 juli 1977. Detta innebär att en del av de 

personalresurser som tidigare funnits vid paternitetsavdelningen vid rätts

läkarstationen i Stockholm för antropologiska faderskapsundersökningar en

ligt mitt förslag förs över till rättskemiska laboratoriet. Jag räknar därför 

med minskade lönekostnader under förevarande anslag avseende tre tjiinster 

som f. n. är vakanta. Övriga tjänster vid paternitetsavdelningen nämligen 

en antropologamanuens, en laboratorieassistent !halvtidstjänst), en förste 

fotograf samt ett fotobiträde/förste fotobiträde bör överföras till rättsläkar

stationen i Stockholm. Av dessa tjänster bör de tre förstnämnda tjfosterna 

inte återbesättas. 

Kostnadsansvaret för liktransporter har hittills varit delat mellan social

styrelsen och rikspolisstyrelsen. Detta kostnadsansvar bör fr. o. m. den I 

juli 1977 helt övertas av rikspolisstyrelsen. Jag har vid min bcdkning av 

medelsbehovet tagit hänsyn till denna överföring. 
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För att förbättra arbetssituationen frireslår jag vidare att rättsläkarstationen 

i Linköping förstärks med en tjänst soi1i obduktionsassistent och att rätts

llikarstationen i Uppsala förstärks med en biträdcstjänst. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 11 049 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättsläkarstativner: Fii1valtningskos111ader får budget

året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 11 049 000 kr. 

E 15. Statens rättsläkarstationer: Inredning och utrustning 

1975176 

1976177 

1977178 

Socialstyre/sen 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

350 000 Reservation 

1 000000 

I. Statens riittsliikarstation i Uppsala har fått utökade lokaler fr. o. m. 

1975176. Med hänsyn till lokaltillskottet och den otillfredsställande utrust

ningsstandarden vid rättsläkarstationen har föreståndaren vid stationen ut

arbetat ett förslag till anskaffning av utrustning till ett belopp av 690 000 

kr. Bl. a. med hänsyn till att 100 000 kr. anvisats får ändamålet för budgetåret 

1976177 föreslår socialstyrelsen att 420 000 kr. anvisas för utrustning till 

rättsläkarstationen i Uppsala. 

2. Statens rättsläkarstation i Lund kommer under budgetåret 1977 /78 

att flytta in i nya lokaler. Föreståndaren för rättsläkarstationen har över

lämnat ett förslag till nyanskaffning av utrustning för verksamheten. För

slaget har efter granskning av socialstyrelsen kostnadsberäknats till 1 420 000 

kr. Socialstyrelsen anser dock att förslaget behöver övervägas ytterligare, 

bl. a. vad gäller omfattningen av utrustning för forskning och är därför inte 

beredd att nu föreslå en totalram för ifrågavarande utrustning. För att verk

samheten skall kunna påbörjas i de nya lokalerna måste dock medel anvisas 

för anskaffning av utrustning och socialstyrelsen föreslår att 800 000 kr. 

anvisas för budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

För att påbörja utrustning av nya lokaler för rättsläkarstationen i Lund, 

som enligt gällande planer står färdiga under budgetåret 1977 /78, beräknar 

jag 700 000 kr. Vidare beräknar jag 300 000 kr. för anskaffning av viss ut

rustning till rättsläkarstationen i Uppsala. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättsläkarstationer: Inredning och utrustning för bud

getåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 
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F. Öppen hälso- och sjukvård 

Behovet av ökade insatser på det sjukdomsförebyggande ornrådet har 

uppmärksammats alltmer, bl. a. på grund av kostnadsutvecklingen inom 

hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst åtgärder för ökad hälsovårds

upplysning. Inom socialstyrelsen har en särskild nämnd till uppgift att pla

nera, leda och samordna socialstyrelsens hälsoupplysningsverksamhet och 

att verka för regional oc.:h lokal verksamhet på detta område. 

Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bedriver f. n. sin verksamhet 

med tyngdpunkten på tre huvudområden, nämligen kost och motion, be

roendeframkallande medel samt sexual- och samlevnadsfrågor. Erforderliga 

medel beräJ..:nas i det följande lör fortsatta insatser på dessa områden. Inom 

området sexual- och samlcvnadsfrågor kommer särskild information att läm

nas till blivande föriildrar i frågor som rör graviditet, förlossning och för

äldraskap. Riksdagen har under föregående års riksmöte beslutat om kraftigt 

ökade insatser för upplysning om tobakens skadeverkningar under inne

varande budgetår. Planeringen av tobaksupplysningen skall ske i samråd 

med folJ..:rörelserna och statens ungdomsri'td. I dct följande beräknas fortsatta 

medel för dessa upplysningsprogram under nHsta budgetår. 

Rätt utformade hälsoundersökningar har också en viktig roll i den fö

rebyggande hälsovården. Socialstyrelsen kommer i början av året att redovisa 

ett utredningsuppdrag angående hälsokontroller och andra förebyggande åt

gärder och hur dessa skall inordnas i den allmänna hälso- och sjukvården. 

Inom den förebyggande hälsovården har skyddsympningarna en utom

ordentligt stor betydelse. Genomförandet av allmänna vaccinationer mot 

t. ex. difteri och polio har så gott som helt utrotat dessa sjukdomar i landet. 

Mot bakgrund av att smittkoppssjukdomen, som i årtusenden varit ett 

världsomfattande hälsovårdsproblern, håller på att helt utrotas efter en av 

världshäl:;ovårdsorganisationen ledd utrotningskampanj, har riksdagen ny

ligen beslutat om en lagändring som innebär att bestämmelserna om smitt

koppsympning av barn och värnpliktiga kan sättas ur kraft genom särskilt 

förordnande av regeringen. Sådant förordnande har nyligen meddelats av 

regeringen. Jag kommer därför i det följande inte att beräkna några medel 

för ympning mot smittkoppor. Jag vill dock nämna att statens bakterio

logiska laboratorium (SBL) av beredskapsskäl kommer att hålla visst lager 
av smittkoppsvaccin. 

Bland insatserna för att förstärka den förebyggande hälso- och sjukvården 

bör här också nämnas den forsknings- och utbildningsverksamhet som be

drivs vid vårdcentralen i Dal by. V crksamheten syftar bl. a. till att utveckla 

lämpliga metoder för hälso- och sjukvård inom den öppna vårdsektorn. 
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F l. l.äkemedcl ät l'issa kvinnor och barn 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 565 151 
5 000 000 

5 000000 

105 

Kvinnor och barn kan i anslutning till mödra- o<.:h barnhälsovård samt 

skolhälsovård kostnadsfritt få vissa skyddsläkemedel. Kvinna som får av

giftsfri sjukdomsbehandling inom ramen för mödrahälsovården kan vidare 

kostnadsfritt få nödvändiga läkemedel. Bestämmelserna finns i kungörelsen 

(1939:461) om kostnadsfritt tillhandahållande av skyddsläkemedel åt vissa 

kvinnor och barn (omtryckt 1962:444, ändrad senast l 972:687) samt i kungö

relsen (l 944:397) om kostnadsfritt tillhandahållande av läkemedel åt vissa 

kvinnor lidande av havandeskapssjukdomar m. m. (ändrad senast l 970:733). 

Socialstyre/sen 

Förskrivning av gammaglobulin åt gravida kvinnor i syfte att förhindra 

fosterskador är under omprövning. Behov av sådan profylax kan dock be

dömas finnas i ungefär samma omfattning som tidigare även under bud

getåret 1977178. Under budgetåret 1974/75 påbörjades en vaccinering av 

nyförlösta kvinnor och av sko!Oickor i grundskolans sjiitte årskurs för att 

förebygga sjukdomen röda hund. 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget för budgetåret 1977178 förs upp med 

oförändrat 5 milj kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar i enlighet med socialstyrelsens förslag medelsbehovet under 

nästa budgetår till 5 milj kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Läkemedel åt vissa kvinnor och barn för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 

F 2. Allmän hälsokontroll 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 396 476 

I 200 000 

1 269 000 

Anslaget är avsett dels för viss försöksverksarnhet med allmänna och 

riktade hälsoundersökningar och dels för statens hakteriologiska laborato

riums (SBL) kostnader för viss hlilsokontroll. 
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S11cia/s1_1'!"elsen 

för datahehandling och statistisk bearbetning av resultaten från den ut

vidgade försöksverksamheten med hälsoundersökning for uppspårande av 

bröstcancer föreslår styrelsen att 75 000 kr. hcräknas. 

1969 års hälsokontrollutredning väntas lägga fram sitt betlinkande inom 

kort. Betänkandet väntas innehålla ett konkret förslag till ett antal 

riktade undersökningar tillgängliga för alla medborg<ire, <ivsedda <itt uppspåra 

personer med sjukdom<ir och organdefekter, vid vilk<t ett tidigareläggande 

av diagnosen och därmed beh<indlingen anses ha särskild betydelse både 

ur elen enskilde individens och ur samhällets synvinkel. Socialstyrelsen fö

reslår att detta sjukdomsuppspårande program i en första omgång prövas 

inom något eller några landstingsområden innan det rekommenderas till 

allmänt bruk över hela landet. Socialstyrelsen beräknar kostnaderna för pla

nering och genomförande av ett sådant projekt under budgetåret 1977178 
till 219 000 kr. 

Styrelsen finner det också vara av stort intresse att undersöka vilken 

sjukdomsupptäckande effekt och vilken belastning på sjukvårdsorganisa

tionen som skulle ha varit att emotse om hälsokontrollutredningens förslag 

till sjukdomsuppspårande program tillämpats vid gävleundersökningen 

åren 1969-1971. Detta kan utrönas genom statistisk-datateknisk bear

betning <iV resultaten från gävleundersökningen. Socialstyrelsen föreslår att 

135 000 kr. beräknas för detta ändamål. 

För arvode till specialföredragande (läkare) i vissa frågor rörande allmän 

hälsokontroll beräknas 88 000 kr. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

Vissa ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda kan diagnosti

seras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder, lämpliga för urvalsun

dersökningar i stor skala. Om förebyggande behandling sätts in på ett tidigt 

stadium kan barnen räddas från invaliditet till ett normalt liv. Dessa un

dersökningar beräknas nästa budgetår fortgå efter ungefär samma mönster 

som förut. 

SBL begär I 106 000 kr. för laboratoriets hälsokontrollverksamhet som 

avser sådana s. k. PKU-undersökningar. 

Föredraganden 

Som framgår av vad jag anfört i inledningen till avsnittet kommer social

styrelsen i hööan av år 1977 att redovisa ett utredningsuppdrag från re

geringen om hiilsokontroller och andra förebyggande åtgärder och hur dessa 

skall kunna inordnas i den allmänna hälso- och sjukvården. 
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Anslaget för innevarande budgetår avser bl. a. medel till socialstyrelsen 
för planering och programmering av en utvidgad försöksverksamhet med 
bröstcancerundersökning inom flera landstingsområden med en särskild 
röntgenmetod som med goda resultat prövats vid hUlsoundersökningarna 
i Gävleborgs län. Det praktiska unclersökningsarbetet m. m. sker i lands

tingens regi. rör databehandling och statistisk bearbetning av resultaten 
från denna försöksverksamhet beräknar jag 75 000 kr. Vidare beräknar jag 

88 000 kr. för arvode till föredragande hos socialstyrelsen i vissa frågor rö
rande allmän hälsokontroll. 

Förs. k. PKlJ-undersökningar vid SBL beräknar jag vidare I 106 000 kr. 
Anslaget bör föras upp med I 269 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmän hälsokontroll för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för
slagsanslag av I 269 000 kr. 

F 3. Skyddsympningar 

1975176 

1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

18 473 820 
27 600000 

25 200 000 

Från anslaget utgår ersättning för kostnader i samband med frivillig 
skyddsympning mot difteri, kikhosta, stelkramp, mässling, polio och röda 

hund. 

Socialsryrelsen 

Styrelsen beräknar kostnaderna för ympningar under budgetåret 1977 /78 
enligt följande sammanställning. 

Ersätt- Steril Vaccin lmmuni- Summa 
ning till engångs- tetsprov 
ympare, materiel m.m. 
resor 
m.m. 

Skyddsympning mot: 
I. Difteri, kikhosta-

difteri-stelkramp 
\trippelympning), 
difteri-stelkramp 200000 4408 000 4 608 000 

2. Polio I 376 900 340000 JO 330 300 12047200 
3. Mässling 40000 2 833 500 2 873 500 
4. Röda hund 26000 I 609400 6000000 7 635 400 

Summa kr. 1376 900 606000 19 181 200 6 000 000 27 164 100 
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I. Under budgetåret 1975/76 uppgick totalantalet ympningar inom denna 

grupp till 500 000. För budgetåren \<J76/77 och 1977178 bcriiknar styrelsen 

samma antal. 

2. Frivillig skyddsympning mot polio med avdödat vaccin erbjuds numera 

alla i Sverige. Under budgetåret 1975176 uppgick antalet ympningar till 

850 000. Styrelsen beräknar samma antal för budgetåren 1976177 och 

1977178. Y mpningsprogrammct med en femte poliospruta till personer födda 

åren 1948-1959 skulle enligt styrelsens ursprungliga målsättning vara 

genomfört i och med utgången av budgetåret 1976177. Denna tidsram har 

emellertid inte kunnat hållas. Styrelsen räknar dock med en ökning av ymp

ningstakten sedan styrelsen beslutat om en bred information om angelä

genheten av ett fullgott polioskydd. Genomförandet av detta ympnings

program bör enligt styrelsen fortsätta också under nästa budgetår och omfatta 

400 000 personer. 

3. En allmän skyddsympning av barn mot mässling har startats under 

budgetåret 1969170. Styrelsens målsättning är att denna skyddsympning så 

snabbt som möjligt skall genomföras för åldrarna upp till 12 år, varvid i första 

hand de yngsta årskullarna bör ifrågakomma. Ympningsfrckvensen har hit

tills blivit mindre än beräknat. Styrelsen räknar dock med att efterfrågan på 

skyddsympning mot mässling skall stiga och uppskattar antalet ympningar 

under budgetåret 1977178 till 100 000. 
4. Den under budgetåret 1974175 påbörjade skyddsympningen mot röda 

hund för att förebygga fosterskador beräknas under budgetåret 1977178 kom

ma att omfatta dels ca 15 000 nyförlösta kvinnor efter immunitetsprövning 

av ca 120 000 gravida kvinnor och dels ca 50 000 skolflickor i grundskolans 

sjätte årskurs. 

Föredraganden 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt har riksdagen nyligen antagit 

ett av regeringen framlagt förslag till ändring i lagen ( 1958:428) om ympning 

mot smillkoppor. Jag har därför inte beräknat några medel för ympning 

mot smittkoppor under anslaget. 

Jag räknar i övrigt med att antalet ympningar blir något lägre än vad 

socialstyrelsen beräknat bl. a. beträffande mässling. Jag beräknar meclcls

behovet under anslaget för nästa budgetår till 25.2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skyddsympningar för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 25 200 000 kr. 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 

F 4. HälsOl'årdsupplysning 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

8 086 362 
110000001 

11 500 000 

Reservation 

1 Därav 2 milj, kr. anvisat under anslaget Upplysning om tohak, 

109 

I 434 160 

Från anslaget bekostas viss upplysningsverksamhet i syfte att ge allmänhe

ten information om förebyggande hälsovård, Inom socialstyrelsen handhas 

denna verksamhet av socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, Nämnden 

har till uppgift att planera, leda och samordna verksamheten och att verka för 

regional och lokal verksamhet på detta område, 

Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bedriver f n, sin verksamhet 

med tyngdpunkten på tre huvudområden, nämligen kost och motion, bero

endeframkallande medel samt sexual- och samlevnadsfrågor, 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Social- Före-
styrelsen draganden 

J, Bidrag till organisationer I 170000 +I 930 000 + 300 000 
2, Kost och motion I 700000 +I 300 000 + 200 000 
1 Beroendeframkallande 

medel 2 5000001 + 825 000 + 200 000 
4, Sexual- och samlevnads-

frågor, inkL preventiv-
medelsupplysning m, m, 4 000000 - 500000 - 500000 
varav 
a) socialstyrelsens 

nämnd för hälso-
upplysning (! 800000) (+ I 700 000) (+ 500 000) 

b) ungdoms- och 
kvinnoorganisa-
tioner (2 200000) (-2 200000) (-I 000 000) 

5, Övrig hälsoupplysning m, m 930000 + 580000 + 150 000 
6, Gemensamma funktioner 700000 + 665 000 + 150 000 

Summa Il 000000 +4 800000 + 500 000 

I Därav har 2 milj, kr. anvisats under ett särskilt anslag Upplysning om tobak, 

Socialstyre/sen 

J, Från anslagsposten bekostas upplysningsverksamhet genom vissa orga

nisationer bL a, Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverk-
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ningar 1NTS), Riksförhunde\ för sexuell upplysning IRFSU), Svenska röda 

korsets barnavårdsdelegation m. fl. Ansökningarna om bidrag från organisa

tionerna uppgår för nästa hudgetår till 3 100 000 kr. Regeringen beslutar om 

fördelningen av anslagsbeloppet mellan organisationerna efter förslag av 

nämnden. 

2. Verksamhetsområdet kost och motion är nu uppdelat i två huvudgrup

per. Den ena avser selektiv information riktad till avgränsade målgrupper. 

Den riktar sig till professionella informatörer eller yrkesgrupper inom t. ex. 

skola, sjuk- och socialvård. som i sin tur svarar för undervisning eller infor

mation till enskilda människor. Kost och motion bör naturligt ingå i den häl

soinformation som ges inom hälso- och socialvård. Kunskaper om kost och 

näring och om fysisk aktivitet bör också på ett bättre sätt än nu integreras i så

väl skolundervisningen som i yrkesutbildningen på vissa områden. 

Den andra huvudgruppen gäller information till allmänheten över press, 

radio och television, butikskedjor m. m. För att verksamheten för kost och 

motion skall kunna utvecklas efter de ursprungliga intentionerna krävs kraf

tigt ökade insatser. Verksamheten är i dag i alltför hög grad beroende av bi

drag från näringslivet. 

3. För information om tobak, narkotika m. fl. beroendeframkallande me

del krävs fortsatta kraftiga insatser. Medel begärs bl. a. för en fortsättning av 

den informationskampanj om tobakens skadeverkningar som nämnden be

driver under innevarande budgetår. Huvudpunkterna i denna verksamhet är 
försöksprojekt baserade på tobaksutredningens förslag om röknegativ upp

växt och en rökfri hälso- och sjukvård. Informationen riktar sig friimst 

till sådana personer som kan föra information och attityder vidare, såsom 

personal inom hälso- och sjukvården, lärare, ungdoms- och fritidsledare 

m. fl. Styrelsen avser också att bedriva försök med information på skilda 

typer av arbetsplatser. Folkrörelserna kommer att engageras i informations
verksamheten. 

4. Inom området sexual- och samlevnadsfrågor behövs fortsatta insatser 

för information om olika abortförebyggande åtgärder m. m. Den regionala 

verksamheten med integrerad utbildning i preventivmedelsrådgivning och 

information som på försök bedrivits i Gotlands kommun fortsätter i Väster

bottens län i samarbete med landstinget. Avsikten är att de erfarenheter som 

vinns i de regionala projekten skall tjäna som underlag vid planeringen av 

motsvarande verksamhet inom andra landstingsområden. Härutöver bedri

ver nämnden särskild utbildningsverksamhet i preventivmedelsinformation 

för personal inom hälso- och sjukvård. inom skolan och inom social- och fri

tidsförvaltningar över hela landet. Informationen till förskolan liksom till. 

föräldrar kommer att intensifieras under budgetåret 1977178. Detta gäller 

också informationen till invandrare. Styrelsen begär också medel till särskilda 

informationsinsatser inom området graviditet, förlossning och föräldraskap, 

som kommer att aktualiseras i samband med ett under är 1978 väntat förslag 
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om ny organisation för mödrahälsovården. F. n. finns endast kommersiell in

formation inom detta område. 

5. Utöver information inom de tre huvudområdena anser nämnden det 

angeläget med ökade insatser inom flera andra områden bl. a. tandhälsovård, 

smittsamma sjukdomar m. m. Från denna anslagspost bekostas också viss 

utbildnings- och konferensverksamhet för personal inom hiilso- och sjuk

vård, ungdoms- och fritidsledare m. fl. samt tidskriften Vigör. 

6. Anslagsposten avser främst att täcka sådana lönekostnader som inte 

kan hänforas till något speciellt område eller projekt t. ex. diarieföring, bok

föring, personalsekreterare, dokumentationscentral, distribution, redaktio

nell service, ersättningar till nämndens ledamöter samt administrationsbi

drag till socialstyrelsen m. m. 

Föredraxanden 

Ökade resurser bör ställas till förfogande för hälsovårdsupplysning. Jag 

förordar därför en höjning av anslaget för nästa budgetår till l I ,5 milj. kr. 

Upplysningsarbetet bör inriktas på särskilt angelägna områden. Hit hör 

upplysningsverksamheten om abortförebyggande åtgärder och om preven

tivmedel. För detta ändamål har också beräknats medel för fortsatta insatser 

genom ungdoms- och kvinnoorganisationer med 1,2 milj. kr. Jag har därvid 

ansett det angeläget att denna informationsverksamhet för nästa budgetår 

främst tar sikte på olika invandrarorganisationer. Inom området sexual- och 

samlevnadsfrågor har jag vidare beräknat medel för särskild information 

till blivande föräldrar i frågor som rör graviditet. förlossning och föräldraskap. 

Ett annat angeläget område är upplysningen om tobakens skadeverkningar. 

Medel har beräknats för en fortsättning av den under innevarande budgetår 

påbörjade informationskampanjen om tobakens skadeverkningar även under 

nästa budgetår. Det är också angeläget att kunna fortsäua upplysningen 

i narkotikafrågan och den pågående informationen i kost- och motionsfrågan. 

Under anslaget har vidare beräknats medel för nämndens verksamhet i 

övrigt och för bidrag till vissa organisationer. Inom ramen för anslaget bör 

socialstyrelsen genom attitydundersökningar och på annat siitt regelbundet 

mäta effekten av den upplysning som ges. 
Regeringen beslutar senare om den närmare fördelningen av tillgängliga 

medel under anslagsposten 1. Bidrag till organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälsol'årdsupplysning för budgetåret I 977178 anvisa etl 

reservationsanslag av 11 500 000 kr. 
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F 5. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materialprovning 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

I\ nslag 

förslag 

644 980 
1400000 

l 500000 

Reservation 403 176 

Enligt avtal mellan de deltagande nordiska länderna har det nordiska insti

tutet för odontologisk materialprovning (NIOM) till uppgift att genom mate

rialprovning och därtill hörande målinriktad forskning, utvecklings- och upp

lysningsvcrksamhet samt genom andra lämpliga medel arbeta för att ma

terial. förbrukningsartiklar och viss utrustning, som används inom tand

vården i de nordiska länderna, uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn 

till utvecklingen inom hälsovård och teknik. 

Föredraganden 

Nordiska ministerrådet beslöt den l oktober 1976 att överföra nordiska 

institutet för odontologisk materialprovning till ministerrådets allmänna 

budget fr. o. m. 1978 års budget. I avvaktan på ministerrådets beslut om 

budgeten för år 1978 bör medel för verksamheten beräknas under före

varande anslag. Anslagsbehovet för budgetåret 1977178 beräknar jag till 

1,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till nordiskt institutfi.ir odontologisk materialpr01•ning för 

budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av I 500 000 
kr. 

F 6. Epidemiberedskap m. m. 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 642 978 
4 856 000 

7 009 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Från anslaget utbetalas ersättning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom. Bestämmelser i ämnet finns i kungörelsen (1956:296) 
om ersättning i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse 1ändrad 

senast 1976:1142) och lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare (ändrad 

senast 1973:469). Från anslaget bekostas vidare planläggning av epidemi

beredskap inom riket. medicinsk katastrofbcredskap m. m. samt vissa er

sättningar enligt kungörelsen (] 970: 160) om läkarintyg för sjöfolk. 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet, som bedrivs 

vid statens bakteriologiska laboratorium (SHL). 
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Socialstyre/sen och SBL 

Socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium (SBL) beräknar 

följande medelsbehov för sin verksamhet på området under budgetåret 
1977178. 

Socialstyre/sen 
Planläggning av epidemibercdskap inom riket 
Medicinsk katastrolberedskap 
Diverse kostnader, främst för epidemiförebyggande åtgärder med avse
ende på den internationella trafiken 
Vissa läkarundersökningar av personer, som söker anställning på fartyg 
Ur epidemiberedskapssynpunkt förstärkt övervakning av dricksvatten 

SBL 
Epidemiologisk verksamhet 
Civil beredskapslagring 
Bekämpning av sjukhusinfektioner 

SBL 

27000 
41 000 

109000 
27000 
25 000 

229 000 

2 530 000 
I 000 000 
I 300 000 

4830 000 

1. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämp

ning, rapportering samt rådgivning och information. Anslaget är avsett att 

täcka utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid SBL. SBL be

gär att anslaget räknas upp med 110 000 kr. Uppräkningen är i sin helhet för

anledd av ökade löne- och materialkostnader. 

2. SBL föreslår en uppräkning av anslaget till civil beredskapslagring med 

750 000 kr. för att täcka kostnader i samband med beredskapslagring av 

smittkoppsvaccin och för kassationsförluster på vacciner m. m. som bered

skapslagras för vissa riskgrupper. 

3. SBL föreslår vidare efter samråd med socialstyrelsen att medel beräknas 

med I 300 000 kr. för en utökning av den epidemiologiska verksamheten 

med en enhet som är speciellt inriktad på sjukhusinfektioner. 

Föredraganden 

J\nslagsbehovet till den epidemiologiska verksamheten vid SBL under 

nästa budgetår beräknar jag till 2 780 000 kr. Därvid har jag beräknat 250 000 

kr. för att täcka kostnader för kassationsförluster i samband med bered

skapslagring av smittkoppsvaccin samt vacciner för vissa riskgrupper. 

\1ed hänsyn till den ökade medelsförbrukningen under de senaste bud

getåren får ersättning till smittblirare m. m. beriikmir jag i denna del en 

ökning av medelsbehovet med 2 milj. kr. till 4 milj. kr. Anslagsbehovet 

för socialstyrelsens planeringsverksamhet beräknar jag till 229 000 kr. i en

lighet med styrelsens förslag. 

8 Rihdagen 1976. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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Anslaget för nästa budgetår bör således tas upp med 7 009 000 kr., vilket 

innebär en ökning med ca 2,2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen förcslar riksdagen 

au till Epidemiberedskap m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 7 009 000 kr. 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 11 5 

G. Universitetssjukhus m. m. 

Den totala intagningskapaciteten för läkarutbildningen vid de medicinska 
läroanstalterna i landet uppgår f. n. till ca I 000 platser per är. Läkarnas 
grundutbildning till läkarexamen omfattar studier under fem och ett halvt 
år. Utbildningen när efter tre är det kliniska stadiet, då den i stor utsträckning 
förläggs till sjukhus. 

Den kliniska delen av läkarutbildningen i stockholmsområdet är i hu
vudsak förlagd till karolinska sjukhuset, Huddinge, S:t Görans, Sabbatsbergs 
och Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Serafimerlasarettet. lntag
ningskapaciteten vid karolinska institutet är 370 platser per är. I göteborgs
omrädet finns de kliniska utbildningsplatserna främst vid Sahlgrenska sjuk
huset. Vidare utnyttjas bl. a. Östra sjukhuset i Göteborg för den kliniska 
läkarutbildningen. Läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till 
akademiska sjukhuset i Uppsala, lasarettet i Lund, Malmö allmänna sjukhus, 
lasarettet i Umeå och regionsjukhuset i Linköping. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1974:93, SoU 1974:26, rskr 
1974:239) har avtal godkänts om läkarutbildning och forskning vid kom
munala undervisningssjukhus för åren 1974-1976. Vidare finns avtal med 
Stockholms läns landstingskommun om samarbete beträffande karolinska 
sjukhuset m. m. (prop. 1975:79, SoU 1975:13, rskr 1975:189). Till avtalet 
knutna överenskommelser om investeringsbidrag och driftbidrag gäller för 

åren 1974-1976. Överenskommelse med Uppsala läns landstingskommun om 
fortsatt samarbete för drift av akademiska sjukhuset i Uppsala (prop. 1975:79) 

gäller för tiden den I januari I 974-<len 30 juni 1977. 
Förhandlingar pågår om de nya läkarutbildningsavtal som skall gälla på 

de olika undervisningsortema fr. o. m. den I januari 1977 och om nya över
enskommelserrorandedet fortsatta samarbetet beträffande karolinska sjukhu
set och akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag räknar med att de nya avtalen 
och överenskommelserna skall kunna redovisas i en särskild proposition 
till riksdagen under riksmötet 1976177. 

Karolinska sjukhuset lämnar sjukvård inom ramen för sina resurser som 
ett centralsjukhus inom Stockholms läns landstingskommuns sjukvårds
område med delar av detta område som upptagningsomräden. Sjukhuset 
tar också såsom regionsjukhus emot patienter frän vissa andra sjukvårds
områden (prop. 1972:35, SoU 1972:16, rskr 1972:168). 

Beträffande karolinska sjukhusets anslagsfn'\gor för nästa budgetår redovisas 
i det följande förslag om bl. a. medel för fortsatt upprustning av lokalerna. Sjuk
huset har nu 1 681 vård platser. Förslag har lagts fram om den slutna värdens 
framtida dimensionering och inriktning, som bl. a. innebäratt vårdplatsantalet 
skulle minskas till 1 465. Bl. a. socialstyrelsen har uttalat tveksamhet i frågan 
om tidigare planeringsinriktning mot I 300 värdplatser skall frångås. bortsett 
från en omprövning beträffande kvinnoklinikens vårdplatsantal. En särskild 
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utredning biirgöras rörande personalsituationen särskilt i fråga om administra
tionen vid karolinska sjukhuset. Utredningen kommer att ha viirde niirdet giil

ler all pröva behovet av vissa extra tjänster men fram for allt för bedömningen 

av vilka strukturförändringar i sjukhusets verksamhet som hör göras i samband 

med den successiva minskningen av sjukhusets vårdplatser. Utredningen av

ses även studera lämpliga administrativa styrsystem. 

Uppsala läns landstingskommuns vårdyrkesskola har påbörjat utbildning 

av sjukgymnaster fr. o. m. hösten 1976. Bl. a. för att akademiska sjukhuset 

skall kunna göra erforderliga insatser inom denna utbildning föreslås in

rättande av åtta läkartjänster. Landstingskommunen och staten har också 

enats om att socialmedicin bör inordnas i sjukhuset genom all en soci

almedicinsk avdelning inrättas fr. o. m. den l januari 1977. Medel beräknas 

i del följande för överläkararvode till professuren i socialmedicin och för 

en läkartjänst vid avdelningen. 

Akademiska sjukhuset har byggts ut med ett kirurgblock och ett neu

roblock som försetts med modern utrustning, vilket har skapat bättre för

utsättningar för sjukvården. Bl. a. för att detta skall kunna utnyttjas på 

rätt säH föreslås i det följande au ytterligare fem nya läkartjänster inrättas 

vid sjukhuset. F. n. uppförs en nybyggnad för barnkliniker vid sjukhuset. 

Läkare som efter grundutbildning och A T-tjänstgöring fått legitimation 

kan förvärva allmänläkar- eller specialistkompetens genom viss vidareut

bildning. Utbildningen sker genom tjänstgöring som underläkare, varvid 

läkaren skall delta i vissa kurser som anordnas av nämnden för läkares 

vidareutbildning. Denna systematiska undervisning med kunskapsprov för 

läkare under vidareutbildning beräknas omfatta ca 350 kurser under nästa 

budgetår. 
Socialdepartementets sjukvårdsdclegation har i juni 1975 fastställt läkar

fördclningsprogram för perioden 1975-1980 (LP 80). Socialstyrelsen har på 

sjukvårdsdelegationens uppdrag fördelat 976 blockförordnanden för läkare 

under fortsatt vidareutbildning för år 1977. Antalet blockförordnanden be

räknas bli 18.3 inom stockholmsregionen under nämnda år. varav 47 beräknas 

falla på karolinska sjukhuset. Inom uppsalarcgionen beräknas 160 block

förordnanden komma att påbörjas år 1977 varav 37 vid akademiska sjuk

huset. Jag föreslår i det följande att de åtaganden som i enlighet därmed 

ankommer på karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset skall infrias. 

Regeringen har i december 1976 meddelat föreskrifter om byggnadstill

stånd under år 1977 för byggnadsarbeten inom sjukvården. En allmän in

vesteringsrarn omfattar byggnadsföretag för öppen sjukvård, långtidsvård, 

psykiatrisk sjukvård och omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt upp

rustnings- och ombyggnadsarbeten inom sjukvården i övrigt. För år 1977 

kommer byggnadstillstånd inom denna invcsteringsram att lämnas för en 
total byggnadskostnad av I 300 milj. kr. 
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G I. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader 

1975176 
1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

555 294 950 
570 180000 
600 360000 

117 

Karolinska sjukhuset är regionsjukhus för stockholmsregionen och skall 

svara för viss sjukvård inom storstockholmsområdet. Vid sjukhuset medde

las klinisk utbildning för medicine kandidater samt bedrivs forskarutbildning 

och forskning. 

Karolinska sjukhuset har l 681 vårdplatser. Omkring 90 % av totala anta

let vårddagar vid sjukhuset utnyttjas av patienter från Stockholms län. År 

1975 var antalet läkarbesök i sjukhusets öppna vård omkring 415 000. 

Under sjukhusdirektionen leds sjukhuset av en sjukhusdirektör, som vid 

sin sida har en chefsläkare. Vidare finns en biträdande sjukhusdirektör. Sjuk

huset har ca 50 kliniker och andra fristående avdelningar. Sjukhusets sjuk

vårdsenheter är sammanförda i sex block, nämligen kirurg-, medicin- och 

laboratorieblocken, barn- och kvinnoblocket, psykiatriskt-socialmedicinska 

blocket samt blocket för onkologi. Administrationen vid sjukhuset är uppde

lad på fyra byråer, nämligen en administrativ byrå, en personalbyrå, en drift

byrå och en planeringsbyrå. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Direk- Före-
tionen draganden 

Personal 
Läkarpersonal 358 + 3 
Administrativ 
personal 717 + 2 
Psykologer, kuratorer 
och rehabiliterings-
personal 126 + 2 
Sjuksköterskepersonal 
m.n. I 724 + 2 
Laboratorie- och sjukvårds-
teknisk personal 278 + 6 
Övrig vårdservicepersonal 910 
Ekonomipersonal 708 + I 
Personal för hjälpmedels-
verksamhet 50 

4871 1 + 16 

' Häri ingår 663 extra tjänster, som direktionen inrättat inom ramen för tillgängliga 
medel. 
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----·-- ·---
Dirc~- Fiin:-
1io11cn draga11dc11 

---· --------

Anslai: 
Lönekostnader 422 375 000 + 64 186 000 + 17 968 000 

därav för läkare (123 000 000) (+ 13 812 000) <.+ 6 508 000) 
Sjukvård 501 000 
Reseersiittningar 130 000 + 12 000 + 12000 

därav utrikes resor (20 000) (+ 2000) (+ 2000) 
Lokalkostnader 72 887 000 + 6 130 000 + 6 130 000 
Expenser 69 585 000 + 11225000 + 5 570000 

därav 
603 000) al invcniarier (7 530 000) (+ I 205 000) (+ 

bl representation (10 000) (-) f-) 

Automatisk databehandling 4 701 000 + 1799000 + 500000 

Hjälpmedelsverksamhet I 000 

570 180 000 + 83 352 000 + 30180000 

Inkomster vid sjukhuset, 
som redovisas på 
driftbudgetens inkomstsida 330 400 000 + 18 400 000 + 28 000000 

Direktionen för karolinska $.iukhuset 

Direktionen har lagt fram förslag om inriktningen och dimensioneringen 

av den slutna vården vid sjukhuset. Förslaget innebär i huvudsak att till sjuk

huset skall koncentreras sådan högspecialiserad sjukvård och därtill anknu
ten klinisk forskning, som sjukhuset har särskilt goda förutsättningar att be

driva genom tillgången till specialutbildad personal, avancerad medicinsk ut

rustning, differentierade laboratorieresurser och möjligheter till samarbete 

med prekliniska institutioner inom karolinska institutet. Därutöver förut

sätts sjukhuset ha sjukvårdsansvar för viss del av Stockholms läns lands

tingskommuns befolkning. Sjukhusets slutna vård föreslås i framtiden om

fatta l:a 1 465 vård platser. För närvarande sker en översyn av den medicinska 

servicens vid sjukhuset organisation och dimensionering utifrån de krav som 

kan ställas på verksamheten vid mitten av 1980-talet. I takt med att lands

tinget bygger ut såväl icke-sjukhusansluten öppen vård som långtidsvård 

bör karolinska sjukhuset kunna successivt avlastas sådan sjukvård för vilken 

sjukhusets kvalificerade resurser av medicinska skäl inte behöver tas i an

språk. Härigenom kan på sikt den öppna vården vid sjukhuset minskas. 

I samverkan med företrädare för. Stockholms läns landstings hälso- och 

sjukvårdsnämnd pågår arbete med en ny driftplan - driftplan 77 - som avses 

komma att gälla för tiden till omkring år 1979. Ett viktigt led i driftplanearbe

tet är att se över de olika klinikernas resurser och anpassa upptagningsområ

dena härtill. 
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Direktionen har, framför allt i syfte att gripa sig an problemet med den 

stora personalomsättningen vid sjukhuset och dess orsaker, tillsatt en ar

betsgrupp med uppgift att behandla frågor om utformning av ett perso

nalpolitiskt program med förankring hos de anställda. 

Pågående och planerad upprustning av bl. a. vårdavdelningar med an

passning till en tidsenlig standard kräver utökade utrymmen per vårdplats. 

Vårdplatsantalet vid sjukhuset kommer därför att successivt mins.kas i takt 

med upprustningen. Hänill kommer att vårdavdelningar måste stängas un

der ombyggnadstiden. Totalt beräknas vårdplatsantalet minska under senare 

delen av budgetåret 1977178 med ca 135 vård platser. Reduceringen kommer 

att genomföras efter överläggningar med Stockholms läns landstings hälso

och sjukvårdsförvaltning. Utbildningsfrågor i samband med reduceringen 

avses behandlas med berörda intressenter. 

Direktionen har tidigare redovisat en översyn av behovet av viss extra 

personal vid karolinska sjukhuset, vilken föranletts av att ett ston antal 

extra tjänster successivt inrättats vid sjukhuset sedan början av 1960-talet. 

Direktionen har därvid bl. a. framhållit att sjukhuset fr. o. m. år 1971 ingår 

i Stockholms läns landstings sjukvårdsorganisation som ett centralsjukhus 

med primän ansvar för vården av invånarna i vissa delar av landstings

området. Sjukhuset har härigenom på ett annat sätt än tidigare blivit be

roende av det stegrade efterfrågetrycket i fråga om sjukvård, vilket har med

fön krav på personalförändringar. Direktionen skulle emellenid noggrant 

följa personalutvecklingen vid de olika enheterna och tillvarata de möj

ligheter till rationalisering och effektivisering ~om erbjöd sig. I enlighet här

med har direktionen gjon en fonsatt översyn som utvisar, att 663 extra 

tjänster fördelade på olika enheter måste bibehållas vid sjukhuset om inte 

verksamheten skall väsentligt minska. Med hänsyn hänill bör dessa extra 

tjänster föras över till sjukhusets personalförteckning. Direktionens förslag 
om anvisande av medel för berörda extra tjänster innebär att vikariatskost

naderna - f. n. beräknade till 17 96 av lönesumman för annan personal än 

läkare - kan reduceras till 9,5 % . 

I. Pris och löneomräkning m. m. 27 553 507 kr. 

2. I 0-alternativet, som skulle innebära en utgiftsminskning med ca 30 

milj. kr., måste sjukvårdsverksamheten minskas i betydande utsträckning. 
Åtgärden skulle förutsätta bl. a. att avtalet med Stockholms läns landstings

kommun får ändrat innehåll. 

3. En överläkanjänst bör inrättas i utbyte mot tjänst som biträdande över

läkare vid anestesiavdelningen. Härigenom kan ansvarsfördelningen och 

sektioneringen inom den skiftande anestesi- och intensivvårdsverksamheten 

bättre tillgodoses. Biträdande överläkaren vid thoraxkirurgiska kliniken, do

centen Stig Ekeström, har utvecklat en omfattande kärlkirurgisk verksam

het. Den av honom innehavda tjänsten bör omvandlas till en tjänst för 

överläkare med ansvar för kärlkirurgin vid sjukhuset. Foniatri är en spe-
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cialitet vid öron-, näs- och halskliniken, som bör företrädas av en överläkare. 

För ändamålet bör en överläkartjänst inrättas i utbyte mot en tjänst som 

biträdande överläkare vid kliniken. En tjänst som biträdande överläkare 

vid kliniskt-mikrobiologiska centrallaboratoriet är avsedd för sjukhushygie

niker. Då kraven på sjukhushygieniker har ökat bör tjänsten ändras till 

överläkartjänst. Medicinsk diagnos krävs för individuell utformning av hjälp

medel. Samarbete för bl. a. protesträning sker mellan ortopedisk-kirurgiska 

kliniken och avdelningen för fysikalisk medicin och medicinsk rehabili

tering. A vdclningen bör för hjälpmedelsrådgivningcn få en överläkartjänst 

i utbyte mot en tjänst som biträdande överläkare. Neurokirurgisk verk

samhet fordrar tillgång till psykiatrisk rådgivning. För ändamålet finns en 

tjänst som biträdande överläkare inrättad vid psykiatriska kliniken. Tjänsten 

bör omvandlas till överläkartjänst för att kunna locka sökande med er

forderliga kvalifikationer att handha de neuropsykiatriska frågorna. Den in

värtesmedicinska sakkunskapen bör förstärkas vid radiumhemmet, som är 

en regional onkologisk klinik med övergripande administrativa uppgifter. 

Av den anledningen bör en tjänst som överläkare inrättas vid radiumhem

mets allmänna avdelning i utbyte mot en tjänst som biträdande överläkare. 

Sammanlagt föreslås att sju överläkartjänster inrättas i utbyte mot tjänster 

som bitr~idande överläkare 1. + 16 7 741 kr.) 

4. För att behoven av kvalificerad anestesiservice skall kunna tillgodoses 

bör anestesiavdelningen förstärkas med en biträdande överläkare. Kliniskt

farmakologiska avdelningens arbetsuppgifter, såsom konsultverksamhet och 

terapikontroll, kräver att en tjänst som biträdande överläkare inrättas vid 

avdelningen, som endast har en läkartjänst nämligen den för överläkaren. 

Därvid kan beräknat arvode till klinisk fannakolog dras in. 

Två biträdande överläkare bör sålunda tillföras sjukhuset(+ 400 219 kr.). 

5. Vid urologiska kliniken har tidigare funnits en extra tjänst som bi

trädande överläkare. Medgivande att ha tjänsten inrättad gällde så länge 

klinikens överläkare var biträdande chefsläkare och upphörde i början av 

år 1974. Sjukvårdsarbetet bör vara uppdelat på sektioner, vilket kan ske 

om ännu en tjänst som biträdande överläkare inrättas vid kliniken i utbyte 

mot en extra avdelningsläkartjänst som direktionen inrättat inom ramen 

för tillgängliga medel. Barnkirurgiska kliniken disponerar alltför ta tjänster 

för läkare i ledande ställning. En tjänst för biträdande överläkare bör inrättas 

vid kliniken mot att en avdelningsläkartjänst dras in. Med hänsyn till den 

kvalificerade verksamhet som bedrivs vid thoraxklinikernas kliniskt-fysio

logiska laboratorium bör laboratoriet få en biträdande överläkare. Tjänsten 

kan inrättas i utbyte mot en avdelningsläkartjänst. 

Totalt begärs tre tjänster som biträdande överläkare inrättade i utbyte 

mot avdelningsläkartjänster ( + 276 065 kr.). 

6. Behovet av psykiatrisk och gynekologisk konsultation för personalen 

bör tillgodoses genom att en ny tjänst inrättas för personalläkare. En för-
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stärkning av personalläkarorganisationen krUvs också för att denna skall 
kunna åläggas ytterligare uppgifter inom arbetarskydd och foretagshiilsovård. 
( + 235 563 kr.) 

7. Vid sjukhusets klinik för alkoholsjukdomar pågår en försöksverksam

het med samordnade vård- och behandlingsinsatser för alkoholskadade. Kli
niken svarar får samordning och utvärdering. Försöksverksamheten skulle 

pågå t. o. m. den 30 juni 1977. Verksamheten bör få omfatta även budgetåret 
1977178. Två extra tjänster som biträdande överläkare som inrättats för för
söksverksamheten - den ena i utbyte mot en avdclningsläkartjänst - bör 
få finnas kvar under nämnda budgetår. 

8. Direktionen lägger fram en prognos för antalet erforderliga årsförord
nanden som underläkare för läkare under fortsatt vidareutbildning (FY) 

under åren 1975-1980. Därvid beräknas 47 nya s. k. FV-block komma att 

inrättas år 1977 och 50 under år 1978. Hänsyn tas också till behovet av 

blockförordnanden för läkare som fullföljer sin tidigare påbörjade vidareut

bildning. Vidare förekommer förlängningar av underläkarförordnanden för 

läkare som är antagna till forskarutbildning och av den anledningen får 

dispens att uppehålla underläkartjänst. Sålunda beräknas att totalt 300 un
derläkartjänster behövs vid sjukhuset som f. n. har 226 sådana tjänster. 

Mot denna bakgrund begärs ytterligare 12 milj. kr. för budgetåret 1977178. 
9. Antalet verifikationer och bokföringstransaktioner vid redovisnings

centralen har ökat starkt. Centralen bör tillföras en byrådirektörstjänst. Här
igenom kan chefen för kameralsektionen avlastas ledningen över centralen. 

Pågående försöksverksamhet för ökat personalinflytande medför ökat behov 
av kvalificerat biträde när det gäller sekreterareuppgifter och utvärdering 

m. m. För ändamålet bör en byråassistenttjänst inrättas vid personalbyrån. 

(+ 191 515 kr.) 
10. I linje med erfarenheterna av den i samråd med socialstyrelsen be

drivna försöksverksamheten med lekterapi för sjuka barn föreslås I 112 tjäns
ter för förskolHirare för en fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten vid 

sjukhuset.(+ 108030 kr.) 
11. Personalhälsovårdssektionen bör tillföras en tjänst som biträdande 

personalvårdskonsulent. Tjänsteinnehavaren avses under personalöverläka
ren svara för socialkurativa uppgifter och medverka till omplacering av an

ställda som bl. a. kan ha nedsatt arbetsförmåga. Antalet sådana anställda 

uppgår till ca 70. Särskilda medel bör beräknas till lönekostnaderna för dessa 

anställda. (4 711 112 kr.) 
12. Avdelningen för sjukhusfysik har överförts från statens strålskydds

institut och inordnats i sjukhuset fr. o. m. den 1 juli 1976. Vid avdelningen 

finns fyra tjänster för vilka medel inte beräknades vid överföringen, nämligen 
tjänster för en sjukhusfysiker, en forskningsingenjör och två radioterapi
assistenter. Medel bör beräknas för dessa tjänster och för arvoden för be
hövliga insatser från avdelningen i fråga om det nya strålskyddsområdet 



Prop. 1976177: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 122 

rr. o. m. den I juli 1976, som omfattar ultraljud, laser och mikrovågor. 
( + 536 404 kr.) 

13. Vissa tjänstemän har beviljats tjänstledighet får facklig verksamhet 
enligt gällande avtal härom, vilket medför kostnader för vikarier. Vidare 
har huvudskyddsombud utsetts vid sjukhuset med stöd av avtalet om ar
betarskydd. Medclsbehovet för ändamålet beräknas till sammanlagt 965 000 

kr. 
14. Följande personalförstärkningar behövs också vid karolinska sjuk

huset, nämligen tre sjuksköterskor - alla med halvtidstjänstgöring - vid 
thoraxmedicinska kliniken, en laboratorieingenjör vid vardera av kliniskt
kemiska och kliniskt-neurofysiologiska centrallaboratorierna och en ingenjör 
för medicinskt tekniska uppgifter vid driftbyrån. ( + 330 170 kr.) 

15. Sjukhuset har som nämnts ett stort antal extra tjänster, som inrättats 
inom ramen för tillgängliga medel för att möta angelägna behov. Direktionen 
har i augusti 1975 redovisat en översyn av behovet av extra personal vid 
sjukhuset. Direktionen har därefter fortsatt översynen och bl. a. sökt utröna 
konsekvenserna av att ifrågavarande extra tjänster dras in. Ansvariga chefer 
har framhållit att detta skulle medföra väsentlig inskränkning av sjukhusets 
verksamhet och i vissa fall helt äventyra sjukvårdsarbetet och servicefunk
tionerna. Bibehållande av 663 extra tjänster är enligt direktionen en ofrån
komlig förutsättning för oförändrad verksamhet. Den extra personalen om
fattar 32 kuratorer och rehabiliteringspersonal, 133 sjuksköterskor och mot
svarande, 98 övrig vårdpersonal, 133 ekonomipersonal och 267 administrativ 
personal. Lönekostnaden för tjänsterna uppgår till ca 45 milj. kr. Emellertid 
kan vissa medel som beräknas för vikarier m. m. därvid minskas och vissa 
andra beräkningsposter dras ifrån. Nettokostnaden för tjänsterna blir därför 
28 933 254 kr. 

16. För tillfällig extra personal som behövs får övervakning av patienter 
och liknande uppgifter beräknas kostnaderna för budgetåret 1977178 komma 
att uppgå till ca 12 milj. kr. Medlen för ändamålet bör räknas upp till denna 
nivå (+ 2 696 000 kr.). 

17. På grund av bristen på utbildad sjukvånlspersonal anställer sjukhuset 
outbildad personal som bereds möjlighet att få lämplig utbildning. Detta 
innebär betydande utbildningskostnader för sjukhuset. Utbildningsverksam
heten bör bibehållas på nuvarande nivå. Medlen för ändamålet behöver 
därvid räknas upp med 2 892 000 kr. 

18. Medlen till automatisk databehandling bör räknas upp med 1 799 000 

kr. Härav utgör ca I milj. kr. prisomräkning. Kliniskt-neurofysiologiska 
centrallaboratoriet behöver utnyttja en dator för bl. a. tolkning av elektro
encefalogram <EEG) och neuroradiologiska avdelningen får bl. a. bearbetning 
av datortomografiska undersökningar. Preliminärt beräknas 350 000 kr. för 
detta. För fler terminaler till Stockholms läns landstings ADB-system samt 
för försöksprojcktet vid alkoholkliniken m. Il. projekt beräknas sammanlagt 
245 000 kr. Vidare beräknas 200 000 kr. för utveckling inom ADB-området. 
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Remissyttranden 

Socials(vrelsen har efter remiss yttrat sig över direktionens förslag i vad 

de avser läkartjänster och därvid bl. a. tillstyrkt att två nya läkartjänster 

inrättas. Däremot finner styrelsen inte anledning att tillstyrka en ny tjänst 

som personalläkare under hänvisning till avtalet om företagshälsovård. Fö

retagshälsovården skall nämligen inte innefatta sjukvård som kan eller bör 

ombesörjas av samhällets sjukvård m. m. Socialstyrelsen tillstyrker inte hel

ler föreslagna läkarutbyten vid anestesiavdelningen och thoraxkirurgiska kli

niken. 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) anser det angeläget 

att huvudmannaskapet för karolinska sjukhuset (KS) snarast förs över till 

Stockholms läns landstingskommun (SLL). KS är en stor driftenhet, som 

eljest inte på ett samhällsekonomiskt godtagbart säll kan inordnas i lands

tingets samlade sjukvårdsverksamhet. 

Riksrevisionsverket utförde hösten 1974 en förvaltningsrevisionell studie 

av KS, som bl. a. innehöll förslag om förbättrad intern styrning. NUU anser 

att riktlinjer och målsättning för ett system för verksamhetsplanering och 

budgetering vid KS snarast bör underställas regeringen. Samordning med 

SLL:s utveckling bör här ske. Med hjälp av beprövad teknik och erfarenhet 

bör utformas ett ekonomisystem, som innebär att KS kommer i nivå med 

övriga regionsjukhus. 

För oförändrad verksamhet begär KS nära 29 milj. kr. för 663 ex~ra tjänster. 

En anpassning till de av statsmakterna fastställda resursramarna kräver enligt 

NUU en analys av nödvändigheten av olika verksamheter och kostnaderna 

för dessa, t. ex. genom jämförelser i samarbete med SLL med personalstater 

och prestationer vid liknande sjukhus. Vårdstandarden bör överensstämma 

med den vid SLL:s sjukvårdsenheter. NUU betonar också att KS bort när
mare redovisa konsekvenserna av planerade vårdplatsminskningar under 

senare delen av 1977178. 

Föredraganden 

Förhandlingar pågår om nya överenskommelser om de drift- och inves

teringsbidrag från Stockholms läns landstingskommun som skall utgå 

fr. o. m. den 1 januari 1977. 
Direktionen för karolinska sjukhuset har i särskild ordning lagt fram för

slag till riktlinjer för den framtida inriktningen och dimensioneringen av 

den slutna vården vid sjukhuset. Till förslaget fogas förslag till stomplan 

som upptar I 465 vårdplatser. Sjukhuset har f. n. I 681 vårdplatser. Direk

tionen föreslår att stomplanen får ligga till grund för sjukhusets fortsatta 

upprustning. Vidare anmäls att utredning av organisationen, inriktningen 

och dimensioneringen av den medicinska servicen vid sjukhuset pågår. 
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Över förslaget har yttranden avgetts av ett flertal rcrnissinstanscr. So

cialstyrelsen erinrar bl. a. om att planeringen i ett tidigare sammanhang 

inriktats mot ca 1 300 vårdplatser. Styrelsen har därefter godtagit att kvin

nokliniken i samband med nedläggning av kvinnokliniken vid Sabbatsbergs 

sjukhus tillförs ytterligare 40 värdplatser. Med undantag för ökningen av 

kvinnoklinikens vårdplatsantal föreligger enligt socialstyrelsens uppfattning 

f. n. inte några omständigheter som motiverar en omprövning av den ur

sprungliga planeringsinriktningen. Det lir emellertid enligt socialstyrelsens 

åsikt inte nödvändigt att nu fastställa någon definitiv dimensionering av 

den slutna vården vid sjukhuset. En upprustning av sjukhuset i olika etapper 

bör ändå kunna genomföras. 

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande betonar bl. a. att verk

samheten vid sjukhuset måste stämmas av mot sjukvårdsverksamheten 

inom hela sjukvårdsområdet. Underlag saknas emellertid f. n. för en sådan 

avstiimning. De sjukvårdsplancr som tas fram av Stockholms Wns lands

tingskommun kan medföra ~indringar. Likaså kan lindringar föranledas av 

regionsjukvårdsutredningen (S 1974:07). Förslaget är emellertid enligt nämn

den ett värdefullt underlag för fortsatta överväganden, bl. a. när det gäller 

en rationell arbetsfördelning i första hand mellan karolinska sjukhuset och 

Huddinge sjukhus i fråga om högspecialiserad sjukvård samt forskning och 

forskarutbildning. 

Riksrevisionsverket framhåller att inriktningen på högspecialiserad vård 

vid karolinska sjukhuset förutsätter att landstingskommunen medverkar 

till att avlasta sjukhuset sådana patienter som inte behöver denna vård, 

t. ex. genom att ställa utökade långvårdsresurscr till förfogande. Det är även 

enligt verkets uppfattning angeläget att de möjligheter till personalminsk

ningar som en vårdplatsminskning innebär tas till vara. Universitets- och 

högskoleämbetet betonar att större hänsyn måste tas i den fortsatta pla

neringen till forskningens och utbildningens behov av ändamålsenliga lo

kaler. Stockholms läns landstingskommuns förvaltningsutskott ansluter sig 

till förslaget bl. a. i vad avser stomplanen. Vissa korrigeringar kan dock 

bli nödvändiga med anledning av det fortlöpande sjukvårdsplaneringsar

betet. 

Jag är inte beredd att i detta sammanhang ta ställning till den framlagda 

stompl<men. Mot bakgrund bl. a. av vad remissorganen anfört bör frågan över

vägas ytterligare. Det står emellenid klart att vårdplatsema vid sjukhuset i 

framtiden i större utsträckning bör förbehållas patientersom äri behov av sjuk

husets högspecialiserade resurser. Därvid kan vårdplatsantalet totalt sett min

skas. Föriindringenav sjukvårdens omfattning vid karolinska sjukhuset måste 

givetvis ske i ett n1ira och förtroendefullt samarbete med landstingskommu

nen. Arbetet syftar till en förb1ittrad sjukvård för samtliga patienter inom 

landstingsomrädet. 

Direktionen för karolinska sjukhuset har begärt att för budgetåret 1975176 
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få överskrida dels anslagsjXlsten till lönekostnader med ca 21,5 milj. kr. 

-varav ca 16.2 milj. kr. avser ökade löncutgifter med anledning av nya löneav

tal för 11ikare -dels anslagsposten till expenser med 12 770 000 kr. Detta behov 

av medel utöver tilldelade anslagsramar får bl. a. ses mot bakgrunden av den 

stora andel av sjukvården inom landstingsområdet,som sjukhuset fått ta på sig 

i avvaktan på att Stockholms liins landstingskommun skall hinna bygga ut öv

riga sjukvårdsresurser. Direktionen har också i sin anslagsframställning re

dovisat ett stort antal extra tjänster för vilka medel hittills inte beräknats 

under anslaget. 

Jag anser att en utredning bör göras rörande personalsituationen vid sjukhu

set och då särskilt i fråga om administrationen. Utredningen avses även studera 

lämpliga administrativa styrsystem. Ledningen av utredningen bör anförtros 

statskontoret, som bör kunna anlita erforderlig sakkunskap från sjukhuset och 

från sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 
(Spri). 

Utredningen bör bl. a. utmynna i förslag till rationalisering av förvalt

ningsarbetet. Den kommer bl. a. att ha värde när det gäller att pröva behovet 

av nämnda extra tjänster men framför allt för bedömningen av vilka struk

turförändringar i sjukhusets verksamhet och personaluppsättning som bör 

göras i samband med den successiva minskningen av sjukhusets vårdplatser. 

I avvaktan på resultatet av utredningen beräknar jag inte särskilda medel 

förde extra tjänsterna. Regeringen fåri särskild ordning pröva i vilken mån den

na extra personal med hänsyn till sjukvårdens krav måste behållas under bud

getåret 1977178 ( 15). 

Hudkliniken vid karolinska sjukhuset svarar för ett ökat antal studerande 

under läkarutbildning i avvaktan på att en del av denna utbildning kan 

flyttas till Huddinge sjukhus. Genom att sistnämnda sjukhus inte blir till

räckligt utbyggt för att kunna ta emot utbildningen förrän tidigast under 

år I 980 måste utbildningen ligga kvar vid hudkliniken. Jag beräknar medel 

för erforderliga läkarinsatser för ändamålet under nästa budgetår. 

Regeringen har den 15 december 1976 beslutat om ledigförklarande av en 

professur i obstetrik och gynekologi, särskilt klinisk fortplantningslära, som 

fr. o. m. elen I juli 1977 skall vara placerad vid karolinska sjukhusets kvinnokli

nik och förenad med överläkartjänst. Jag beräknar medel för överläkararvode 

under detta anslag. Enligt vad jag inhämtat avser chefen för utbildningsdepar

tementet att föreslå regeringen att avlämna en proposition till riksdagen angå

ende utbildning och forskning inom högskolan m. rn., varvid han avser att när

mare beröra denna fråga vid sin anmälan av anslaget Medicinska fakul

teterna. 

Socialstyrelsens läkemedclsavdclning har flyttat till Uppsala. Förestån

daren vid avdelningens farmakoterapevtiska enhet, som haft ställning som 

biträdande överläkare vid karolinska sjukhuset, bör därför i fortsättningen 

inneha motsvarande ställning vid akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har 

tagit hänsyn till detta vid medclsberäkningen. 
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Antalet blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning har 

beräknats hli 183 inom stockholmsregionen under år 1977, varav 47 skulle 

komma all falla på karolinska sjukhuset. De åtaganden som i enlighet där
med ankommer på karolinska sjukhuset bör infrias (8). 

Jag anser att omfattningen av utbildningen av personalen vid sjukhuset 

hör behållas på i stort sett nuvarande nivå även under budgetåret 1977178 

och beräknar medel för ändamålet ( 17). 

1 prop. 1974:1 !bil. 7 s. 114) redogjordes för försöksverksamheten vid 

sjukhusets klinik fOr alkoholsjukdomar, vilken har till syfte att pröva olika 

möjligheter till samordnad vård och behandling av alkoholskadade personer. 

Försöksverksarnheten bör få fortgå i oförändrad omfattning även under bud

getåret 1977178. Jag beräknar erforderliga medel för detta <7). 

Vid thoraxklinikernas anestesi- och intensivvårdsavdelningar pågår sedan 

en längre tid försök med ett patientdatasystem för operation och inten

sivvård. För dessa försök används en dator och ett antal bildskärmsterminaler 

m. m. Styrelsen för teknisk utveckling (STU), som äger utrustningen och stäl

ler den till karolinska sjukhusets förfogande, har ett liknande projekt förlagt till 

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Utrustningen har emellertid enligt STU:s 

uppfällning alltför liten kapacitet. Kapaciteten medger inte vissa utvidgade 

funktioner som utvecklats bl. a. med hjälp av medel från Spri. 

Förslag har därför lagts fram att styrelsen för teknisk utveckling skall bl. a. 

byta ut datorn mot en modern enhet med större kapacitet. Därvid ökar hy
reskostnaden m. m. under anslaget. Jag beräknar medel för detta ändamål. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av anslaget 

med sammanlagt 30 180 000 kr. till 600 360 000 kr. 

Jag hemst[iller alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Karolinska ~·iukhuset: Drif;kostnader för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 600 360 000 kr. 

G 2. Karolinska sjukhuset: Utrustning 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

7455 811 

7 500 000 

10 500 000 

Reservation 5 121 285 

Direktionen.för karolinska sjukhuset föreslår att 23 125 000 kr. ställs till för

fogande för anskaffning av utrustning. Medelsbehovet framgår av följande 

sammanställning. 

I. Ers~illning av befintlig utrustning 
2. t:lrustning i samband med ombyggnad 
3. Utrustning som bör anskaffas av 

rationaliseringsskiil m. m. 

15 000000 
3 175 000 

4 950 000 
23 125 000 
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1. Det totala värdet av sjukhusets utrustning i 1976 års prisläge är ca 

150 milj. kr. Direktionen har upprättat en återanskaffningsplan. För förnyelse 
av försliten utrustning utgör 15 milj. kr. för budgetåret 1977178 ett mi
nimibelopp. 

2. Utrustning beräknas komma att erfordras i samband med sjukhusets 
upprustning enligt upprättad dispositionsplan och utnyttjandeplan för sjuk
huset (Plan 74) enligt följande: 

A nestcsiavdel ni ngcn 
Ortopedisk-kirurgiska kliniken 
Centraloperation 
Kvinnokliniken 
Avdelningen för fysikalisk medicin och 
medicinsk rehabilitering 

Öron-. näs- och halsklinikens 
operationsavdelning m. m. 

Oförutsett 

900000 
150 000 
200 000 
875 000 

150 000 

600 000 
300 000 

3 175 000 

Beträffande kvinnokliniken uppskattas den totala utrustningen komma 

att kosta 2,4 milj. kr. 

3. Följande utrustning, som rationaliserar arbetet, bör skaffas: 

a) Datortomograf 
b) Utrustning för televäxeln 
c) Utrustning anpassad till SI-systemet 
di Blodgrupperingsautomat 

2 500 000 
931 000 
169 000 

I 350 000 
4 950 000 

a. Vid neuroradiologiska avdelningen finns sedan två är en datortomograf 
för forskning. Sjukhuset bör anskaffa en apparat för rutinsjukvården, då 
undersökningar med datortomografblir betydligt skonsammare för patienten 
och billigare än motsvarande undersökningar med konventionella metoder. 

b. Televerket erbjuder sjukhuset möjligheten att införa direktval i sjuk
husets televäxel. Engångsavgiften härför utgör 765 000 kr. jämte 166 000 
kr. för ett nytt vakanssystem för att lätta problem med kö i växeln. Elva 
telefonisttjänster inbesparas härigenom fr. o. m. budgetåret 1978179. 

c. Sjukhuset har år 1976 tillsammans med Stockholms läns landstings 

vårdinrättningar övergått till SI-systemets mättenheter. Mätutrustning som 
registrerar gamla måttenheter bör byggas om eller bytas ut mot ny. To
talkostnaden härför har beräknats till 500 000 kr., varav 169 000 kr. beräknas 

för budgetåret 1977178. 
d. Föreslagen blodgrupperingsautomat är ett helautomatiskt blodgruppe

ringssystem med mycket hög kapacitet och låg reagensåtgång. Bl. a. ingår 

automatisk providentifikation och kontroll av resultat. 
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Remis.~vttrande 

Nämnden.för unden•isningssjukhusens utbyggande (NUU) anser att uppgifter 

om värdet av befintlig utrustning - ca 150 milj. kr. i 1976 ärs prisläge -

inte räcker för att bedöma medelsbehovet för anskaffning av utrustning. 

En plan för sådan anskaffning måste grundas på en verksamhetsplanering 

för sjukhuset. De belopp som KS begär är mycket höga jämfört med vad 

som kommunala sjukvårdshuvudmän kan anvisa för utrustning vid mot

svarande undervisningssjukhus. 

NUU tillstyrker att medel beräknas for utrustning till televäxel. Medlen 

bör ställas till sjukhusets förfogande sedan ett närmare planeringsunderlag 

redovisats beträffande sjukhusets telefonservice. De särskilda utrustnings

förslagen bör vägas mot andra angelägna önskemål inom ramen förde medel, 

som kan anvisas för utrustning. Inom denna ram bör medel också reserveras 

för utrustning i samband med ombyggnad. 

Föredraganden 

Jag beräknar 8,5 milj. kr. för nyinköp av utrustning till befintliga kliniker 

och avdelningar vid karolinska sjukhuset. Inom denna ram bör utrustning 

till telefonväxel kunna rymmas in. 

Vidare beräknar jag 2 milj. kr. för fortsatt anskaffning av utrustning 

samband med den allmänna upprustningen av sjukhuset. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Karolinska ~jukhuset: Utrustning för budgetåret 1977178 an

visa ett reservationsanslag av IO 500 000 kr. 

G 3. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

73 382 697 

85 336 000 

96 797 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppförts av staten i samarbete med 

Uppsala läns landstingskommun för läkarutbildningen och länssjukvården. 

Sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan staten och lands

tingskommunen i nära samarbete med landstingskommunen, som lämnar 

driftbidrag m. m. (prop. 1951:123, 1953:161, 1961:79, 1967:105, 1968:71, 

1973:20 och 1975:79). Akademiska sjukhuset är enligt avtal även region

sjukhus för uppsalaregionen lprop. 1963: 1 bil. 7 s. 461; 1967: 105). Den senast 

träffade överenskommelsen med landstingskommunen innebär fortsatt sam

arbete för drift av akademiska sjukhuset m. m. för tiden t. o. m. den 30 
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juni 1977 (prop. 1975:79, SolJ 1975:13, rskr 1975:189). Förhandlingar pågår 

om ett nytt samarbetsavtal. Sjukhuset haromkring I 485 vårdplatser. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Personal 
Läkare 

Anslag 
Lönekostnader 

Direk
tionen 

16Jl + 57 1/2 

85 336 000 + 18 022 000 

Före
draganden 

+ 14 1 

+ 11461000 

1 Hiirutövcr beräknas medel för blockförordnanden för läkare under fonsatt vida
reutbildning. 

Direktionen ./(ir akademiska fiiukhuset i Uppsala 

Direktionen har gjort en översiktlig studie av undervisningssjukhusens 

bemanningar på specialistläkarnivå jämfört med deras sjukvårdsverksamhet. 

Studien visar enligt direktionen att läkartätheten är lägre vid akademiska 

sjukhuset än vid andra motsvarande undervisningssjukhus. 

l. Löneomräkning 3 525 000 kr. 

2. 0-alternativet skulle innebära en nedskärning av utgifterna under detta 

anslag och driftkostnadsanslaget (anslaget G 4) med sammanlagt ca 16 

milj. kr. För att åstadkomma denna utgiftsminskning skulle verksamheten 

- som för budgetåret 1976177 beräknas omfatta ca 440 000 vårddagar -

behöva minskas med omkring 19 000 vårddagar. 

3. Det är angeläget att reumatologin utvecklas vid medicinska kliniken. 

Den nya rehabiliteringskliniken vid sjukhuset ökar kraven på reumatologisk 

expertis. En överläkartjänst bör därför inrättas vid medicinska kliniken med 

uppgift för innehavaren att bl. a. leda den reumatologiska vården. Sjukhusets 

akutmottagning med intagningsavdelning mottar f. n. drygt 40 000 patient

besök årligen. Läkare från de kirurgiska, ortopedkirurgiska, barnkirurgiska 

och medicinska klinikerna biträder i arbetet. Akutmottagningen, som tillhör 

kirurgiska klinikens område, bör förestås av en överläkare. En överläkartjänst 

bör inrättas för ändamålet. 
I det nya neuroblocket kan en yrkesdermatologisk enhet inrymmas. En 

tjänst som överläkare i yrkesdermatologi bör inrättas vid hudkliniken. Forsk

ningen inom immunologi och allergologi är aktiv i Uppsala. Akademiska 

sjukhuset har bl. a. ansvar för att omsätta forskningsresultaten i praktisk 

sjukvård. Barnallergologin utvecklas snabbt. För att bättre kvalitet och kon

tinuitet skall uppnås begärs en överläkartjänst för barnmedicinska klinikens 

allergivård. Vidare föreslås att en överläkartjänst tillförs sjukhuset för att 

en yrkesmedicinsk verksamhet skall kunna byggas upp vid sjukhuset. Kli-

9 Riksdagen 1976. I samt. Nr 100. Bilaga 8 
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nisk genetisk utredning och rådgivningsverksamhet bedrivs vid sjukhuset 

utan att fasta tjänster for verksamheten har tillskapats. För att fortsatt klinisk 

genetisk verksamhet skall kunna garanteras måste en överläkartjänst inrättas 

för att förestå verksamheten vid ett kliniskt genetiskt centrallaboratorium. 

Sammanlagt begärs sex nya överläkartjänster ( + I 589 064 kr.}. 

4. För att uppsalaregionen skall kunna fä behovet av ca 42 njurtrans

plantationer per år tillgodosett krävs ytterligare en tjänst som biträdande 

överläkare vid den urologiskt kirurgiska kliniken. Sjukhusets utökade och 

alltmer kvalificerade verksamhet kräver mera tidskrävande undersökningar 

av den röntgendiagnostiska avdelningen, särskilt för ortopedisk radiologi. 

Avdelningen bör därför förstärkas med en biträdande överläkare. Infek

tionskliniken bör få ännu en biträdande överläkare för att kunna upprätthålla 

den tropikmedicinska verksamheten med parasitologiskt laboratorium. Vid 

medicinska klinikens nefrologiska avdelning har antalet hemodialysbehand

lingar ökat kraftigt. Llikarstaben måste förstärkas med en biträdande över

läkare för att verksamheten skall kunna upprätthållas. 

Vid kvinnokliniken har antalet gynekologiska operationer i öppen vård 

ökat. Kraven på övervakning och smärtlindring vid förlossningsavdelningen 

har skärpts. Kvinnokliniken behöver bl. a. mot denna bakgrund ännu en 

tjänst som biträdande överläkare. Audiologiska och foniatriska avdelning

arna disponerar vardera endast en överläkartjänst men har omfattande upp

gifter särskilt inom barnavården. Läkarresurserna bör utökas med en bi

trädande överläkare vid vardera avdelningen. 

Vid det kliniskt neurofysiologiska centrallaboratoriet har verksamheten 

fördubblats utan läkarförstärkning. Särskilt ställs ökade krav på neurofysiolo

gisk service från den nya rehabiliteringskliniken. En tjänst som biträdande 

överläkare bör inrättas vid laboratoriet. En tjänst som biträdande överläkare bör 

inrättas vid neurologiska kliniken bl. a. för att kliniken skall kunna svara för lä

karverksamheten vid en till Ulleråkers sjukhus knuten neurologisk hchand

lingsenhet. Uppsala läns landstingskommun betalar kostnaderna förden läkar

arbetskraft, som ställs till förfogande för enheten. Sjukhusets behov av virolo

gisk diagnostik täcks f. n. till största delen av en i privat regi bedriven verksam

het. Kostnaderna förden virologiska diagnostiken överstiger 500 000 kr. för år. 

En tjänst som biträdande överläkare för klinisk virologi bör inrättas inom ra

men för det nya kliniskt mikrobiologiska centrallaboratoriet. 

Direktionen föreslår i denna del inrättande av sammanlagt tio tjänster 

som biträdande överläkare (+ 2 511 900 kr.). 

5. Enligt träffat avtal förutsätts åtta nya läkar/lärartjänster komma att 

inrättas för budgetåret 1977 /78 med skyldighet för tjänsteinnehavaren au 

delta i sjukgymnastutbildningen vid Uppsala läns landstingskommuns vård

skola. Direktionen föreslår att en tjänst som biträdande överläkare inrättas 

vid envar av medicinska, kirurgiska, ortopediskt kirurgiska, neurologiska, 

barnmedicinska och psykiatriska klinikerna och att två tjänster som biträ-
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dande överläkare inrättas vid rehabiliteringskliniken för ifrågavarande än

damål. Med tjänsterna lörenac.l undervisningsskyldighel bör fullgöras inom 

vårdskolans sjukgymnastutbildning. På tjänsterna bör läggas ytterligare 65 

timmars undervisningsskyldighet mot särskilt ersättning. Lönekostnaderna 

fördelas mellan sjukhuset och landstingskommunen enligt ifrågavarande 

avtal. ( + 855 496 kr.) 

6. För att innehavarna av tjänst som professor/överläkare vid större kli

niker skall kunna avlastas vissa arbetsuppgifter - och då särskilt beträffande 

klinikernas insatser inom öppen vård - föreslås att en överläkartjänst inrättas 

i utbyte mot en tjänst som biträdande överläkare vid envar av medicinska 

och kirurgiska klinikerna samt kvinno- och lungklinikerna. Regeringen har 

redan medgivit att en extra tjänst som överläkare i gynekologi och obstetrik, 

företrädesvis perinatal medicin, tills vidare får finnas inrättad vid kvin

nokliniken för Bo A. Nilsson. Vid bifall till nyssnämnda förslag avlöses 

denna av en stadigvarande tjänst med Nilsson som förste innehavare. 

Vid den ortopediskt kirurgiska kliniken bör en tjänst som biträdande 

överläkare omvandlas till tjänst som överläkare i ortopedisk kirurgi, särskilt 

neuroortopedi. Härigenom får bl. a. vården av vissa handikappade barn utö

kade resurser. Öronkliniken har fungerat som en central för hela landet 

när det gäller vissa svåra yrseltillstånd. För att vidmakthålla och utveckla 

klinikens verksamhet med utredning och behandling, bl. a. genom operation, 

av patienter med yrselsjukdomar behövs en överläkare i öron-, näs- och 

halssjukdomar, särskilt ortoneurologi. Därvid kan en tjänst som biträdande 

överläkare dras in. Även ögonkliniken deltar i sjukhusets verksamhet som 

samlat neurologiskt centrum. Den kraftigt ökade neurooftalmologiska verk

samheten motiverar att en tjänst som biträdande överläkare förvandlas till 

en överläkartjänst. 

Sammanfattningsvis föreslås sålunda, att sju tjänster som biträdande över

läkare byts ut mot överläkartjänster ( + 81 924 kr.). 

7. Den utökade verksamheten vid de i det följande upptagna sjukhu

senheterna motiverar härutöver enligt direktionen inrättande av sju avdel

ningsläkartjänster, nämligen en vid envar av ortopediskt kirurgiska, plas

tikkirurgiska, barnmedicinska och urologiskt kirurgiska klinikerna, öron-, 

näs- och halskliniken och ögonkliniken samt anestesiavdelningen (+ 

I 548 393 kr.). 

8. Den socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet bör i likhet 

med andra sådana institutioner i landet integreras i undervisningssjukhuset. 

Professorn i socialmedicin vid universitetet hör bli tillika överläkare i so

cialmedicin vid akademiska sjukhuset. En tjänst som biträdande överläkare 

bör inrättas vid institutionen i utbyte mot viss befintlig tjänst som lärare 

vid universitetet. (+ 379 596 kr.) 

9. Fortsatt vidareutbildning för läkare anordnas vid akademiska sjuk

huset. Sålunda behöver underläkarförordnanden meddelas dels läkare som 
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fullgör tidigare påbörjad specialistutbildning, dels läkare som fullgjort sin 

allmäntjänstgöring och önskar block förordnande för fortsatt vidareutbildning 

<FY-block). Under budgetåret 1977178 behövs ytterligare medel för ända

målet, motsvarande kostnaderna för 21 årsförordnanden som underläkare. 

Läkare som är specialistkompetent men registrerad för forskarutbildning 

kan få dispens att uppehålla underläkartjänst. F. n. har 25 läkare medgetts 

fortsatt underläkarförordnande för forskarutbildning. Sådana läkare är ofta 

tjänstlediga från underläkartjänsten. Direktionen föreslår att I milj. kr. be

räknas för lönekostnader för sådana underläkarförordnanden under bud
getåret 1977178. Sammanlagt begärs medel for 25 112 underläkartj~instcr. 

( + 4 805 536 kr.) 
JO. Regionlandstingskommunerna har framfört önskemål om utrymme 

för underläkarförordnanden vid sjukhuset. Medel motsvarande drygt fyra 

årsförordnanden för underläkare bör beräknas för ändamålet. ( + 815 472 kr.). 

l l. Direktionen beräknar medel för vikariatskostnadema för föreslagna 

nya läkartjänster. (+ 2 089 912 kr.) 

Remissyttranden 

Socialstyre/sen har efter remiss yttrat sig över direktionens förslag om 

inrättande av läkartjänster m. m. och därvid bl. a. tillstyrkt att 26 av 

32 begärda nya läkartjänster inrättas. Styrelsen har därvid inte till

styrkt inrättande av en överläkartjänst för allmänkirurgi, en tjänst som bi

trädande överläkare för nervsjukdomar och fyra avdelningsläkartjänster för 

ortopedisk kirurgi, öron-, näs- och halssjukdomar, barnmedicin resp. uro

logisk kirurgi. Socialstyrelsen tillstyrker föreslagna läkarutbyten med undan

tag för omvandlingen av en tjänst som biträdande överläkare till överlä

kartjänst för ortopedisk kirurgi. Socialstyrelsen tillstyrker också inordnandet 

av socialmedicinska institutionen i sjukhuset i form av en socialmedicinsk 

avdelning. Med anledning av att direktionen begär medel för 25 l /2 underlä

kartjänster för fortsatt vidareutbildning m. m. framhåller socialstyrelsen att 

styrelsen inte har något att erinra då medel reserverats för den andel av vida

reutbildningen som beräknas falla på sjukhuset. 

Bedömningen av de av direktionen föreslagna läkartjänsterna bör enligt 

socialstyrelsen ses mot bakgrund av bl. a. den funktion ett region- och un

dervisningssjukhus har för landets totala sjukvård och de krav påk valificerad 

och väl differentierad vård detta ställer. Enligt styrelsens uppfattning mot

svarar den formel la tjä nsteti I I gången vid akademiska sjukhuset f. n. in te dessa 

krav. Styrelsen konstaterar vidare att akademiska sjukhuset har en tjänste

struktur som inom vissa verksamhetsområden avviker från den struktur viss<i 

andra jämförbara undervisningssjukhus har. 

Universitetskanslersämbetet(UKÄ) anser det välmotiverat från utbildnings

och forskningssynpunkt att den socialmedicinska verksamheten ges en fas-
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tare anknytning till sjukvården. UK.Ä. framhåller det angelägna i att fö

reslagen omorganisation genomförs så att frågan härigenom får en lösning 

i enlighet med vad som gäller för srn.:ialmedicin vid övriga undervisnings
sjukhus. 

UKÄ har inte något att erinra mot att åtta tjänster som biträdande över

läkare förbundna med särskild undervisningsskyldighet, inrättas för sjuk

gymnastutbildningen. UKÄ tillstyrker att tre tjänster som biträdande över

läkare omvandlas till överliikartjänster vid kvinnokliniken samt de medi

cinska och kirurgiska klinikerna för att möjliggöra en uppdelning av ansvaret 

för klinikernas totala verksamhet. 

Föredraganden 

Överenskommelsen med Uppsala läns !andstingskommun om samarbete 

för drift av akademiska sjukhuset i Uppsala gäller för tiden t. o. m. juni 

månad 1977. Förhandlingar pågår f. n. om en ändring av samarbetsavtalet. 

Jag räknar med att kunna redovisa det nya samarbetsavtalet i en särskild 

proposition till riksdagen under riksmötet 1976177. 

Regeringen har den 2 september 1976 godkänt avtal mellan staten och 

Uppsala läns landstingskommun om utbildning av sjukgymnaster m. m. 

i Uppsala. När avtalet träffades förutsatte parterna att det under läsåret 

1977178 skulle inrättas åtta läkartjänster med skyldighet för innehavarna 

av tjänsterna att delta i sjukgymnastutbildningen. För dessa tjänster svarar 

landstingskommunen för kostnaderna för lön enligt ifrågakommande lö

neklass m. m. under det att sjukhusets anslag skall belastas med kostnaderna 

för särskilda arvoden och tilläggsförmåner. Utbildningen avses bedrivas 

inom en nyupprustad byggnad (A I) på sjukhusområdet. 

Direktionen har anmält att följande åtta tjänster som biträdande överläkare 

erfordras för ändamålet, nämligen en vid envar av de medicinska, kirurgiska, 

ortopediskt kirurgiska, neurologiska, barnmedicinska och psykiatriska kli

nikerna samt två vid rehabiliteringskliniken. Jag beräknar medel för dessa 

tjänster. Det ankommer på regeringen att vidta de ändringar i reglementet 

för sjukhuset som föranleds av att tjänsteinnehavarna skall ha en särskild 

tjänstgöringsskyldighet (5). 

Regeringen har den 9 december 1976 medgivit att en extra tjänst som överlä

kare i ortopediskkirurgi ,särskilt neuroortopedi, fr. o. m. den I januari 1977 tills 

vidare får finnas inriittad vid ortopediskt kirurgiska kliniken för Åke Hjelm

stedt. Vidare har regeringen samma dag medgivit att en extra tjänst som över

liikare i klinisk neurofysiologi, med särskild inriktning på neuromuskulär 

diagnostik. fr. o. m. den I januari 1977 tills vidare får finnas inrättad vid 

kliniskt neurofysiologiska centrallaboratoriet för Erik Stålberg. I båda fallen 

skall under tiden en tjiinst som bitriic.lanc.le överläkare hållas vakant. Jag 

beräknar nu medel för iindamålet för budgetåret 1977178. 
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Enligt protokoll som förts vid förhandlingar i uktober I Q76 mellan statens 

forhandlingsniimnd och delegerade for Uppsala J:ins landstingskommun om 

socialmedicin i Uppsala harparlcrna enats om att en socialrncdicinsK avdelning 

sbll inrättas vid sjukhuset fr. o. m. den 1januari1977. Regeringen har den 'l 

december 1976 hl. a. beslutat att avddningen skall inriittas vid sjukhuset 

och att professuren i soci<1lmcdicin sl\<Jll vara förenad mcll överHikartjänst vid 

avdelningen fr. o. m. den I januari 1977. Jag beräknar medel föröverliikararvo

de rn:h fören tjiinst som hitriidandcöverl~fö1re vid den socialmedicinska avdel

ningen. Som jag niimnt avser chefen för uthildningsdepartementet all föreslå 

regeringen att avlämna en proposition till riksdagen angående utbildning och 

forskning inom högskolan m. m. Vid sin anmälan av anslaget Utbildning 

for vårdyrken kommer han att föreslå att medel motsvarande kostnaden 

får viss lärartjänst vid socialmedicinska institutionen vid universitetet i Upp

sala dras in (8). 

I samband med att socialstyrelsens läkemedelsavdelning flyttar till Upp

sala bör tjänsten som föreståndare vid avdelningens farmakoterapcvtiska 

enhet förenas med tjänst som biträdande överläkare vid akademiska sjuk

huset. Jag beräknar medel för arvodet för sistnämnda tjänst. 

Det är angeläget att den reumatologiska vården vid akademiska sjukhuset 

utvecklas vidare. Jag föreslår att en tjänst som överläkare inrättas för än

damålet vid den medicinska kliniken (3). I det nybyggda neuroblocket vid 

sjukhuset kan lokaler erhållas för en yrkesdermatologisk enhet. Som ett 

led i uthyggnaden av sjukhusets yrkesmedicinska resurser bör en sådan 

enhet inrättas. Jag biträder därför förslaget att en tjänst som överläkare 

i yrkesdermatologi inrätta<; vid hudkliniken 13). Härutöver bör karolinska 

sjukhusets yrkesmedicinska enhet kunna lämna viss service även till upp

salaregioncn. Jag beräknar medel för ifrågavarande två överläkartjänster. 

Såviil den urologiskt kirurgiska kliniken som infektionsklinikcn har svå

righeter att motsvara de krav som sjukvården ställer. Envar av dessa kliniker 

bör förstärkas med en tjänst som biträdande överläkare (4). För att den 

ökade verksamheten vid medicinska klinikens nefrologiska avdelning skall 

kunna upprätthållas hehövs ännu en tjänst som biträdande överläkare 14). 

Jag hcräknar medel för ifrågavarande tre läkartjänster. 

Antalet blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning har 

beräknats bli 160 inom uppsalaregionen under år 1977, varav ca 37 avser 

akademiska sjukhuset i Uppsala. De åtaganden som i enlighet därmed an

kommer på akademiska sjukhuset bör infrias (9). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av anslaget 

med sammanlagt 11 461 000 kr. till 96 797 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid akademiska sjukhuset i Uppsala 

inrätta två tjänster som överläkare i SKe 50, 

2. till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare för bud

getåret J 977178 anvisa ett förslagsanslag av 96 797 000 kr. 
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G 4. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 995 304 
53 265 000 
61000000 
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Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett från 
läkarlöner och vissa utrustningskostnader -vid akademiska sjukhuset i Upp
sala. Enligt avt;il med Uppsal<i läns landsting angående samarbete för driften 
av akademiska sjukhuset erlägger landstinget ersättning till staten, mot
svarande en på visst siitt beräknad kostnad för sjuka från Uppsala län jämte 
vissa belopp som ersättning för läkarkostnader (prop. 1951: 123, 1953: 161, 
1961:79. 1967:105, 1968:71, 1973:20 och 1975:79). Beträffande s. k. löpande 
utrustningsanskaffning skall landstingets kostnadsandel beräknas enligt en 

formel som innebär, att landstinget svarar för ca 38 % av kostnaderna. Sam
arbetsavtalet gäller t. o. m. den 30 juni 1977. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Direk- Före-
tionen draganden 

I. Bidrag till drift-
kostnader enligt avtal 26 590 000 + 15 333 000 + 5 391 ()()() 

2. Bidrag till löpande an-
skaffning av utrustning 2 852 0001 + 6 231 0002 + 14880003 

3. Sjukvård åt mindre be-
medlade från ort utom 
Uppsala län 10000 

4. Hyreskostnader 23 813 ()()() + 856 000 + 856000 

53 265000 + 22420000 + 7 735000 

1 Motsvarande en beslutad utrustningsram för budgetåret 1976177 om 4.6 milj. kr. 
2 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1977178 om 14,7 milj. kr . 
.1Molsvarandr en utrustningsram ror budgeiåret I 97i 178 om 7 milj. kr. 

Direktionen för akademiska ~ukhuset i Uppsala 

1. Bc~tsett från läkartjänsterna finns f. n. 3 290 tjänster vid akademiska 
sjukhuset. Direktionen räknar med att ca 123 nya tjänster behöver inrättas 
för budgetåret 1977178. Av dessa avses ca fem belasta anslaget för reparation 
och underhåll av fastigheter. Tjänsterna beräknas kosta ca 6 milj. kr. För 
en personalpool avses inrättas sammanlagt 181 tjänster inom ramen för 
redan befintliga medel. Av förutnämnda 123 nya tjänster är ca 25 redan 
inr'jttade som extra tjänster. 

Lönekostnadspålägg med 36 % av lönekostnaderna har inräknats. 
Utgifterna for löner till annan personal än läkare vid sjukhuset beräknas 
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från innevaw.nde till niista budgetår sammanfattningsvis stiga med ca 25 

milj. kr. till ca 260 milj. kr. Omkostnaderna beriiknas öka med ca 13,5 

milj. kr. till ca 97,5 milj. kr. 

Antalet vårddagar beräknas öka med ca 6 000 till ca 447 000 för budgetåret 

1977 /78. Det fastställda antalet vård platser beräknas öka med 20 till I 485. 

Vårddagkostnaden bcriiknas öka från ca 864 kr. till ca 977 kr. 

Totalkostnaden för driften av sjukhuset - bortsett från läkarlönerna -

har beräknats till 333 384 000 kr. Uppsala läns landstings bidrag beräknas 

till 179 993 000 kr. och övriga inkomster till I I I 468 kr. Sedan landstingets 

bidrag och inkomsterna dragits från totalkostnaden återstår en nettoutgift 

för staten under anslagsposten av 41 923 000 kr. 

2. Sjukhuset behöver enligt direktionen anskaffa löpande utrustning för 

dels 8,5 milj. kr. för en allmän komplettering, dels 6,2 milj. kr. för särskilda 

objekt. 

Nämndenfbr undervisnings.~jukhusens utbyggande framhåller i remissyttran

de att de belopp som föreslå~ för utrustningsanskaffningar är höga jämfört 

med vad de kommunala sjukvårdshuvudmännen finner möjligt att stlilla 

till förfogande för motsvarande ändamål vid kommunala undervisnings

sjukhus med liknande uppgifter som akademiska sjukhusets. Det hade varit 

värdefullt om förslagen hade kunnat bedömas mot bakgrund av en plan 

för ny- och återanskaffningar under flera budgetår. 

Föredraganden 

Direktionen för akademiska sjukhuset har i november 1976 anmält att 

den vid onkologiska klinikens strålbehandlingsavdelning befintliga s. k. be

tatronen, som används för bestrålning av tumörer hos cancersjuka patienter, 

måste undergå en omfattande reparation eller bytas ut. En ny linjäraccelerator 

för totalt 2,8 milj. kr., varav statens andel utgör l ,8 milj. kr., kunde levereras 

under ja11uari 1977. Regeringen medgav den 25 november 1976 att acce

leratorn fick anskaffas och att den under detta anslag upptagna anslagsposten 

2. Bidrag till löpande anskaffning av utrustning fick för budgetåret 1976177 

överskridas med högst l ,l milj. kr. för ändamålet. Riksdagen bör underrättas 

om detta. 

Jag beräknar medel under anslaget för statens andel av kostnaderna för 

löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom en total 

ram av 7 milj. kr. Inom denna ram kan ytterligare behövliga medel till 

linjäracceleratorn rymmas in. Med hänsyn till att Uppsala läns landstings

kommuns andel i kostnaderna för den under budgetåret 1976177 medgivna 

utrustningsanskaffningen enligt gällande avtal kan slutligt fastställa-; först 

efter budgetårets slut, kan anslaget för budgetåret 1977178 även komma 

att belastas av vissa kostnader för utrustning som anskaffats budgetåret 

1976177. 
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Jag har vid medelsberäkningen utgått från att inkomsterna för patienter 

från andra Hin än Uppsala län kommer att öka. Dt:ssa inkomster tillgodoförs 

staten. Driftutgifterna kan med hänsyn härtill ocräknas bli lägre än vad 

direktionen har antagit. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Drijikosrnader för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 61 000 000 kr. 

G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning 

1975176 
1976177 
1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

100 000 

240000 

2 220000 

Reservation 145 891 

Från anslaget bekostas statens andel av kostnader för utrustning till aka· 

demiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärder. Enligt avtal 

med Uppsala läns landstingskommun m. n. svarar staten i regel för 40 96 

av kostnaderna för utbyggande! av sjukhuset, inkl. utrustningskostnaderna. 

Kommillen för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset 

Uppsala under budgetåret 1977178 beräknas till följande belopp. 

I. Utrustning till barnkliniker 
2. Kommittens verksamhet 

Totalt Statens 

5 500000 
350000 

5 850000 

andel 

2 080 000 
140 000 

2 220000 

I. Kommittens utrustningsverksamhet under budgetåret 1977 /78 kom

mer att i huvudsak omfatta åtgärder för anskaffning av utrustning till en 

ny barnklinikbyggnad. Denna beräknas vara färdigställd under år 1979. Ut

rustningsförslag lämnas som omfattar utrustning för 12,5 milj. kr. i kost

nadsläget den I april 1976. 
2. Från anslagsposten bekostas löner, vissa konsultarvoden och andra 

arvoden samt resor och hyror m. m. 

Nämnden.för undervisnings!fjukhusens utbyggande har i remissyttrande inte 

någon erinran mot att en kostnadsram av 10,5 milj. kr. fastställs för ut

rustning till en ny barnklinikbyggnad. En sådan reducering resulterar inte 

i en lägre utrustningsstandard än för jiimförbara kliniker. 
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Fiiredraga11de11 

Jag anser i likhet med nämnden för undcrvisningssjukhusens utbyggande 

att ny utrustning i samband med uppförandet av byggnaden för barnkliniker 

bör få anskaffas inom en ram av totalt I0,5 milj. kr. 

För budgetåret 1977/78 räknar jag med ett medelsbehov av totalt 5,5 

milj. kr. for utrustning, som anskaffas inom denna ram. Härav utgör statens 

andel 2 080 000 kr. För kostnader för byggnadskommitt6ns verksamhet bör 

beräknas 140 000 kr. för statens del. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Akademiska !iiukhuset i Uppsala: Utrustning för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 2 220 000 kr. 

G 6. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 

1975176 

1976177 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

305 686 733 

300 000 000 

335 000 000 

Från anslaget utgår ersättningar till vissa kommunala sjukvårdshuvudmän 

enligt avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undcrvis

ningssjukhus samt enligt avtal om anordnande och upplåtelse av lokaler 

vid dessa sjukhus för statlig verksamhet. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1974:93, SoU 1974:26, rskr 

1974:239) har godkänts sammanlagt åtta avtal om läkarutbildning och forsk

ning (LC A 74), nämligen i Stockholms län, vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala, 

i Linköping, i Malmö, i Lund, i Göteborg, vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg 

och i Umeå samt vissa överenskommelser om statlig investcringsersättning 

på grundval av niimnda avtal. Avtalen gäller för åren 1974-1976. 

Utöver drift- och investeringsersättningar enligt nämnda avtal och över

enskommelser utgår från anslaget också dels vissa bidrag för byggnads

och utrustningsåtgärder som föranleds av praktisk utbildning av sjukgym

naster i Stockholm, Lund och Malmö, dels bidrag enligt avtal med Uppsala 

läns landstingskommun om anordn.ande av forskning och utbildning i ge

riatrik vid Kungsgiirdets sjukhus i Uppsala (prop. 1966:1 bil. 10 s. 409, SU 

1966:8, rskr 1966:8), dels bidrag till viss dispensärverksamhet vid karolinska 

sjukhuset (prop. 1946: 101). 

Från anslaget utgår även ersättningar för hela den verkliga kostnaden 

för hyggnadsarbeten inom sådana lokaler i sjukhusbyggnader som enligt 

särskilda avtal upplåtits för statlig verksamhet. Detta gäller 

a) institutionen för medicinsk teknik vid universitetet i Linköping, 

b) vissa lokaler i bakteriologibyggnaden i Lund, 
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c) lokaler i mikrobiologibyggnaderna i Göteborg, 

d) lokaler för odontologisk verksamhet och mikrobiologi m. m. vid uni

versitetet i Umeå, 

e) lokaler för statens rättsläkarstationer i Linköping. Lund, Göteborg och 

Umeå, 

!) provisoriska lokaler för arbetsmedicinsk verksamhet i Umeå. 

Från anslaget skall också betalas ifrågakommande investeringsersättningar 

till anordnande av vissa lokaler vid regionsjukhuset i Linköping åt statens 

rättskemiska laboratorium och vid lasarettet i Umeå för statens rättspsy

kiatriska klinik (prop. 1974:93). 

Nämnden.för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) 

Dr/(lersättningarna utbetalas under år 1976 a conto med ca 20 milj. kr. 

per månad. dvs. med sammanlagt ca 240 milj. kr. for hela året. Avtalet 

om läkarutbildningen (LUA 74) gäller t. o. m. år 1976. Medelsbehovet för 

tiden därefter är beroende av resultaten av de förhandlingar som pågår mellan 

statens fcirhandlingsnämnd och företrädare för berörda sjukvårdshuvudmän. 

~UU utgår vid beräkningen av utgifterna för budgetåret 1977178 från nämn

da belopp av ca 240 milj. kr. 

lnvesteringsersäffningar har under budgetåren 1971172-1975176 utbetalats 

med sammanlagt ca 296 milj. kr. Av detta belopp avser ca 102 milj. kr. 

Huddinge sjukhus, ca 64 milj. kr. regionsjukhuset i Linköping och ca 38 
milj. kr. Östra sjukhuset i Göteborg. 

Osäkerhet föreligger när det gäller att bedöma i vilken takt den fortsatta 

utbyggnaden av Huddinge sjukhus kommer att ske. För Linköpings och 

Göteborgs del räknar NUU med ett minskat medelsbehov under budgetåret 

1977178 med hänsyn till att huvuddelen av byggnadsarbetena för huvud

blocket vid regionsjukhuset i Linköping och det .s. k. huvudsjukhuset vid 

Östra sjukhuset i Göteborg då utförts. Arbetena avseende en kirurgi byggnad 

vid Malmö allmänna sjukhus beräknas bli påbörjade inom kort. 

NUU har vidare beaktat medelsbehovet för anordnande och inredning 

av lokaler för statens rättskemiska laboratorium i Linköping samt för statens 

rättsläkarstation i Lund och den till stationen knutna utbildnings- och forsk

ningsorganisationen vid universitetet i Lund (prop. 1975176: 100 bil. 7 s. 

129). 
Regeringen har efter riksdagens bemyndigande i anledning av prop. 

1974:93 (SoU 1974:26. rskr 1974:239) godkänt två avtal mellan staten och 

Västerbottens läns landstingskommun om dels lokaler för statens rättspsy

kiatriska klinik i Umeå, dels samarbete beträffande kliniken m. m. Det ena 

av avtalen innebär att landstingskommunen skall anordna och utrusta lokaler 

för kliniken. Utöver statlig investeringsersättning på grund av läkarutbild-
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ningsavtal skall staten till landstingskommunen betala en siirskild inves

tcringsersättning som skall tiicka återstoden av klinikens beräknade andel 

i de verkliga byggnads- och utrustningskostnaderna. '.'JUU har redovisat 

förslag till nybyggnad för psykiatri och rättspsykiatri vid t:meå lasarett. 

Regeringen har bemyndigat l\'UU att slutligt pröva och godkiinna bygg

nadsförslaget och förslag till utrustning av lokalerna för rättspsykiatrisk verk

sMnhet. Nybyggnad beräknas kunna bli tagen i bruk under andra halvåret 

1978. Regeringen har vidare godkänt ett avtal mellan staten och Väster

bottens liins landstingskommun om upplåtelse av lokaler för tanclhygie

nistutbildning m. m. i Umeå. Den kliniskt praktiska delen av denna ut

bildning, för vilken Västerbottens läns landstingskornmun är huvudman, 

är anordnad som inbyggd utbildning vid tandvårdscentralen vid universitetet 

i Umeå. Avtalet innebär bl. a. att en särskild investeringsersättning med 

1.9 milj. kr. skall utbetalas till landstingskommunen för ombyggnadskost

nader m. m. 

Betydande svårigheter föreligger att bedöma i vilken takt de större bygg

nads- och utrustningsföretag som kan påverka medelsförbrukningen under 

nästa budgetår kommer att genomföras. NCU bedömer att byggnads- och 

utrustningsverksamheten kommer att få samma omfattning som under bud

getåret 1975176. Med utgångspunkt i nuvarande kostnadsläge räknar NlJU 

därför med att investeringsersättning kommer att utgå med ca 70 milj. kr. 

under budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

Statens förhandlingsnämnd har kommit överens med berörda sjukvårds

huvudmän om viss indexmässig höjning av driftersättningarna i enlighet 

med gällande bestämmelser i läkarutbildningsavtalen. Regeringen har den 

25 november 1976 fastställt uppgörelsen. Enligt denna uppgår den slutligt 

bestämda driftersättningen för år 1976 till 241 869 000 kr. Vidare har för

handlingsnämnden träffat interimsöverenskommelse om fortsatt samarbete 

angående läkarutbildning m. m. i avvaktan på att pågående förhandlingar 

skall resultera i nya läkarutbildningsavtal att gälla fr. o. m. den I januari 

1977. Under tiden januari-april 1977 skall enligt interimsöverenskommelsen 

utbetalas a conto 22 175 000 kr. för månad såsom driftersättning. Regeringen 

har den 15 december 1976 godkänt interimsiiverenskommelsen. Med ledning 

av denna kan driftersättningarna beräknas uppgå till omkring 265 milj. kr. 

för budgetåret 1977178. lnvesteringsersättningarna kan beriiknas uppgå till 

omkring 70 milj. kr. får samma budgetår. 

Jag räknar med att kunna redovisa de nya läkarutbildningsavtalen i en 

siirskild proposition till riksdagen under våren 1977. 

Regeringen har den 2 december 1976 bl. a. beslutat att visst avtalsenligt 
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hidrag för anordnande av lokaler för barnmorskeuthildning vid Danderyds 

sjukhus viss tid under åren 1965-1967 skall hestridas från detta anslag. 
Riksdagen biir underrättas om detta. 

Jag beräknar således att drift- och investeringsersättningarna till huvud
männen för kommunala undervisningssjukhus enligt de avtal och över

enskommelser, som redovisats i det föregående eller avses bli triiffade, 

kommer att uppgå till sammanlagt ca 335 milj. kr. för budgetåret 1977178. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunala undervisningssjukhus för budgetåret 
1977178 anvisa ett förslagsanslag av 335 000 000 kr. 

G 7. Vårdcentralen i Dal by: Förvaltningskostnader 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 168 0001 

I 590 0001 

I 805 000 

1 Del av anslaget Forsknings- och utbildningsverksamhet vid vårdcentralen i Dalby. 

Anslaget utgör del av det förutvarande anslaget Forsknings- och utbild

ningsverksamhet vid vårdcentralen i Dalby. Från anslaget bekostas bl. a. 

forskningsleclning, konsulter, administration, material- och förbruknings

artiklar, resor och traktamenten, forskningslaboratorium samt den datama
skinella verksamheten vid vårdcentralen. 

Verksamheten regleras genom ett mellan staten och Malmöhus läns lands
tingskommun år 1964 träffat avtal om samarbete för uppförande och drift 
;i.v en läkarstation i Dalby läkardistrikt. Enligt avtalet bidrar staten till kost

naderna för uppförande av läkarstationen samt svarar för den personal som 

är avsedd uteslutande för utbildnings- eller forskningsändamål och för an
skaffning av löpande utrustning, förbrukningsartiklar m. m., som hänför 
sig till nämnda verksamhet (prop. 1965:1 bil. 7 s. 168). 

Personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Resecrsättningar 
därav resor utom Norden 

Expenser 
Basutrustning 
Datamaskinell verksamhet 

Summa 
-----·----

Social· 
styrelsen 

8 1/2 

I 280 000 
80000 

(JO 000) 
261 ()()() 
50000 

214 000 

I 885 000 

Före· 
draganden 

8 1/2 

I 200000 
80000 

(10000) 
261 000 
50 000 

214 000 

11105 000 
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som vill förvärva specialistkompetens, skall sedan han fått legitimation som 
läkare genomgå vidareutbildning, som består av viss huvudutbildning samt 

sidoutbildning inom verksamhetsområde av betydelse för sökt kompetens. 
Under allmänl~ikar- och specialistutbildning skall Hikarrn delta i systematisk 
undervisning med kunskapsprov. 

l'-'ämnden för läkares vidareutbildning skall bl. a. anordna dels prov for 
läkare som fullgör allmäntjänstgöring, dels systematisk undervisning med 

kunskapsprov för läkare som genomgår allmänläkar- eller specialistutbild

ning. Nämnden meddelar också beslut om godkänd allmäntjänstgöring samt 
bevis om allmänläkar- och specialistkompetens. Socialstyrelsen tillhanda
håller nämnden behövlig sekreterar- och biträdeshjälp. Nämndens verksam
het bekostas från detta anslag. 

-----·-------------
1976/77 Beräknad ändring I 9i7178 

Nämnden Före-
draganden 

Ansla!( 
I. Arvoden och ersättningar 

till nämndens ledamöter 
m.m. 504 000 + 50000 + 15 000 

2. Omkostnader för nämndens 
verksamhet 71 000 + 207 000 + 5 000 

3. Prov under läkares 
allmiintjänstgöring 863 000 + 273 000 + 89 000 

4. Systematisk undervisning 
och kunskapsprov 18 317 000 +1886000 +1616000 

5. Sekretariat hos region-
kommittccr 508 000 + 377 000 + 25 000 

6. Allmänläkarkurser m. m. l 000 000 

21263000 +2 793000 +I 750 000 

Nämnden jiir läkares vidareutbildning (Nl I) 

1. Pris- och löneornräkning 2 126 000 kr. 

2. /\ v beloppet avser 200 000 kr_ ökad satsning på information. 

3. Antalet kunskapsprov beräknas komma att öka från 3 260 under bud

getåret 1976177 till 3 425 under budgetåret 1977178. Vidare uppstår drift

kostnader om 10 000 kr. för databearbetning av provuppgifter. För med

verkan av medicinsk-pedagogisk expertis i fältstudier av sjukvård beräknas 
75 000 kr. 

4. Medel beräknas för 350 kurser om vardera en vecka med i genomsnitt 

ca 20 deltagare i varje kurs. Vidare beräknas 100 000 kr. för medicinsk
pedagogisk expertis i planeringsarbetet. 
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5. Administrativa uppgifter bör decentraliseras till regionkommitteernas 

sekretariat. NL V beräknar 400 kr. per kurs jämte medel motsvarande lön 
åt 14 sekreterare vid regionkommitteerna. 

6. För fördjupad och utvidgad försöksverksamhet med efterutbildning 

inom framför allt allmänläkarvård och för genomförande av vissa utred

ningsförslag om efterutbildning av läkare beräknas oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag räknar med att oförändrat ca 350 kurser för systematisk undervisning 

med kunskapsprov skall anordnas under budgetåret 1977178 för läkare under 

allmänläkar- och specialistutbildning. Det är angeläget att vidta åtgärder 

för att under de närmaste åren trygga tillgången på läkare i den öppna hälso

och sjukvården, bl. a. genom anordnande av särskilda utbildningskurser. 

För sådan kursverksamhet och för socialstyrelsens åtgärder i övrigt i dessa 

frågor räknar jag med ett oförändrat medelsbehov av I milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag under anslaget en 

ökning med sammanlagt I 750 000 kr. till 23 013 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidareutbildning av läkare för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 23 013 000 kr. 

G 10. Efterutbildning av vis..'> sjukvårdspersonal m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1868335 

2 823 ()()() 

2 423 000 

Från detta anslag bekostas bl. a. viss efterutbildning av läkare, tandläkare, 

barnmorskor, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapevter, farmacevter m. Il. 

samt kompletterande utbildning av medicinalpersonal med utländsk exa

men, vilka har för avsikt art arbeta i Sverige. 

1. Kurser för läkare m. fl. 
inom mödra- och barnhälso
vården, PBU m. m. 

2. Vidareutbildning av legiti
merade sjukgymnaster m. fl. 
inom rehabiliteringsvård samt 
kurser för kuratorer inom 
hälso- och sjuk vård 

1976177 

127 000 

322 000 

JO Riksdagen 1976. J samt. Nr 100. Bilaga 8 

Beräknad ändring 1977178 

Social
styrelsen 

+ 60000 

+120000 

Före
draganden 

+ 6000 

+ 16000 
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1076177 lkriiknad iim!ring il>77/7H 

Social- h\J"L'-

stvrdscn dr<1ga11dcn 
-----

J_ Kurser för klinikchefer 
inom folktandvården 91 000 + 9000 + 5 000 

4_ Specialkurser för 
1 000 farmacevter 21 000 + 25 000 + 

5_ Kurser i antikonception och 
preventivmedelsrådgivning ror 

5 000 läkare, barnmorskor m_ n_ 90000 + 37 000 + 

6. Kurser och prov i svenska språ-
kel m.m. för utllindsk medicinal-
personal 796000 +100 000 + 96000 

7. Kurser och viss kunskaps-
prövning för utländska läkare 531 000 -246 000 -187 000 

8. Kurser för utländska tandläkare 138 000 + 2 000 + I 000 

9. Kompletteringskurs för ut-
ländska sjuksköterskor och 
barnmorskor m. m. 285 000 + 56 000 + 15 000 

10. Viss vidareutbildning för sjuk-
gymnaster och arbetsterapevter 

3000 med utländsk utbildning 61000 + 8 000 + 

11. Kurs i tandreglering och barn-
tandvård för klinikchefer 
inom folktandvården 248 000 -248 000 -248 000 

12. Bistånds- och katastrof ut bild-
ning av läkare m. n. 700000 -150 000 

13. Kurs i tropikmedicin 73000 _.,3 000 - 73 000 

14. Kurs i epidemiologiska för-
fattningar för länsläkare m.n. 40000 - 40000 - 40000 

Summa utgifter 3 523 000 -190000 -550000 

Inkomster 
Ersättningar för kostnader for 
bistånds- och katastrofutbildning 700000 + 700 000 +150 000 

Nettoutgifter 2 823000 +510000 -4\JO 000 

Socia/s(Vre/sen 

I. Medel behövs for två kurser i socialmedicin för distriktsläkare, två 

kurser for läkare m. fl. inom den psykiska barna- och ungdomsvården samt 

två konterenser i mödra- och barnhälsovård. 

2. Medel beräknas för kurser för olika yrkesgrupper inom öppen vård 

med särskild hänsyn till behovet av rehabiliteringsinriktad behandling av 

långtidssjuka och handikappade, för sjukgymnaster avseende behandling 

av patienter med vissa funktionsrubbningar och i habilitering av barn med 

cerebral pares m. m., for rehabiliteringspersonal avseende samarbets- och 

behandlingsmetodik samt för samrådskonlerenser rörande medicinsk, yr

kesinriktad och social rehabilitering. 
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4-5. Antalet kurser för inspekterande farmacevter bör utökas från en till 

två. Medel behövs för en kurs i organisation av preventivmedelsrådgivning 

för läkare, för tre kurser i antikonception och preventivmedelsrådgivning 

för barnmorskor samt för tre fortbildningskurser för barnmorskor som är 

aktivt och självständigt verksamma med preventivmedelsrådgivning. 

6-7. Medel behövs för att anordna två kurser i svenska språket om 

fyra-fem månader för medicinalpersonal med utländsk examen jämte prov 

i svenska språket för ca 300 läkare m. fl. med utliindsk examen. Vidare 

behövs medel för att anordna fem kurser i svenska medicinalförfattningar 

för utländska läkare som önskar förvärva svensk legitimation samt för kun

skapsprövning av sådana läkare. I den framlagda utredningen om utbildning 

av liikare med utländsk examen föreslås att hittillsvarande kursverksamhet 

för läkare med utländsk examen i Örebro skall upphöra att gälla fr. o. m. 

budgetåret 1976177. Erforderlig kompletterande utbildning för ifrågavarande 

läkare föreslås kunna ske t. ex. genom att läkarna får delta i vissa reguljära 

kurser vid medicinsk fakultet. Under förutsättning att utredningens förslag 

godtas minskar förevarande anslagspost med 345 000 kr. 

8. Kostnaderna för viss efterutbildning av tandläkare dels från öst

europeiskt land och dels från Västeuropa, USA och Australien beräknas till 
sammanlagt 120 000 kr. 

9-10. Två kompletteringskurser behövs för sjuksköterskor med utländsk 

examen som begärt svensk legitimation. Kompletteringskursen för utländska 

barnmorskor beräknas omfatta tio deltagare. Fem barnmorskor med nordisk 

utbildning beräknas genomgå en kortare teoretisk kompletteringskurs. För 

stipendier åt kursdeltagare beräknas 14 000 kr. Tre kurser i svenska medi

cinal författningar bör anordnas for sjuksköterskor som utbildats i annat nor

diskt land och som ansökt om legitimation som sjuksköterska. Socialstyrelsen 

begär dessutom 18 000 kr. för stipendier t i Il de sju kskötcrskor som vid k urstill

fallet inte haranställning. Tre kurser i socialmedicin bör anordnas för sjukgym

naster och arbetstcrapevter med utländsk utbildning. Vidare bör anordnas åtta 

prov i klinisk fysioterapi. 

11. I samband med att socialstyrelsen slutfört uppdraget all utreda frågan 

om utbildning av klinikchefer inom folktandvården har medel begärts i 

särskild ordning för denna utbildning. 

12. Sedan budgetåret 1972/73 har socialstyrelsen anordnat specialkurser 

i bistånds- och katastrofutbildning av läkare och sjuksköterskor som skall 

fullgöra biståndstjänst i olika länder. Under budgetåren 1972173 och 1973174 

genomfördes kurserna i samråd med biståndsutbildningsnämnden. 

Efter framställning från Svenska missionsrådet och Rädda barnens riks

förbund har SIDA ställt medel till socialstyrelsens förfogande för anordnande 

av två kurser under vardera budgetåren 1974175 och 1975/76. Även under 

budgetåret 1976177 kommer två kurser att anordnas av socialstyrelsen 

genom bidrag från SIDA och de enskilda biståndsorganisationerna. Kost-
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naderna för att under budgetåret 1977178 kunna genor.iföra två JO-veckors 

kurser med vardera ca 30 deltagare och för att i anslutning härtill kunna 

anordna en utbildningskonferens för bl.,a. utvärdering av kursernas innehåll 

tX:h utformning beräknar socialstyrelsen till 700 000 kr. 

FöredraKanden 

Jag kan i huvudsak biträda socialstyrelsens förslag till den kursverksam het 

som bekostas från detta anslag. Samtliga under anslaget upptagna kurser 

är en fortsättning av förut bedriven kursverksamhet. 

En särskilt tillkallad sakkunnig har haft i uppdrag att utreda vissa frågor 

rörande utbildningen av läkare med utländsk examen, innefattande dels 

utbildningens framtida inriktning. organisation och omfattning, dels den 

framtida förläggningen av verksamheten. Utredningen har redovisats i be
tänkandet Utbildningen av läkare med utländsk medicinsk examen. Enligt 

betänkandet skall utomnordisk läkare med utländsk examen - sedan han 

inhämtat kunskaper i svenska språket och godkänts i därpå följande språk

prov - undergå medicinskt förkunskapsprov i vissa basämnen. Läkare som 

inte godkänts i medicinskt förkunskapsprov föreslås få viss möjlighet att 

efter individuell bedömning komplettera utbildningen i första hand genom 

att följa universitetskurserna i de berörda ämnena. Den särskilda kursmässiga 

tilläggsutbildning för utländska läkare, som varit förlagd till Örebro, föreslås i 

samband härmed upphöra. Den som godkänts i språkprov och kunskapsprov 

skall genomgå en kurs i medicinalförfattningarsom enligt förslaget även inne

fattar undervisning i klinisk farmakologi och receptskrivning. Sedan läkaren 

godkänts i denna kurs meddelar socialstyrelsens nämnd för utländsk medici

nal personal tillstånd för läkaren att fullgöra allmäntjänstgöring. Förslaget har 

remissbehandlatsoch remissinstanserna har i allt väsentligt tillstyrkt förslaget. 

Även jag finner att förslaget i huvudsak bör genomföras. Jag vill framhålla 

att förslaget innebär en utgiftsminskning i jämförelse med kostnaderna för 

den tidigare tilläggsutbildningen i Örebro. 

För bistånds- och katastrofutbildning av läkare m. Il. beräknar jag medel 

för två kurser av nuvarande omfattning. Samma princip om kostnadstäck

ning som tillämpades under tidigare år bör gälla även under nästa budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet un

der anslaget till 2 423 000 kr. Det bör ankomma på socialstyrelsen att göra 

de omdispositioner mellan anslagsposterna som utbildningsbehovet hos de 

olika grupperna av sjukvårdspersonal kan påkalla. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till EjterutbildninK av viss sjukvårdspersonal m. m. för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 2 423 000 kr. 
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G 11. Nordiska hälsovårdshögskolan 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 228 640 
2 364 000 
2 607 000 

Vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg anordnas kurser för läkare, 
tandläkare, ingenjörer verksamma inom den allmänna hälsovården, häl
sovårdsinspektörer och sjukhusadministratörer. 

Skolans verksamhet regleras genom avtal mellan Danmark, Finland, Nor
ge och Sverige (prop. 1972:1 bil. 13, SU 1962:11, rskr 1962:11 samt prop. 
1965: I bil. 7, SU 1965:5, rskr 1965:5). Sverige svarar förskotts vis för samtliga 
utgifter under löpande budgetår. Efter räkenskapsårets slut betalar övriga 
stater sina andelar av kostnaderna. Dessa fördelas på länderna proportionellt 
i förhållande till det antal kursmånader, som faller på de av varje land 
under året utnyttjade elevplatserna. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Hälsovårds
högskolan 

Före
draganden 

·----·--·--------.. ·---------------

Personal 8 

Anslag 
Lönekostnader l 241 500 +176 900 + !07 ()()() 
Sjukvård I 000 
Rcseersättningar 170 000 + 40000 + 40000 
Lokalkostnader 285 000 + 20000 + 20000 
Expenser 286 500 + 75 500 + 76 000 
Stipendier till elever 380 000 + 50000 
Försökskurs i sjukhushygien +122 500 

2 364 000 + 484 900 + 243000 

Styrelsen .för Nordiska hälsovårdshögskolan 

Verksamheten vid högskolan har de senaste budgetåren omfattat 13 kurs
månader. Fördelningen av antalet kurs- och elevmånader för budgetåret 
1975176 framgår av följande tablå. 

3 två-månaderskurser för läkare m. fl. 
2 sex-veckorskurser för ingenjörer 
2 två-veckorskurser för hälsovårdsinspektörer 
I två-månaderskurs för sjukhusadministratörer 
l en-månadskurs i socialodontologi 

Summa 

Kurs-
månader 

6 
3 
I 
2 
I 

13 

Elev-
månader 

··---

118 
61,5 
20,5 
52 
24 

276,0 
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En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp lade våren 1973 fram förslag om hög

skolans framtida verksamhet. Utrcdningsförslaget överlämnades efter re

missbehamlling till socialdepartementet för vidare handläggning. De nor

diska regeringarna utsåg våren 1974 ledamöter i en nordisk arbetsgrupp med 

uppgift att lägga fram definitivt förslag till utbyggnad av högskolan. Ar

betsgruppen överlämnade i november 1975 betänkandet Nordiska hälso

vårdshögskolans framtida verksamhet. Betänkandet har remissbehandlats 

i de nordiska länderna. I avvaktan på ställningstagande till arbetsgruppens 

förslag och till den framtida finansieringen av högskolan har hittills gällande 

avtal förlängts att gälla t. o. m. den 31 december 1977. Styrelsen föreslår - i 

avvaktan på slutligt ställningstagande i nämnda frågor - att anslag för 

1977 /78 beviljas för oförändrad kursverksam het jämte en månads försöks

kurs i sjukhushygien. 

Löne- och prisomräkning 362 400 kr. 

Föredraganden 

En nordisk arbetsgrupp har utarbetat ett betänkande om Nordiska hälso

vårdshögskolans framtida verksamhet. I betänkandet läggs bl. a. fram förslag 

om en högre nordisk utbildning som skall stå öppen för flera olika yrkeskate

gorier verksamma inom hälso- och sjukvården och angränsande områden. 

Vidare föreslås att hälsovårdshögskolan tillförs resurser för tillämpad forsk

ning som bör bedrivas i samråd med andra myndigheter m. fl. inom de nor

diska länderna. Betänkandet har remissbehandlats i de nordiska länderna. 

Remissinstanserna har i huvudsak varit positiva till arbetsgruppens förslag. 

Frågan om att föra över kostnaderna för högskolan till Nordiska minister

rådets budget har kartlagts av olika nordiska samarbetsorgan. Ministerrådet 

(samarbetsministrarna) beslöt i oktober 1976 att högskolan skulle införas 

som institution på minsterrådets allmänna budget fr. o. m. år 1978. I no

vember 1976 har Nordiska ministerrådet (hälso- och sjukvårdsministrarna) 

vidare fattat beslut om att Nordiska hälsovårdshögskolan skall inleda en 

omorganiserad verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med arbets

gruppens förslag fr. o. rn. den I januari 1978. under förutsättning att medel 

anvisas för den utökade verksamheten i ministerrådets budget för år 1978. 

I avvaktan på beslut i ärendet av samarbetsministrarna under våren 1977 

har jag beräknat medel för hela budgetåret 1977 /78. 

Förslaget om anslag för budgetåret har i huvudsak godkänts av de övriga 

nordiska länderna. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag me

delsbehovet till 2 607 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska hä/sovård~högsko/an för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 607 000 kr. 
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H. Övrig sjukhusvård 

H 1. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

37 103 919 
40000 000 
43 055 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid de rättspsykiatriska stationerna 
i Stockholm, Linköping, Växjö, Örebro, Sundsvall och Umeå samt de rätts
psykiatriska klinikerna i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. 

De rättspsykiatriska klinikernas och stationernas uppgift är att utföra rätts
psykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt personunder
sökningslagen av häktade och icke häktade personer misstänkta för brott. 
Vid klinikerna och stationerna bedrivs även viss vård samt rättspsykiatrisk 
forskning och utbildning. 

Enligt riktlinjerna för den framtida organisationen av det rättspsykiatriska 
undersökningsväsendet har detta fått en enhetlig uppbyggnad med social
styrelsen som chefsmyndighet (prop. 1961: 185, I LU 1961 :49, rskr 1961: 
398; prop. 1967:69, SU 1967:106, rskr 1967:252). 

Rättspsykiatriska kliniker finns i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. 
Nya kliniker i Stockholm och Umeå beräknas tas i bruk hösten 1978. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

Social- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

Stationer 
Läkarpersonal Il + I 
Psykologer, kuratorer 11 1/2 + 1 1/2 
Övrig pe~sonal Il + I 

Kliniker 
Läkarpersonal 25 
Psykologer. kuratorer 34 + 2 
Övrig vårdpersonal m. m. 143 + 22 + 3 
Övrig personal 56 + 8 

291 1/2 + 35 112 + 3 
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--- ------ ----------- ---------- --- --

Anslag 
U1gijier 
Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Summa utgifter 

Inkomster 
försäljning av terapialster 

Nettoutgift 

Socialstyre/sen 

32 683 ()()() 
41 (JO() 

53 000 
4 945 000 
2 318 000 

40 040000 

40000 

40000 000 

L Löne-och prisomräkning 3 134 000 kr. 

lkr:i~nad :i11drint: J lJ77 /7R 

Social
styrdscn 

+ 4 650000 

+ 82000 
+ 580 000 
+ 1392000 

+ 6 704 000 

+ 10000 

+ 6694 000 

h_ifc'

dr<1!(;1mkn 

+I 710000 

+ 5 000 
+ 550000 
+ 800 000 

+3 065 000 

+ 10000 

+3 055 000 

2. 0-alternativet innebär att vänte- och undersökningstider för rättspsy

kiatriska undersökningsfall skulle öka avsevärt, eftersom indragning av lä

kartjänster inte kan undvikas vid detta alternativ. 

3. Arbetstidsförkortning har under budgetåret 1975176 genomförts för 

viss skötar- och portvaktspersonal vid klinikerna och ytterligare tre tjänster 

begärs därför för detta ändamål l +279 000 kr.). 

4. För långholmskliniken begärs ytterligare fyra skötartjänster för att möj
liggöra senareläggning av inlåsning samt utökning av besökstiderna. Vidare 

begärs en tjänst som förste skötare och en assistenttjänst för personal som 

kan ansvara för bl. a. externa transporter och permissioner som kräver he

vakning. För terapiverksamhet begärs en tjänst som arbetsterapeut. 

( + 664 000 kr.) 
5. Den rättspsykiatriska kvinnoavdelningen var fram till den I juli 1975 

placerad på Långholmen. I samband med att kriminalvårdsanstalten då upp

hörde har de kvinnliga undersökningsfallen placerats ut till övriga kliniker 

i landet. Detta medför behov av förstärkning av i första hand skötarper

sonalen vid dessa kliniker, då kvinnorna måste vistas på separata avdel

ningar. ( + 1 156 000 kr.) 

6. Den ekonomiska förvaltningen bör framdeles i större utsträckning 

handhas av klinil<ernas egen personal för vilket behövs tre assistenter. Sam

tidigt kan arvodestjänsterna som redogörnre dras in. Vidare bör en tjänst 

som personalinspektör inrättas vid varje klinik för främst personal- och eko

nomiadministrativa ärenden av kvalificerad natur. t + 607 000 kr.) 
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7. Ur arbetsfördelningssynpunkt är antalet psykologtjänster otillräckligt 

relation till antalet Wkartjänster vid främst klinikerna. Ytterligare 2 1/2 

tjänster som biträdande psykolog bt:hövs vid klinikerna och stationerna. 

(+ 281 000 kr.) 

8. Vid stationen i Umeå, vilken är den hårdast belastade, behövs tjänster 

för en överläkare, en assistent och ett kontorsbiträde. ( + 356 000 kr.) 

9. För teckning och målning inom terapiverksamhcten begärs tre lärare 

i teckning med fyra timmars undervisning per vecka. Göteborgskliniken 

behöver också förstärkas med ytterligare en tjiinst som arbetsterapeut. 

!+129 000 kr.) 

Föredraganden 

Regeringen har den 14 oktober 1976 beslutat inrätta en ny rlittspsykiatrisk 

station i Linköping som ersättning för de rättspsykiatriska stationerna i Norr

köping och Jönköping. Verksamheten vid stationen i Linköping har påbörjats 

den I november 1976. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

43 055 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för tre skötartjänster vid 

den rättspsykiatriska kliniken i Stockholm. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 43 055 000 kr. 

H 2. Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m. 

1975176 

1976177 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

245 445 
I 000 

2 000 000 

Reservation I 289 180 

Från detta anslag bekostas utrustning av nya rättspsykiatriska kliniker. 

Vidare bekostas från anslaget sådan utrustning av kliniker för psykiskt sjuka 

som staten skall fullfölja enligt avtalen med landstingen om övertagande 

av huvudmannaskapet för den psykiatriska sjukvården. 

Socialstyre/sen 

De kvarstående utrustningsåtgärderna beträffande de rättspsykiatriska kli

nikerna i Uppsala, Lund och Göteborg beräknas bli slutförda under bud

getåret 1976177. Arbete pågår med planering och projektering av bl. a. in

redning och utrustning av den nya rättspsykiatriska kliniken i Stockholm 

vid Huddinge sjukhus. Kliniken beräknas kunna tas i bruk under år 1978. 

Med hänsyn härtill beräknar socialstyrelsen anslagsbehovet till 2,3 milj. kr. 

för budgetåret 1977178. 
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Fiirl'draganden 

I avvaktan på en närmare redovisning av kostnaderna för inredning och 

utrustning av den nya rättspsykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus. 

som f. n. ~ir under uppförande. beräknar jag anslaget till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till U1r11st11ing ai· rärrsp.1ykiatriska kliniker m. m. for budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

H 3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1975176 
1976177 
1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

143593981 
224 000 000 
220 000 000 

Reservation 34 768 124 

från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommunerna samt 

Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av kliniker 

för psykiskt sjuka m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och 

landstingskommunerna om landstingens övertagande av den psykiatriska 

sjukvården (prop. 1966:64, SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten 

och Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners 

övertagande av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. 

(prop. 1967:69, SU 1967:106, rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal 

(prop. 1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169). 

Socials(yrelsen 

För byggnadskostnader som omfattas av de för perioden 1967-1971 fast

ställda investeringsplanerna skall bidrag utgå enligt den före den 1 januari 

1972 gällande ordningen. Fr. o. m. den I januari 1972 skall bidrag utgå till 

av socialstyrelsen prioriterade objekt, som omfattas av avtalen. 

Beslut rörande prioritering av investeringar inom hälso- och sjukvården 

föreligger ännu inte för åren 1977 och 1978. Dessutom skall nya förhandlingar 

tas upp under år 1977 om de ekonomiska villkoren fr. o. m. år 1978 i hu

vudavtalen och tilläggsavtalen i den mån det inte framgår av avtalen att 

dessa villkor äger fortsatt giltighet efter den 31 december 1971. En säker 

beräkning av anslagsbehovet kan därför inte göras. Socialstyrelsen föreslår 

att anslaget tas upp med 220 milj. kr. 
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Föredraganden 

I överensstämmelse med socialstyrels~ns förslag beräknar jag 220 milj. 

kr. under anslaget för budgetåret 1977178. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

för budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 

220 000 000 kr. 

H 4. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 075 450 296 

2 087 000 000 

2 123 000000 

Från anslaget utgår bidrag till landstingskornmunerna samt Göteborgs, 

Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommunerna 

om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården (prop. 1966:64, 

SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten och Stockholms, Göteborgs 

och Malmö kommuner om dessa kommuners övertagande av huvudman

naskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. (prop. 1967:69, SU 

1967: 106, rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50, 

SoU 1972:17, rskr 1972:169; prop. 1974:134, SoU 1974:39, rskr 1974:320; 

prop. 1975176:17, SoU 1975176:16, rskr 1975176:30). 

Avtalen innebär sammanfattningsvis att staten till sjukvårdshuvudmän

nen skall lämna bidrag till driftkostnaderna för den psykiatriska sjukvården, 

för avskrivning av sjukhusbyggnader, för utrustningskostnader, för kost

nader för markförvärv m. m. och för pensionskostnader. Parterna har enats 

om att driftbidraget från staten för år 1976 skall utgå med I 904 milj. kr. 

Sedan 1977 års löner blivit fastst1illda skall parterna ta upp förhandlingar 

med beaktande enbart av lönc- och prisutvecklingen. 

Socialsryre/sen 

Då överenskommelse om storleken av bidragen för år 1977 och 1978 

i den del de avser driftkostnaderna är beroende av kommande förhandlingar 

har socialstyrelsen vid sina beräkningar utgått fn1n den överenskomna er

sättningen för år 1976. 

Styrelsen beräknar utgifterna under anslaget till följande belopp. 
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I. Orif"tbidrag 
2. Avskrivningscrsättningar 
3. Bidrag till utrustning 
4. Bidrag till kostnader för markförvärv 
5. l.okalhyror för vissa sjukhusfastigheter 
6. Vissa pensionskostnadcr 

Summa (avrundat) 

156 

I 881 800 000 
122 548 000 
23 000 000 
3 000 000 
2 500 000 

70 656 000 

2 104 000 000 

I. Socialstyrelsen har beräknat driftbidraget med utgångspunkt i det för 

år I 976 gällande beloppet på 1 885 milj. kr. efter avdrag med ca 3,3 milj. 

kr. för följande avgående poster. niimligen hyror m. m. enligt nyttjande

rättsavtal 1 305 000 kr., vårddagavgifter för platser vid Salberga sjukhus 

925 000 kr. och statsbidrag till rektors- och lärarlöner I 033 000 kr. 

2. Avskrivningsersättningarna är beroende av byggnadskostnadsutveck

lingen och kan med hänsyn till nuvarande kostnadsläge uppskattas till 

123 462 000 kr., varvid avgår 914 340 kr. för avskrivning av restvärde för 

Karsuddens sjukhus. 

3. Med hiinsyn till storleken av beräknade investeringar med byggnads

bidrag enligt avtal uppskattas behovet av medel för utrustning till 23 milj. 

kr. 

4. För kostnader för markförvärv, lagfartskostnader m. m. tas upp 3 milj. 

kr. 

5. För de sjukhusfastigheter. som fortfarande är i statens ägo, beräknas 

lokalhyror med sammanlagt 2,5 milj. kr. Beloppet skall tillgodoföras statens 

allmänna fastighetsfond. 

6. Enligt 1972 års tilläggsavtal skall en engångsavlösning ske i statens 

ansvar för pensionskostnaderna för den personal som övergick i kommunal 

tjänst vid kommunernas övertagande av psykiatriska sjukvården till den 

del de avser tjänstetid hos staten. Kapitalbeloppet skall slutamorteras på 

22 år. Under vart och ett av åren 1975-1993 skall annuitet av avlösnings

beloppet utbetalas med 70 656 000 kr. 

Föredraganden 

De tilläggsavtal till mentalsjukvårdsavtalen som träffats mellan staten 

och sjukvårdshuvudmiinnen och som för statens del godkänts av regeringen 

den 18 december 1975 innebär att driftbidraget till huvudmännen beräknas 

till 1 885 milj. kr. för år 1976. Genom beslut den 18 november 1976 har 

regeringen för statens del godkänt överenskommelse om reglering av drift

bidraget till mentalsjukvården för år 1976. Överenskommelsen innebär att 

staten till sjukvånJshuvudmännen skall betala ytterligare ersättning med 

I 9 milj. kr. för mentalsjukvårdens driftkostnader som en följd av ändrade 

lönekostnader under detta år. Med utgångspunkt i dessa belopp och på grund

val av nu gällande bidragsregler i övrigt beräknar jag det sammanlagda 
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anslagsbehovet för budgetåret 1977178 till 2 123 milj. kr. 

Som förut nämnts är storleken av statens bidrag fr. o. m. år 1977 be

roende av förhandlingar mellan avtalsparterna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag Till dr!fien av kliniker for psykiskT !!iuka m. m. för 

budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 2 123 000 ()()() 
kr. 

H 5. Förvaring och underhåll al' viss sjukvårdsmateriel m. m. 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

3 784 437 

4 533 000 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag föreslagit rege

ringen att senare under riksmötet lägga fram proposition rörande inrikt

ningen av säkerhetspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling. I sam

band därmed kommer anslagsfrågor av totalförsvarskaraktär att tas upp till 

behandling. I avvaktan härpå bör under detta anslag tas upp ett preliminärt 

belopp av oförändrat 4 533 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Förvaring och 

underhåll av viss sjukvårdsmateriel m. m. för budgetåret 1977178 

beräkna ett förslagsanslag av 4 533 000 kr. 

H 6. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

2 808 027 

3 476 000 

Reservation 1 824 168 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vid anmälan av anslaget H 5., 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till U1rus1ning m. m. 

av beredskapssjukhus vid krig eller krig!!fara för budgetåret 

1977178 beräkna ett reservationsanslag av 3 476 000 kr. 

H 7. Viss krigssjukvård'iutbildning m. m. 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

1833914 

2 650 000 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vid anmälan av anslaget 1-1 5., 

hemställer jag att regeringen foreslår riksdagen _ 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Viss krigs

sjukvårdsutbildning m. m. för budgetåret 1977178 beräkna ett 

förslagsanslag av 2 650 000 kr. 
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H 8. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

7 024 830 
15 025 000 
15 025 000 

.158 

Frlln anslaget utgår ersättning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt överenskommelse mellan staten och dessa kommuner om 
deras övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering 

(prop. 1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169). 
Överenskommelsen innebär sammanfattningsvis att berörda sjukvårds

huvudmän räknat fr. o. m. den 1 januari 1969 tar över ansvaret för pro
vinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare som fått behålla 

pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsreglemente. Staten ersätter hu
vudmännen för deras åtaganden genom utbetalning av dels ett engångs
belopp motsvarande pensionsskulderna, dels årliga bidrag. 

Socialstyre/sen 

Engångsbeloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den 1 juli 1971 och 
skall fördelas på 19 annuiteter, som skall erläggas fr. o. m. år 1975. 

För år 1975 och följande år har parterna enats om att de årliga bidragen 

till landstingskommunerna och Gotlands kommun skall utgå med 8 milj. 

kr. intill dess slutlig avlösning sker av statens kostnadsansvar för ifråga
varande provinsialläkares pensionering. 

Styrelsen beräknar medclsbehovet för nästa budgetår till 15 025 000 kr. 

Föredraganden 

Genom beslut den 2 december 1976 har regeringen för statens del godkänt 
överenskommelse mellan staten och berörda sjukvårdshuvudmän om fi
nansieringen av vissa provinsialläkares pensionering. Överenskommelsen 
innebär att årligt bidrag till provinsialläkarnas pensionering skall för år 1975 
och följande år utgå med 8 milj. kr. intill dess slutlig avlösning av statens 

kostnadsansvar sker. Därtill kommer ett annuitetsbclopp på ca 7 milj. kr. 

per år. Anslaget för nästa budgetår bör alltså tas upp med 15 025 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till pensioner for vissa provinsiaffäkare för budgetåret 
1977178 anvisa ett förslagsanslag av 15 025 000 kr. 
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I. Ungdomsvård m. m. 

Syftet med samhällets vård av barn och ungdom är att främja en gynnsam 
utveckling och goda uppväxtförhållanden för de unga. Här är samhällets 
grundläggande insatser genom barnavårdscentralerna och genom forskole
och fritidshemsverksamheten av stor betydelse. Skolans sätt att fungera 
är också betydelsefi.Jllt inte minst när det gäller samarbetet med föräldra
föreningar, ungdomarnas egna organisationer samt fritids- och socialförvalt
ningarna i kommunerna. I cirkulär till berörda organ har också understrukits 
betydelsen av ett intensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola 
och polis. Samarbetsorgan finns numera inrättade i nästan alla kommuner. 

I arbetet med att skapa en mer barn- och ungdomsvänlig miljö bl. a. 
i bostadsområdena är aktiv medverkan från företrädare för olika sociala 
verksamhetsgrenar liksom från ungdomsorganisationer och de boende själva 
av stor vikt. Betydelsefulla initiativ på detta område har under de senaste 
åren tagits av socialstyrelsens lekmiljöråd och boendemiljödelegationen i 
bostadsstyrelsen. Särskilda medel anvisas under bostadshuvudtitcln för bi
drag till förbättring av boendemiljöer. 

Barnmiljöutredningen har sammanställt material som belyser barnens lev
nadsvillkor i olika avseenden. Under år 1975 avlämnade utredningen ett be
tänkande om barns livsmiljö (SOU 1975:30) samt en rad rapporter om sam
hället och barns utveckling, barns hälsa, uppfostran och utveckling, barn
familjernas ekonomi, barnen och den fysiska miljön, barns och föräldrars 
arbete och barnkultur. Under hösten 1976 har en sammanfattning av barn
miljöutredningens arbete kommit ut i bokform. 

Socialutredningen och fosterbarnsutredningen har i sina under år 1974 
avlämnade betänkanden föreslagit omfattande förändringar inom socialvår
den. Såväl socialutredningens principförslag som fosterbarnsutredningens 
förslag har remissbehandlats. Socialutredningen håller nu på med att slutföra 
arbetet med utformningen av en ny socialvårdslag med utgångspunkt i 
den helhetssyn som angetts i utredningens principbetänkande. Utredningen 
beräknas slutföra sitt arbete under första kvartalet 1977. De frågor som 
gäller ändrat huvudmanna-;kap för institutionsvården inom barna- och ung
domsvården samt nykterhetsvården behandlas i särskild ordning inom so
cialdepartementet. Efter samråd mellan socialdepartementet, kommunför
bundet och landstingsförbundet har inom ledningsgruppen för försöksverk
samhet inom socialvården arbetats fram material beträffande bl. a. ett antal al
ternativa modeller for huvudmannaskapel. Förhandlingar i frågan beräknas 

kunna påbörjas under år 1977. 
Inför den viktiga socialvårdsreform som förestår när förslaget till ny so

cialvårdslagstiftning föreligger bedriver ledningsgruppen för försöksverk
samhet inom socialvården en omfattande försöksverksamhet i Kristianstads 
och Malmöhus län. Syftet är att fä praktiska erfarenheter för det kommande 



Prop. 1976/77: I 00 Bilaga 8 Socialdepartementet 160 

reformarbetet bl. a. när det gäller helhetssynen i bchandlingsinsatserna och 

samordningen av de olika vård- och behandlingsresurser som finns hos 
olika huvudmiin. I försöksverksamheten deltar elva kommuner samt Råby 

yrkesskola i Lund, Ryagårdens yrkesskola och Östra Spångs skolhem i Ör

kelljunga. Vidare ingärerkända vårdanstalterna för alkoholmissbrukare Björs

torp i Vittsjö och Holma-Karlsvik i Höör. Försöksverksamheten i kom

munerna omfattar bl. a. s. k. hemma-hos-arbete som bedrivs i nio kom

muner. Ett 20-tal hemma-hos-arbetare deltar jämte handledare. Kcmtrak

terade familjehem finns i tre kommuner och omfattar totalt ca 20 hem. 

Kommunala familjehem, som mest är avsedda för ungdomar, prövas i fyra 

kommuner. Vidare har ett 30-tal familjer engagerats såsom s. k. stödfamiljer 

i två kommuner. Dagcentralverksamhet för missbrukargrupper har startats 

i fyra kommuner. En försöksverksamhet i Landskrona med samordnat medi

cinskt och socialt omhändertagande av berusade personer beräknas komma i 

gång under våren 1977. 

För institutionsvårdens del innebär försöken i Skåne att varje institution har 

fatt ett eget upptagningsområde,ett ökat samarbete med primärkommunerna 

och att frivillig intagning och familjebehandling introducerats på ungdoms

vårdsskolorna. Ett ökat samarbete harockså uppnåtts mellan landstingens häl

so- och sjukvård och vårdinstitutionerna. 
Försöksverksamheten inom socialvården bör fortsätta under budgetåret 

1977/78 och jag beräknar i det följande 3,7 milj. kr. för ändamålet inom 

ramen för de medel som anvisats under anslaget I I. Kostnaderna för försöket 

i Landskrona redovisas under anslaget J 5. 

Arbetsgruppen rörande försöksverksamhet inom barna- och ungdoms

vården <AFBU) avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 1975176. På förslag 

av arbetsgruppen har försöksverksamhet med utbildning av personal inom 

den sociala hemhjälpcn för uppgifter i hemma-hos-arbete pågått på tre orter 

under första halvåret 1976. Försöken bedrivs i arbetsmarknadsstyrelsens och 

skolöverstyrelsens regi. Ledningsgruppen förförsöksverksamhet inom social

vården harunderhösten 1976 färdigställt en ut värderingsrapport från försöken. 

Dessa försök beräknas under år 1977 kunna utvidgas till ytterligare ett antal or

ter. 

Den institutionsutredning inom socialstyrelsen som tillsattes år 1974 ut

reder behovet av institutionsresurser inom barnhems-, ungdornsvärdsskole

och nykterhetsvården. Utredningen har i två län (Kalmar och Örebro) till

sammans med kommuner och landsting påbörjat "provplanering" när det 

gäller bl. a. att fastställa behovet av och tillgången på institutionsplatser 

inom resp. län. 

Vid ungdomsvårdsskolorna - skolhem eller yrkesskolor - ges värd. fostran 

och utbildning åt barn och ungdomar som på grund av sociala störningar 

bedöms vara i behov av den behandling som kan ges vid dessa skolor. 

De intagna vid skolorna har antingen skrivits in som elever eller tagits 
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in för utredning eller observation. Vid skolhemmen, som är avsedda för 

skolpliktiga elever, ges grundskoleuthildning. Vid yrkesskolorna ges hu

vudsakligen arhetsträning samt förberedande yrkesutbildning. För skol

pliktiga elever vid yrkesskolorna ges grundskoleuthildning. 

Från hösten 1975 tillämpas ett eget upptagningsomräde för varje regional 

grupp av skolor. Försöksverksamhet med frivillig värd - numera även för 

vissa s. k. överåriga elever - pågår vid nio ungdomsvårdsskolor. Som jag 

förut nämnt ingår dessutom tre skolor i försöksverksamhetcn inom soci
alvärden i Skåne. 

Vid ungdomsvårdsskolorna pågår i övrigt sedan några är tillbaka olika 

försök med syfte att förbättra behandlingsmetoderna. Vid Johannisberg (Ka

lix) pågår försök med bl. a. ökat personligt stöd till eleverna i samband 

med placering av eleverna utom skola. Vid samma skola drivs försök med 

förlängd yrkesutbildning. Vid Fagared pågår försök med en intensiv social 

träning före utplaceringen av eleverna. Försök pågår vidare med arbets

livsutbildning vid flera skolor. Försök med alternativa behandlingsformer 

för svårmotiverade elever vid ungdomsvårdsskola planeras kunna starta re

dan under innevarande budgetår i samarbete med stiftelsen RFHL:s Små

landsgårdar. 

Den försöksverksamhet med olika åtgärder för att förbättra främst den 

teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbetsträning och arbets

prövning som påbörjats i första hand vid yrkcsskolorna har enligt social

styrelsen utfallit väl. Dessa försök bör fortsätta även nästa budgetår. 

Riksrevisionsverket har i en rapport till socialstyrelsen i februari 1976 

redovisat en översiktlig studie av ungdomsvårdsskoleorganisationen. I rap

porten föreslås bl. a. större samordning mellan den kommunala socialvården 

och ungdomsvårdsskolorna, ökat stöd till eleverna under den första tiden 

i vård utom skola, förstärkt personalutbildning och utvidgad försöksverk

samhet med olika typer av behandlingsmetoder. 

F. n. finns 18 ungdomsvårdsskolor. Antalet aktuella elevplatser är ca 540. 

Utvecklingen av elevantalet och vårdtiderna framgår av följande samman-

ställning. 

1960 1965 1970 1974 1975 

Antalet den 31 dec. vårdade elever 
inom skola 941 887 751 473 469 
utom skola 586 819 856 604 453 

Antal placeringar för vård 
utom skola I 220 I 166 2 280 I 536 I 172 

Vårdtidens längd i genomsnitt för 
elever som skrivits ut resp. år: 

Hela vårdtiden, antal dagar I 003 682 820 I 048 I 099 
Därav: 

a) vårdtid inom skola 456 359 373 412 444 
varav första vårdtid 328 246 225 169 195 

h) vårdtid utom skola 547 323 447 636 658 

11 Riksdagen 1976. 1 sam/. Nr 100. Bilaxa 8 
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Oftast redovisas olika orsaker till intagningen för samma elev. En vanlig 

orsak är missbruk av alkohol eller narkotika. Hos en femtedel av de år 
1975 nyintagna pojkarna och hos närmare hälften av flickorna har missbruk 

av narkotika angetts som en av orsakerna till intagningen. Alkoholmissbruk 

som intagningsorsak har angetts till 34 % för pojkar och 36 % för flickor. 

Kriminalitet som intagningsorsak är också mycket vanlig. Fordonstillgrepp 

har för drygt 50 '.!ii av pojkarna angetts som en orsak till intagningen. 

Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdssko

lcorganisationen har kunnat minskas under senare år. Under år 1975 minskade 

platsantalct med drygt 100 platser varav 48 platser genom nedläggning av en 

skola(Forsane). Antalet inskrivna elever vid ungdomsvårdsskolorna harunder 

de senaste åren minskat för att stabiliseras under åren 1975 och 1976. Mot 

bakgrunden av den redovisade efterfrågan på platser och den kraftiga minsk

ning av platsantalet som skett år 1975 bör någon reducering av ungdoms

vårdsskoleorganisationen inte ske under budgetåret 1977178. 

Under anslaget I 5 beräknar jag i det följande medel för en utvidgning 

av försöksverksamheten med särskilda sociala insatser för zigenare. Fr. o. m. 

nästa budgetår bör familjepedagogiska insatser kunna göras även bland de 

enskilt invandrade utomnordiska zigenare som inte omfattas av flykting

bestämmelserna. 

Il. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader 

1975/76 

1976177 

1977178 

Personal 
Lednings personal 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Vård- och tillsynspersonal 
Ekonomipersonal 
Personal för utbildning och sys-
selsättning 

Kontorspcrsonal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 

117 026 569 

125 645 000 
132 591 000 

1976177 

116 
469 
137 

128 
42 

892 

88 089 000 
140000 

Beräknad ändring 1977178 

Social- Före-
styrelsen draganden 

+ 12 
+ 43 
+ 3 -I 

+ 4 
+ 4 

+ 66 -I 

+ !0695 ()()() +4136000 

+ 31 000 + 21 000 
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---··------ - ---- ----- ----------
1976177 

------· --------
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Tjänstebilar och bussar 
därav för anskaffning 

Övriga utgifter för den egentliga 
skolverksamheten m. m. 
därav för anskaffning av inven
tarier 

Sjukvård m. m. åt elever 
Praktikcentra 
Ersättningar till övervakare m. m. 
Placeringar i enskilda hem, in-
ackorderingshcrn, utbildnings
anstaltcr m. m. 

Vissa bidrag till IOGT-NTO 
rn. m. 

Kurser, konferenser, kontakt
verksamhet m. m. för föräldrar 
(enskilda hem) och övervakare 

Urval och rekrytering av personal 
Försöksverksamhet inom social
vården 

Summa kr. 

Inkomster 
Uppbörds medel 

Nettoutgift 

Socialstyre/sen 

I 150000 
10 744000 
I 531 000 

894 000 
(160 000) 

10 551 000 

(I 410 000) 
I 139000 

40000 
400000 

8 234000 

10000 

25 000 
80000 

3 500000 

126 527 000 

882 000 

125645000 

I. Pris- och löneomräkning + 7 444 000 kr. 

Beräknad ändring 1977178 
------------
Social
styrelsen 

+ 110000 
+ 1037000 
+ 134000 
+ 233 000 

(+ 60000) 

+ I 055 000 

(+ 141 000) 
+ 171000 

+ 280000 

+ 823000 

Före
draganden 

+ 15 ()()() 
+I 035000 
+ 72 000 
+ 196 000 
(+ 60000) 

+ 739 {)()() 

(+ 70 000) 
+110000 

+ 40 000 

+ 400 {)()() 

+ 200000 

+ 14 569 000 +6 964 000 

18 {)()() 18 000 

+ 14 551 000 +6 946 000 

2. 0-alternativet skulle innebära att ytterligare minst en av de större 

skolorna läggs ned. Detta skulle medföra platsbrist och innebära att möj
ligheterna att tillämpa närhetsprincipen avsevärt försvåras. 

3. För att kunna genomföra avtalsenlig arbetstidsförkortning behövs 

ökade personalinsatser motsvarande ca 25 tjänster inom vård- och 

tillsynsmannakategorien. (+ 2 606 000 kr.) 

4. Ett mer flexibelt utnyttjande av vård- och tillsynspersonal för arbets

uppgifter i vård utom skola kräver ett personaltillskott. För budgetåret 

1977178 föreslås 12 tjänster. En övertillsynsman vid varje skola bör vidare 
friställas för administrntiva arbetsuppgifter. Detta kräver ett tillskott av 6 

vårdare. (+ I 876 000 kr.) 
5. Strävan att begränsa utbildningsassistenternas undervisningsskyldighet 
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till 32 tim./vecka medför ökat personalbehov för tillsyn av eleverna. Lö

nemedcl motsvarande fyra tjänster föreslås. ( + 398 000 kr.) 

6. För att åstadkomma en aktiv och meningsfull fritid for eleverna föreslås 

att fritidsassistenttjänster successivt inrättas vid de nio skolor som nu saknar 

sådan. För budgetåret 1977178 föreslås tre tjänster. För att kunna genomföra 

ett behandlingsarbete enligt lagarbelsmodellen där varje elevavdelning utgör 

en behandlingsenhet under ledning av en assistent krävs ytterligare två 

assistenttjänster. ( + 514 000 kr.) 

7. Arbetsbelastningen för ekonomibiträden och kontorspersonal har under 

en följd av år successivt ökat, bl. a. till följd av arbetstidsförkortning, utan 

att motsvarande ökning av antalet tjänster skett. Tre tjänster som eko

nomibiträde och fyra tjänster som kontorsbiträde behövs. ( + 528 000 kr.) 

8. Försöksvcrksamhet med förlängd yrkesutbildning vid Johannisbergs 

yrkesskola har givit positiva erfarenheter och föreslås bli permanentad. Två 

tjänster sorri verkstadsförman bör inrättas vid skolan. Undervisning i 

teknikerverkstaden samt i ämnet hemkunskap vid Lövsta skolhem kräver 

två tjänster som utbildningsassistent. ( + 357 000 kr.) 

9. För att förbättra undervisningen och utbildningen på skolorna föreslås 

att tjänster som verkstadsförman/verkmästaresuccessivt ombildas till tjiinster 

som utbildningsassistent. ( + 264 000 kr.) 

10. Intagning av elever enligt närhetsprincipen betyder fler olika elev

kategorier vid varje skola, vilket ökar kravet på individualiserad beband

lingsplanering. Detta kräver tre tjänster för psykologer. ( + 368 000 kr.) 

Föredraganden 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt har utbyggnaden av den 

öppna vården medfört att ungdomsvårdsskoleorganisationen har kunnat 

minskas under senare år. Mot bakgrunden av den under år 1975 genomförda 

minskningen av platsantalet och den nu rådande efterfrågan på platser fö

reslår jag som nämnts inte någon ytterligare reducering av ungdomsvårds

skoleorganisationcn under budgetåret 1977178. 

Det utredningsarbele som nu håller på att slutföras inom socialutredningen 

berörviktigadelarav gällande lagstiftning och organisation på det sociala områ

det. Detärdärförangeläget att den försöksverksamhetsom påbörjats i Skåne för 

att ge praktiska erfarenheter för reformarbetet inom socialvården får fortsätta 

iiven under nästa budgetår. Förutom de institutionsresurscrsom stiills till för

fogande bör 3,7 milj. kr. få tas i anspråk för ändamålet inom ramen förde medel 

som anvisas under detta anslag. 

För att göra det möjligt för elever som lämnat ungdomsvårdsskolan att 

fullfölja vid skolan påbörjad utbildning har jag räknat medel motsvarande 

två tjänster som verkstadsförmän vid Johannisberg. Jag har vidare beräknat 

264 000 kr. ror ombildande av tjänster som verkstadsförmiin/vcrkmästare 

till utbildningsassistenter. 
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Försöksverksamhc1cn med indivilluellt utformade metoller för unllervis
ning samt arbetsprövning och arbetslriining liksom social träning i övrigt, i för

sta h<ind vid yrkesskolorna, bör fortsätta. För nästa budgetår har jag beräknat 
I 750 000 kr. för sällan verksam hel. Jag har vidare räknat med 288 000 kr. till 

viss försöksverksamhet i samarbete med sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. 
Under ans lagsposten Tjänstebilar och bussar har jag riiknat medel för anskaff
ning av lem nya fordon. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag en höjning av anslaget 
med 6 946 000 kr. till 132 591 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Dri/ikosrnader för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 132 591 000 kr. 

I 2. Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

216736 
I 000 

100000 

Reservation 904 235 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller större 
ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaffning av un

dervisningsmateriel och andra skolinventarier i anslutning till anordnande 

av grundskoleundervisning vid vissa skolor m. m. 

Socialstyre/sen 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 1976177 
Beräknade utbetalningar 1976/77 
Beräknad utgående reservation 1977-06-30 
Beräknade utbetalningar 1977178 

Ans lagsbehov 1977 /78 

905 235 
615 235 
290 000 
790000 

500000 

Kostnaderna för inventarier i samband med nybyggnader eller större om

byggnader beräknas till 260 000 kr. för 1976177 och 370 000 kr. för 1977178. 
För inventarier och materiel i samband med anordnande av undervisning 
beräknar styrelsen för innevarande budgetår 60 000 kr. och för inventarier 
vid omändring av arbetsdriften till arbetsträning 115 000 kr. för 1976177 
och 420 000 kr. för 1977178. 
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Föredraganden 

Med hänsyn till beräknad minskning av reservationen och antalet nya 

byggnadsprojekt vid skolorna beräknar jag anslagsbehovet till 100 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier 
m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 

100 000 kr. 

I 3. Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 031 307 
772 ()()() 

I 025 000 

Reservation 108 120 

Från anslaget bekostas viss utbildning av personal vid ungdomsvårds

skolorna, däribland den grundutbildning som nyanställd vårdpersonal skall 

genomgå. 

Socialstyre/sen 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 1976177 
Beräknade utbetalningar 1976177 
Beräknad utgående reservation 1977-06-30 
Beräknade utbetalningar 1977178 

Anslagsbehov 1977178 

880 120 
880 120 

0 
1 250000 

1 250000 

För introduktionskurser under budgetåret 1977178 för nyanställda vårdare, 

assistenter, psykologer, sjuksköterskor m. 11. har beräknats 229 000 kr. Vidare 

har styrelsen beräknat 351 000 kr. för fortbildningskurser och konferenser. 

Gemensamma kostnader för central kursverksamhet beräknas uppgå till 

120 000 kr. 

Skolornas personal bör ges möjlighet att delta i kurser anordnade av skol

överstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, RFSU m. Il. För detta ändamål be

räknar styrelsen 75 000 kr. För intern personalutbildning samt s. k. punkt

kurser vid skolorna beräknas 175 000 kr. Socialstyrelsen anser att en närmare 

koppling mellan den öppna socialvården och institutionsvården ställer krav 

på ökade utbildningsinsatser för personalen. Styrelsen föreslår 300 000 kr. 

för utbyggd undervisning på det regionala planet. Medel beräknas för bl. a. 

integrerade kurser för personal från öppen/institutionell vård samt för ut

bytestjänstgöring. Socialstyrelsen har i sin anslagsberäkning utgått ifrån att 

hyresavtalet för förutvarande ungdomsvårdsskolan Bistagården - som an-
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vänds som kursgård - utlöper den 30 juni 1977 och att de centrala kurserna 

måste förläggas till främmande kursinternat, vilket medför ökade kostnader. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslagsbehovet för kursverksamheten under nästa budgetår 
till 1 025 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning för budgetåret 
1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 1 025 000 kr. 

I 4. Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fi. 

1975176 
1976177 
1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1057439 

800 000 
1200000 

Från anslaget utbetalas ersättning för skador som vållats av personer in

tagna på ungdomsvårdsskolor, allmänna vårdanstalter för alkoholmissbru

kare, kriminalvårdsanstalter m. m. Ersättning utgår för skada som orsakats 

av intagen som avvikit från skolan eller anstalten eller som lämnat denna 

som frigångare eller efter permission. Ersättning utgår också för skada vållad 

av ungdomsvårdsskoleelev som vårdas utom skola samt av person som 

intagits på allmän vårdanstalt men bor på inackorderingshem eller åtnjuter 

familjevård. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår att anslaget med hänsyn till väntad belastning höjs till 

1200000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med socialstyrelsens förslag för nästa budgetår 
tas upp med 1,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. jl. för 

budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 200 000 kr. 
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J 5. Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavård<>la
garna m. m. 

1975/76 
1976177 
1977/78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

76 786 825 

64 000 000 
84000 000 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna dels enligt socialhjälps
och barnavårdslagarna för viss värd som meddelats huvudsakligen icke sven
ska medborgare, dels enligt särskilda åtaganden av staten för understöd 
åt renskötande samer. Ersättningen utbetalas till kommunerna genom 
länsstyrelserna. Från anslaget utgår ersättning även för kostnader får sjuka 
och socialt handikappade flyktingar m. m .. liksom för kommunernas kost
nader för vissa kategorier zigenare och för vissa flyktingar som inte kan 
försörja sig själva. Dessa ersättningar betalas av socialstyrelsen. Slutligen 
bekostas understöd som av utrikesdepartementets understödsnämnd beviljas 
nödställda svenskar i utlandet samt kostnader för utlandssvenskar som åter
vänder till Sverige. 

Socialstyre/sen 

Med hänsyn till den ökade belastningen på anslaget och behovet av an
passningsåtgärder för de flyktingar som kommer till landet beriiknar styrelsen 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd till flyktingar och zigenare m. m. under 
budgetaret 1977 /78 till 28 milj. kr. 

Utrikesdepartementets understödsnämnd beräknar kostnaderna för under
stöd till nödställda svenskar i utlandet till I 300 000 kr. 

Föredraganden 

Under !}r 1974 betalade liinsstyrelserna ersättningar till kommunerna får so
cialhjälp och barnavård åt utländska medborgare med ca 41 milj. kr. i ca 12 000 
ärenden. varav ca 8 000 avsåg personer frgo de nordiska liinderna. 

Under budgetåret 1975/76 betalade socialstyrelsen ut ca 13,3 milj. kr. 
för hjälp till flyktingar. Ersättningarna till kommuner för understöd till sven
ska zigenare utgjorde under samma budgetår ca 0,8 milj. kr. 

Under de senaste åren har närmare 200 svenska medborgare bosatta på utri
kes ort fått understöd från detta anslag. Kostnaderna för budgetåret 1975/76 
uppgick till ca l 180 000 kr. 

Från anslaget bekosta~ f. n. en genom kommunerna bedriven försöks
verksamhet bland organiserat överförda utomnordiska zigenare. Verksam
heten omfattar bl. a. familjepedagogiska insatser och gäller i den delen även 
nordiska zigenare. Från anslaget bekostas även sådana insatser bland Oyk
tingar. Jag föreslår att nämnda försöksverksamhet skall fortsätta. Fr. o. m. 
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nästa budgetår bör familjepedagogiska insatser kunna göras även bland de 

enskilt invandrade utomnordiska zigenare som inte omfattas av flykting

bestämmelserna. Det ankommer på regeringen att meddela föreskrifter om 

verksamheten. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen under budgetåret 1975176 samt 

beräknade ökade utbetalningar till kommunerna föras upp med 84 milj. 

kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Ersättningar till kommunerna enligt sociall1iälps- och barna

vård.slagarna m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsan

slag av 84 000 000 kr. 
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J. ~ykterhetsvård m. m. 

Vården och behandlingen av alkohol- och narkotikamissbrukare inriktas 

alltmer på att söka lösa de bakomliggande sociala problemen. Denna hel

hetssyn medför behov av ett flexibelt utnyttjande av såväl de sociala in

stitutionernas som den öppna socialvårdens totala resurser. Under de senaste 

åren har också eftersträvats en ökad samordning med den övriga social

vården, arbetsvården och sjukvården. En vidgad verksamhet i syfte att ut

veckla alternativa bchandlingsmodeller och pröva olika former för samver

kan bl. a. mellan sjukvård och socialvård pågår och planeras på flera håll 

i landet. Den brett upplagda försöksverksamheten inom socialvården, som 

nu pågår i Skåne, siktar på att finna nya lösningar av dessa frågor. I denna 

försöksverksamhet deltar bl. a. ett par vårdanstalter för alkolholmissbrukare. 

I Landskrona kommun har påbörjats en försöksverksamhet med ett samlat 

program för behandlingen av alkoholskadade. Intensifierade vårdinsatser 

i anslutning till psykiatriska siukhus och psykiatriska kliniker m. m. pågår 

bl. a. vid Ulleråkers sjukhus, karolinska sjukhusets alkoholklinik och Lill

hagens sjukhus. Inom socialstyrelsen arbetar man med en samlad översikt 

över nykterhetsvården. 

Erfarenheterna av försöksverksamheten får ligga till grund för övervä

ganden inför den socialvårdsreform som avses bli genomförd sedan social

utredningen i början av år 1977 lagt fram förslag till en ny socialvårdslag

stiftning. En helhetssyn i socialvårdsarbetet är enligt min mening en för

utsättning för att man skall kunna lösa de svåra uppgifter som har samband 

med vården av missbrukare. 

En annan viktig fråga är sambandet mellan de sociala vård insatserna och 

alkoholpolitiken. Den alkoholpolitiska beredningsgruppcn lämnar inom kort 

ett överarbetat beslutsunderlag på grundval av alkoholpolitiska utredningens 

betänkande (SOU 1974:90--93) och remissvaren över detta. En särskild pro

position i ämnet avses bli framlagd under våren 1977. 
Fylleristraffet avskaffas fr. o. m. den I januari 1977. Riksdagen har vid be

handlingen av propositionen i ämnet bl. a. uttalat sig i fråga om målsättningen 

för vården av omhändertagna berusade personer och om utökad försöksverk

samhet (prop. 1975176:113, JuU 1975176:37, rskr 1975176:351). Överlägg

ningar kommer att inledas med vederbörande huvudmän om sådan för

söksverksamhet på ytterligare några orter. Verksamheten skall visa vilka 

förutsättningar som finns att i nära anslutning till de omhändertagnas till

nyktrande få in dessa i en fungerande vårdkedja. Avsikten är att, sedan 

överläggningarna slutförts, redovisa resultatet och en plan för försöksverk

samheten för riksdagen. Jag beräknar i det följande medel för fortsatt för

söksverksamhet med bl. a. en avgiftningsenhet och en eftervårdsenhet i 
Landskrona. 
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Alkoholmissbrukets omfattning och dess skadcverkningar kan inte anges 
med någon bestämdhet. Den totala alkoholkonsumtionen har ökat kontinuer
ligt sedan 1950-talet. Under 1970-talet fram till år 1974 var konsumtionen i stort 
sett oförändrad för att sedan öka något under åren 1974 och 1975. Alkoholkon
sumtionen i landet är dock måttlig vid en internationell jämförelse. Vissa ut
redningar tyder på att missbruket blivit mera utbrett bland yngre personer och 
att allt fler kvinnorsökervård på grund av alkoholproblem. Antalet nykterhets
ärenden som nämnderna tagit befattning med har successivt minskat från ca 

79 000år1965 till ca 59 000 år 1975. För 60 % av ärendena under sistnämnda 
år inskränkte sig åtgärderna till en undersökning. Andelen alkoholmiss
brukare som behandlas inom sjukvården har ökat. 

Narkotikamissbruket är kvantitativt ett begränsat problem jämfört med 
alkoholmissbruket. Narkotikamissbruket måste dock ses som ett allvarligt 
symtom på psykosociala problem. Det mest utbredda preparatet har under 
1970-talet varit cannabis. Frekvensundersökningar i vissa ungdomsgrupper 
visar att flertalet av dem som har använt cannabis slutar efter att ha prövat 
medlet en eller ett par gånger. Även bland dem som har använt narkotika 
ett flertal gånger är cannabis det dominerande medlet. Frekvensundersök
ningarna tyder också på alt antalet ungdomar som prövat på narkotika har 
minskat under de senaste åren. 

Omfattningen av det tunga missbruket - i första hand injektionsmiss
bruket - är svår att bedöma. En kartläggning av missbrukssituationen kom
mer att genomföras. Centralstimulerande medel utgör fortfarande de do
minerande preparaten, men bland etablerade missbrukare har skett en över
gång till opiatmissbruk. Av opiaterna förekom under 1970-talets början 
morfinbas medan det närbesläktade heroinet introducerades på den svenska 
marknaden år 1974. Bland de tunga missbrukarna finns f. n. ett konstant 
heroinmissbruk i stockholmsområdet och i Malmö/Lund-regionen. Den 
ökade förekomsten av heroin är oroande. 

De öppna och frivilliga vårdformerna inom nykterhetsvården fortsätter 
alltjämt att öka samtidigt som tvångsåtgärdcrna minskar. Den öppna och 
halvöppna nykterhetsvården har tillförts kraftigt ökade resurser. Tvångs
åtgärderna enligt nykterhetsvårdslagen har sedan år 1965 minskat med över 
60 %. Vid 1975 års utgång fanns ca 140 alkoholpolikliniker, varav ett 30-tal 
med sängplatser. De största klinikerna, bl. a. de i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, har platser tillgängliga iiven nattetid. Drygt 50 000 personer hade be
sökt poliklinikerna under år 1975. Utöver dessa vårdresurser finns inom 
sjukvården särskilda toxikomaniavdelningar och andra enheter med liknan
de funktion. Enligt en av socialstyrelsen gjord undersökning vårdades den 
20 mars 1974 på psykiatriska kliniker och psykiatriska sjukhus 2 570 personer 
(2 255 män och 315 kvinnor) med missbruksproblem. För två tredjedelar 
av dessa bedömdes alkoholmissbruk vara den primnra intagningsorsaken. 
Som jämförelse kan nämnas att vid nykterhetsvardens allmänna och enskilda 
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vårdanstalter vistades 1.:a 2 160 personer i genomsnitt pl!r dag under mars 
1974. 

För narkotikamissbrukare-som iiven kan fö vård bl. a. på alkoholpoliklini
kerna - finns ett 15-tal vårdcentraler. Vid inackorderingshem/bchandlings
hem finns J 72 statsbidragsberättigade platser. Därtill finns ytterligare ca 60 

platser av liknande karaktär. Vid psykiatriska sjukhus finns ca I :>U platser för 
narkotikamissbrukare och vidare finns platser vid ungdomsvårdsskolorna. 
Mänga narkotikamissbrukare behandlas i andra vårdformer inom social
vt1rden, exempelvis på nykterhetsvårdcns inackorderingshcm och enskilda 
anstalter, inom ungdomsvården samt i olika former av kollektiv, l~igerverk
samheL familjevård m. m. 

Antalet vårdinstitutioner 01.:h platser den l juli 1976 framgår av följande 

sammanställning. 

Antal insti- Antal 
tutiom:r platser 

Statliga vårdanstalter 4 307 
Erkända vårdanstalter 19 l 249 
Enskilda vårdanstalter 27 880 
lnackorderingshcrn för alkohol-
missbrukare 94 l 503 

lnackor<leringshcm/bchandlings-
hem för narkotikamissbrukare 17 172 

I avvaktan på ställningstagandet till socialutredningens kommande be

tänkande föreslås för nästa budgetår i det följande betydligt ökade medel 
för insatser inom den öppna vården. Medel beräknas bl. a. för en försöks
verksamhct vid nya alkoholpolikliniker/vårdcentraler med mer nexibel ut
formning för alkohol-, narkotika- och läkem~delsmisshrukare. Vidare fö
reslås anordningsbidrag till nya inackorderingshem och behandlingshem 
samt höjda maximibelopp for driftbidrag till behandlingshem. En väsentlig 
höjning av bidragen till de frivilliga organisationerna och för rehabiliterande 
insatser för olika grupper av missbrukare är också påkallad. Härvid skapas 
ökade möjligheter att utveckla okonventionella projekt. För att stimulera 

utvecklingen av vård i enskilda hem av narkotikamissbrukare föreslås en 

höjning av bidraget från ca 10 kr. till 50 kr. per dag och vårdad. Det ökade 
behovet av personalutbildning och information inför det sociala reform

arbetet bör också tillgodoses. Nykterhetsvårdens erkända och enskilda vård

anstalters personalorganisationsutredning <NEPO) (Ds 1976:6) har föreslagit 

en gemensam utbildning för olika personalkategorier inom vårdområdet. 
Förslaget remissbehandlas f. n. Vidare kan nämnas, att socialstyrelsen pla

nerar att i samverkan med Svenska kommunförbundet m. n. anordna kurser 
för fortbildning av personalen vid inackorderingshemmen. 

Vid behandlingen av anslagsfrågorna kommer jag i det fOljamle att föreslå 

anslagsökningar med sammanlagt ca 28 milj. kr. till 379 milj. kr. för vården 
av missbrukare. Därav bcriiknas statsbidragen till direkta insatser i vården 
av narkotikamissbrukare utgöra sammanlagt ca 30 milj. kr. 
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J 1. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

31008465 
34 873 000 
37 058 000 

F. n. finns fyra statliga vårdanstaltcr, nämligen Gudhem, Runnagården 
med vårdavdelningen Brotorp, Venngarn med vårdavdelningen Hornö samt 
vårdanstalten vid Frösöklinikerna. Anstalterna har sammanlagt 307 platser. 

Personal 
Vårdledning 
Vård personal 
Arbetsledarpersonal 
Ekonomipersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 
Hälso- och sjukvård för intagna 
Utgifter för arbetsträning 
Vårdanstalten vid Frösökliniker-

na 

Inkomster vid vårdanstalterna 
som redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida 

Socia/s(vrelsen 

1976177 

24 
98 
30 
29 
23 

204 

19 973 000 
34000 

134 000 
4 415 000 

423 000 
3 094 000 

700000 

6 100000 

34 873000 

250 000 

Beräknad ändring 1977178 

Social
styrelsen 

+ 3 
+I 

+4 

+ 1402 000 
+ 11 000 
+ 54 000 
+ 590 000 
+ 101000 
+ 310 000 
+ 70 000 
+ 50000 

+ 802 000 

+ 3 390000 

50000 

Föredra
ganden 

+ 814 000 
+ 10 000 
+ 12 000 
+ 578 000 
+ 71 000 

+ 700 000 

+2 185 000 

- 50 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. + 2 234 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av anslaget med ca 

1.9 milj. kr. Härvid förutsätts bl. a. en minskning med 25 vårdplatser 

och ca 12 tjänster. 
3. 1 samband med intensifierad utbildning av personalen vid vårdan

stalterna fordras biträde av konsulter och medel for vikarie- och över
tidskost nadcr. Vidare behövs särskilda medel för rehabilitering och bi-
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behållande i arbete av partiellt arbetsföra. (+ 360 000 kr.) 
4. Vid Runnagården - Brotorp behövs ytterligare tre tjänster, varav 

en som assistent vid Runnagården samt en för huvudanstalten och av

delningen gemensam tjänst som assistent för fritidsverksamhet. Vidare 

behövs en vårdare vid Brotorp. ( + 320 000 kr.) 

5. Vid Gudhcm fordras en assistent för personalplanering och perso

nalutbildning. ( + 108 000 kr.) 

6. Styrelsen föreslår att vårdanstalten vid Frösöklinikerna förstärks 

med en assistenttjänst och en halvtidstjänst för kontorist. Vidare föreslås 

att en skötartjänst förändras till tjänst för överskötare samt att psyko

logmedverkan utökas vid anstalten. ( + 192 000 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka med sammanlagt 176 000 kr. till följd 

av utvidgad verksamhet m. m. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till Statens vårdanstalter for alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 37 058 000 

kr. 

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 250 

I 000 

I 000 

Reservation 476 730 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-, till- och om

byggnadsarbeten samt upprustning av arbetsdriften m. m. vid vårdan

stalterna. 

Socialstyre/sen 

Under budgetåret 1976177 beräknas ca 145 000 kr. komma att dis

poneras för inköp av inventarier m. m. till vårdanstalterna. För budgetåret 

I 977178 beräknas ca 150 000 kr. till anstalternas arbetsdrift. Med hänsyn 

till befintlig reservation föreslår styrelsen ett anslag på I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag räknar med att medelsbehovet under nästa budgetår för utrustning 

rn. m. vid värdanstalterna skall täckas av befintlig reservation. Anslaget 
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bör därför föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens vårdanstalter .för alkoholmissbrukare: Utrustning 

m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag 
av 1 000 kr. 

J 3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för alkoholmiss
brukare m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 147 100 

900 000 
900 000 

Reservation 2 538 021 

Från anslaget utgår bidrag för att anordna erkänd eller enskild vård

antaft eller inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt tills. k. över

gångshem. Bidrag utgår också för att anordna behandlingshem och in

ackorderingshem för narkotikamissbrukare. Bidrag utgår med högst 

22 000 kr. per plats. Bidraget får som regel inte överstiga vad som skjuts 

till från annat håll. Bidragsbestämmelserna för erkända och enskilda vård

anstalter samt för inackorderingshem för alkoholmissbrukare återfinns 

i kungörelsen (1957: 144) om statsbidrag till anordnande av vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1976:216). För anordnings

bidrag till behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss

brukare gäller bestämmelserna i brev den 10 juni 1976 avseende anslag 

för budgetåret 1976177 till nykterhetsvård m. m. 

Socials~vrelsen 

Styrelsen föreslår sådan ändring av bidragsbestämmelserna att stats

bidrag får utgå med högst 30 000 kr. per vårdplats. På grundval av detta 

förslag beräknas för budgetåret 1977178 ett medelsbehov av 3 milj. kr. 

för sammanlagt 100 nya platser vid inackorderingshem för alkoholmiss

brukare samt vid behandlingshem och inackorderingshem för narkoti

kamissbrukare. Därutöver föreslår styrelsen att 1 milj. kr. anslås för upp

rustning av befintliga hem. 

Föredraganden 

För nästa budgetår beräknar jag 900 000 kr. för att med oförändrade bi

dragsregler anordna ytterligare 40 platser vid inackorderingshem och be

handlingshem. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för alko

holmissbrukare m. m. för budgetåret I 977178 anvisa ett reser

vationsanslag av 900 000 kr. 
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J 4. Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alkohol
missbrukare m. m. 

1975/76 
1976/77 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

144 751 691 
152 800 000 

162 800 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid erkända och enskilda 
vårdanstalter för alkoholmissbrukare, inackorderingshem för alkohol
missbrukare samt behandlingshem och inackorderingshem för narkoti
kamissbrukare. 

Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximibelopp i form av dels 
garantibidrag (per dag och vårdplats), dels beläggningsbidrag <för dag och 
vårdad person). Om särskilda skäl finns kan statsbidrag utgå med högre 
belopp. Statsbidrag till inackorderings- och behandlingshem utgår med 
ett belopp motsvarande högst 75 96 av de styrkta nettokostnaderna för 
hemmets drift. Bidraget till hem för narkotikamissbrukare får dock inte 
överstiga 45 000 kr. per plats och år. Bestämmelserna angående vård
anstalter och inackorderingshem för alkoholmissbrukare återfinns i 
kungörelsen ( 1955:426) om statsbidrag till driftkostnader vid vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1976:217). De i kungörelsen 
angivna grunderna för driftbidrag tillämpas även beträffande kostnaderna 
för vård av narkotikamissbrukare på enskild vårdanstalt och inackor
deringshem för alkoholmissbrukare. För statsbidrag till driften av be
handlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare gäller be
stämmelserna i brev den 10 juni 1976 avseende anslag för budgetåret 
1976177 till nykterhetsvård m. m. 

Driflbidragens maximibelopp, kr. I dag 
Garantibidrag 
Beläggningsbidrag 

Socialstyre/sen 

1976177 

89 
52 

141 

Beräknad ändring 1977178 

Social
styrelsen 

+ 51 
- 23 

+ 28 

Föredra
ganden 

+ 4 
+ 2 

+ 6 

Styrelsen föreslår att driftbidraget beräknas så att anstalternas fasta 
kostnader täcks av garantibidrag och rörliga kostnader av beläggnings
bidrag. De fasta kostnaderna för de erkända anstalterna beräknas under 
budgetåret 1976177 utgöra ca 83 % , medan garantibidraget uppgår till 
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ca 63 <Jf, av det totala driftbidraget. 

Driftbidraget föreslås höjt med 21 kr. per dag för löne- och prisom

räkning, 3 kr. per dag för personalförstärkning i anledning av arbets

tidsförkortning och arbetstidsavtal m. m. samt 4 kr. för att få en med 

andra vårdområden jämförbar standard. Driftbidraget bör därför höjas 

med sammanlagt 28 kr. till 169 kr. per dag. På grund av de fasta kost

nadernas andel av totalkostnaderna bör dock garantibidraget bestämmas 

till högst 140 kr. och beläggningshidraget till högst 29 kr. för erkända 

och 22 kr. för enskilda vårdanstalter. Styrelsen förutsätter att förändringar 

i lönekostnaderna som avtalsmässigt kan uppkomma för år 1977 och 

1978 beaktas i särskild ordning så att eftersläpande lönekostnader inte 

uppstår. 

Anstalter, som på grund av utgifter för särskilda vårdanordningar prö

vas vara i behov därav, erhåller f. n. ytterligare I kr. per dag i garan

tibidrag. I första hand gäller detta anstalter med egna sjukavdelningar. 

Kostnaderna för sådana avdelningar har under senare år ökat kraftigt. 

Socialstyrelsen hemställer att detta extra bidrag fastställs till högst 3 kr. 

per dag. Dessutom förutsätter styrelsen att möjlighet skall finnas för 

regeringen att, när särskilda skäl föreligger, bevilja ytterligare statsbidrag 

utöver nämnda maximibelopp. För att täcka kostnaderna för sådana bi

drag utöver maximibeloppen beräknar styrelsen 4 milj. kr. som särskilda 

medel under budgetåret 1977/78. Vidare beräknas 0,8 milj. kr. för perso

nalutbildning, 0,8 milj. kr. för upprustning av anstalternas inventarier, 4 

milj. kr. till den statliga personalpensioneringen för de privata vårdanstal

terna (prop. 1969:79 och 1970:104), 0,2 milj. kr. för rehabilitering av partiellt 

arbetsföra befattningshavare och 0,4 milj. kr. till anstalternas redovisnings

central, dvs. sammanlagt 10,2 milj. kr. 

Vid beräkningen av medelsbehovet utgår socialstyrelsen från ett garan

tibidrag på 140 kr. per plats och dag samt ett beläggningsbidrag på 29 
kr. per vårddag för erkända anstalter och 22 kr. för enskilda anstalter. 

Styrelsen uppskattar antalet vårdplatser under budgetåret 1977178 till 

I 249 vid erkända anstalter och 880 vid enskilda anstalter. Antalet vård

dagar beräknas på grundval av sistnämnda uppgifter till 455 885 för er

kända och 321 200 för enskilda anstalter. Med en beläggningsfrekvens 

som uppskattas till 90 % vid erkända och 95 % vid enskilda anstalter 

beräknas medelsbehovet till 75,7 milj. kr. för erkända anstalter och 51, 7 
milj. kr. för enskilda anstalter. Härtill kommer tidigare nämnda 10,2 

milj. kr. för särskilda ändamål. För vårdanstalternas drift beräknas således 

ett bidrag på sammanlagt 137,6 milj. kr. 

Medelsbehovet för bidrag till driften av inackorderingshem för alkoholmiss

brukare beräknas till 45,5 milj. kr. för budgetåret 1977178. Hänsyn har därvid 

tagits till förutsedd ökning av platsantalet vid hemmen och till kostnadsut

vccklingen. I beloppet har inr:iknats 5.2 milj. kr. i bidrag for viss personalfår-

12 Riksdagen 1976. I sam/. Nr WO. Bilaga 8 
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st1irkningoch personalutbildning. Beträffande hemmen för narkotikamissbru

kare föreslås att nuvarande maximibelopp på 45 000 kr. per plats och ar slopas 

och att bidrag skall kunna utgå med 75 96 av nettokostnaderna för hemmens 

drift, oavsett om bidraget h~irigenom kommer att överstiga visst belopp per 

plats och år. Medelsbchovet för detta ändamål beräknas till 17 ,7 milj. kr. 

Det sammanlagda anslagsbehovet enligt socialstyrelsen uppgår till 

200,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Driftbidraget till erkända och enskilda vårdanstalter bör fr. o. m. den 

juli 1977 höjas med 6 kr. per dag, varav 4 kr. i garantibidrag och 2 kr. 

i beläggningsbidrag. För anstalt, som på grund av utgifter för särskilda vård

anordningar prövas vara i behov därav, bör garantibidraget liksom nu kunna 

utgå med ytterligare 1 kr. Sådana förändringar i lönekostnaderna som av

talsmässigt kan uppkomma föråren 1977och1978samt höjning av arbetsgivar

avgifterna får beaktas genom särskilda beslut. Antalet vård platser under bud

getåret 1977178 beräknas till ca I 250 vid erkända och 860 vid enskilda vårdan

stalter. Antalet vårddagar under budgetåret kan uppskattas till ca 456 000 resp. 

313 000. 
Jag beräknar anslagsbehovet till 64,6 milj. kr. för bidrag till erkända och 

42,8 milj. kr. till enskilda vårdanstalter. Jag beräknar också 4 milj. kr. för 

pensionsavgifter och 0,5 milj. kr. för inköp av inventarier och för viss upp

rustning av anstalterna. Vidare beräknar jag 50,9 milj. kr. för bidrag till 

inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt inackorderingshem och be

handlingshem för narkotikamissbrukare. Jag har därvid räknat med en ök

ning av högsta bidragsbeloppet för inackorderings- och behandlingshem för 

narkotikamissbrukare från 45 000 kr. till 47 000 kr. per plats och år fr. o. m. den 

I juli 1977. 

Det sammanlagda anslagsbehovet för budgetåret 1977178 beräknar jag där
med till 162,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alko
holmissbrukare m. m., 

2. till Bidrag till driftkostnade~ vid erkända vårdanstalter för alko

holmissbrukare m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags
anslag av 162 800 000 kr. 
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J 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

126 244 857 

147 500 000 

160 200 000 

179 

Statsbidrag utgår till kostnaderna för sådan verksamhet, som enligt 

gällande författningar ankommer på kommunernas nykterhetsnämnder. 

Bidraget utgör högst 75 % av de godkända kostnaderna för sådan verksamhet 

till vilken ersättning eller bidrag av statsmedel inte utgår i särskild ordning. Bi

drag betalas ut för kalenderäri efterskott. Bestämmelsernaåterfinns i kungörel

sen (1954:431 )om statshidrag till de kommunala nykterhetsnämndernas verk

samhet (ändrad senast 1971: 121)samt i regleringsbrev den JO juni 1976. Enligt 

sistnämnda brev skall vid beräkningen av vissa delar av statsbidragsun

derlaget for kalenderåret 1976 tillämpas schablonmässiga uppräkningar av 

tidigare års kostnader. De i kungörelsen angivna grunderna för statsbidrag 

tillämpas även beträffande kostnaderna för vård på alkoholpoliklinik av nar

kotikamissbrukare. Från anslaget utgår även hidrag till vårdcentraler för 

narkotikamissbrukare och till kommuns kostnad för vård i enskilt hem 

av narkotikamissbrukare. Härvid gäller bestämmelserna i nämnda regle

ringsbrev avseende anslag för budgetåret 1976177 till nykterhetsvård m. m. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar de statsbidragsgrundande kostnaderna för kommu

nernas nykterhetsvård nästa budgetår till 214,9 milj. kr., som motsvarar 

ett statsbidrag på 161,2 milj. kr. Härvid utgår styrelsen bl. a. från ett 

i petita för budgetåret 1976177 fram fört förslag om ändrat basunderlag 

och om ändrad schablonmetod för fördelning av bidragen mellan kom

munerna (jfr prop. 1975176: 100 s. 171 och 172). 

Förslaget innebär bl. a. att kommunernas samtliga kostnader för nyk

tcrhetsvårdande åtgärder i den integrerade socialvården, med undantag 

av kostnader för särskilda vårdinsatser, skall fördelas i relation till kom

munernas bruttokostnader enligt den s. k. K-planen. Härvid beräknar 

styrelsen medelsbehovet på ett belopp, som motsvarar vad som utgått 

schablonmässigt för nykterhetsnämndernas administrativa utgifter samt 

kostnader för förebyggande åtgärder m. m. Beloppet har räknats upp med 

hänsyn till förväntade kostnadsökningar inklusive 1,1 milj. kr. under 

halva kalenderåret 1977 för höjning av ersättningar till de enskilda över

vakarna inom den kommunala nykterhetsvården. Sammanlagt beräknas 

I 12,5 milj. kr. för dessa ändamål. 

Till särskilda vårdinsatser inom den öppna nykterhetsvården bör enligt 

styrelsen medel beräknas för bidrag med 75 % av godkända nettokost-
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nader. Till sådana vårdinsatser räknar styrelsen verksamheten vid al

koholpoliklinikerna, verksamhet vid fritidshem och liknande, särskilda 

anordningar under semestertider m. m. samt verksamheten vid Stiftelsen 

KAS-gårdar. 

För alkoholpoliklinikerna beräknas under innevarande budgetår ett an

slagshehov av 34, I milj. kr. Såvitt gäller nytillkommande polikliniker 

föreslås ändrade bidragsbestämmelser enligt samma regler som för när

varande gäller för statsbidrag till vårdcentraler för narkotikamissbrukare. 

Detta förslag beräknas medföra ett ökat bidragsbehov på 4.5 milj. kr. 

För nya resurser vid alkoholpoliklinikerna beräknas 3,4 milj. kr. För löne

och prisomräkning m. m. beräknas 5,6 milj. kr. Sammanlagt beräknas 

47 .6 milj. kr. för alkoholpolikliniker budgetåret 1977 /78. För särskilda vård in

satser i övrigt och för Stiftelsen KAS beräknas I .I milj. kr. För nykterhetsvår

dande insatser beriiknas alltså bidrag med sammanlagt 161.2 milj. kr. 

För vården av narkotikamissbrukare m. m. beräknas bidrag med 11.5 

milj. kr. För vårdcentraler beräknas I0,3 milj. kr. Medelsberäkningen 

är gjord från förutsättningen att nämnda förslag om ändrade bidrags

bestämmelser för nytillkommande alkoholpolikliniker godkännes. Hän

syn har tagits till prisomräkning för befintliga vårdcentraler. För vård 

i enskilt hem av narkotikamissbrukare beräknas 1,2 milj. kr. Bidraget 

föreslås 'höjt från nuvarande högst lO kr. per vårddag till högst 30 kr. 

per vårddag och placering. 
Sammanlagt beräknas ett mcdelsbehov av 172,7 milj. kr. 

För('draganden 

Frågan om utformningen av statsbidragen till bl. a. den kommunala nyk!er

hetsvarden mr tas upp till prövning när social utredningens slutbetänkande fö

religger. Det schablonmässiga bidragsforfarandct, som avser kommunernas 

administrativa kostnader för nykterhetsvården, bör diirför tillämpas även un

der nästa budgetår. Vad gäller övriga kostnader för nykterhetsvården bör 

socialstyrelsen även under nästa budgetår fördela tillgängliga statsbidrags

medel mellan kommunerna efter en samlad bedömning av samtliga an

sökningar. 

Chefen för justitiedepartementet har tidigare i dag föreslagit att ersätt

ningar till övervakare inom kriminalvården fr. o. m. den I juli 1977 skall 

höjas till 100 kr. per månad och uppdrag. Jag föreslår att en motsvarande 

höjning genomförs från samma tid av ersiittningen till övervakare eller per

son som fullgör annan särskild vårduppgift inom nykterhetsvården. 

Som jag framhållit i inledningen till föregående avsnitt om ungdomsvård 

m. m. beräknas i samband med fylleristraffets avskaffande hl. a. en försöks

verksamhet med samordnat medicinskt och socialt om händertagande av beru-
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sade personer komma i gång i Landskrona under våren 1977. for statligt 

stöd till denna verksamhet beräknar jag 500 000 kr. under detta anslag for 

nästa budgetår. Som jag nämnt i avsnittsinledningen undersöks r. n. för

utsättningarna for en utökad försöksverksarnhet for vård av omhändertagna 

berusade persom:r på andra platser i landet. För bidrag till nämndernas nyk

terhetsvårdande verksamhet och till nämnda försöksverksamhet beräknar 

jag sammanlagt 146,4 milj. kr. nästa budgetår. 

Jag har under anslaget även beriiknat I 0 milj. kr. får bidrag enligt gällande be

stämmelser till vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Försöksverksamhe

ten med socialjourverksamhet upphör med utgången av år 1976. En redogö

relse for socialstyrelsens utvlirdering av verksamheten kommer inom kort. Jag 

anser det angeläget att det kan komma igång försöks verksamhet vid nytillkom

mande alkoholpolikliniker som inneblir att dessa används flexibelt för in

satser inom både nykterhets- och narkomanvården. Bidrag bör då utgå enligt 

gällande best~immelser för vårdcentralt:r. Jag beräknar 1.5 milj. kr. för bidrag 

till sådan försöksverksamhet under nästa budgetår. 

För att möjliggöra ökade insatser i fråga om vård i enskilt hem av narkotika

missbrukare bör bidraget till kommunernas dagkostnader höjas väsentligt. Jag 

föreslår att bidraget höjs till högst 50 kr. per vårddag, dvs. från 300 kr. 

till ca 1 500 kr. per månad. För ändamålet beräknar jag 2 milj. kr. nästa 

budgetår. Slutligen beräknar jag 250 000 kr. till socialstyrelsen för vissa kost

nader i anslutning till olika insatser mot narkotikamissbruket. 
Anslaget börtas upp med sammanlagt 160,2 milj. kr., vilket innebären ök

ning med 12,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl<l.r riksdagen att 

I. godkänna de av mig frirordadeändringarna i grunderna för bidrag 

till kommunala nykterhetsnämnder m. m., 

2. till Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 160 200 000 kr. 

J 6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

433 728 
450000 

600000 

Reservation 48 770 

Från anslaget bekostas kurser och konferenser för personal vid 

länsnykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. n., 
konferenser rörande narkomanvård samt konferenser i eftervårds- och 

samarbetsfrågor m. m. Vidare disponeras visst belopp för anordnande 

av konferenser med nykterhetsnämnder m. m. och för understöd åt 

sammanslutningar av sådana nämnder. 

Socialstyre/sen 

Ny sociallagstiftning, nya behandlingsmetoder och ändrad målsättning 

m. m. kräver ökad utbildning. Detta gäller inte endast vårdanstalternas 

personal, utan också de anställda i kommunal nykcerhetsvård. 
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Socialstyrelsen berLiknar kostnaderna för kurs- och konfcrensvcrksamheten 

för nästa budgetår till 1,2 milj. kr. 

Föredraganden 

För kurser och konferenser inom nykterhets- och narkomanvårdsområdet 

beriiknar jag en ökning med 150 000 kr. ti!l 600 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården för bud

getåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 600 000 kr. 

J 7. Bidrag till organisationer m. m. 

1975176 Utgift 4 785 000 1 

1976177 Anslag 5 900000'1 

1977178 Förslag 8 250 000 

I Bidrag till Uinkrörelsen m.m. 

Frän anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande al

koholmissbrukare (Sällskapet Länkarna m. 11.), till sammanslutningar för 

stöd och hjälp ät \äkemedelsmissbrukare m. m., till kommuner samt till 

nämnda sammanslutningar och till andra organisationer som ägnar sig 

ät rehabilitering av alkohol- eller narkotikamissbrukare m. 11. för 

såväl pågående verksamhet som försök med nya vård- och behandlings

former. 

Socialstyre/sen 

F. n. finns omkring 200 föreningar inom länkrörelsen som 

söker bidrag ur delta anslag. Antalet medlemmar uppskattas till drygt 

14 000. Knappt hälften av föreningarna är organiserade i två riksorga

nisationer. Även för patientföreningarna vid värdanstalterna finns en riks

organisation, ALRO (Alkoholproblematikers Riksorganisation) som er

håller bidrag från detta anslag. Sammanlagt söker länkföreningarna 
3 840 000 kr. för verksamheten under budgetåret \ 976177. Uinkrörelsens vik

tiga insatsernärdet g:illeratt minska skadeverkningarna av alkoholmissbruket 

i landet motiverar ett starkt ekonomiskt stöd från samhällets sida. För 

budgetåret 1977178 beräknar socialstyrelsen 2 800 000 kr. för dessa sam

manslutningar. 
14 frivilliga organisationer för stöd och hjälp åt Ukemedelsmissbrukare 

ansökte om bidrag ur detta anslag budgetåret 1975/76. Sammanlagt upp

gick anslagsframställningarna till 2 704 000 kr. Den största organisatio

nen, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHLJ. har verk-
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samhet på 25 orter i landet. Riksförbundet av föriildraforeningarna mot nar
kotika (RFMN) har lokalavdelningar i Stockholm, Malmö, Västerås och 

Skara. De organisationer som erhåller bidrag ur denna del av anslaget utför 
ett viktigt arbete inom narkomanvården. För budget<iret I 977/78 beräknar 
socialstyrelsen ett medelsbehov av 2,1 milj. kr. till organisationer för stöd 
och hjiilp åt liikcmeclelsmissbrukare. 

Budgetåret 1975176 ansökte 23 organisationer och nio kommuner om 
anslag för dels löpande verksamhet, dels försök med nya vård- och be

handlingsmetoder. Ca hälften av anslagsposten togs i anspråk för försöks-och 
•Jtvecklingsprojekt. Sju projekt av försökskaraktär erhöll bidrag. De organisa
tioner och sammanslutningar som under budgetåret 1975176 erhållit anslag 

till sin löpande verksamhtt är i stor utstriickning religiöst förankrade. Deras 

verksamhctiirfriimst inriktad på alkoholmissbrukare. S?1 hart. ex. bidrag utgått 

till DKSN, till Lcwi Pethrus filantropiskastiflelseoch till olika mindre frikyrko
forsamlingar. Vidare har bidrag utgått till ALNA-rådct för dess verksamhet på 

arbetsplatser samt till Yerdancli för ordinarie verksamhet på 11 orter i landet. 

Mot bakgrund av de stora förändringar som socialvården står inför är det ange
Jiiget att utveckla olika värd- och behandlingsmetoder för missbruksgrupper. 
Medels behovet för budgetåret 1977178 beräknas uppgå till 1,9 milj. kr. 

Socialstyrelsen beräknar anslagsbehovet till sammanlagt 6,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Frivilligorganisationernas betydelsefulla och ökade insatser när det gäller att 

minska skadeverkningarna av alkohol- och narkotikamissbruk motiverar en 
väsentlig höjning av anslaget. För bidrag till Jänksammanslutningar och sam

rnanslutningarförstöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare m. m. beräknar jag 
nästa budgetår 4,9 milj. kr. 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt krävs en väsentlig bidrags
höjning för att stimulera olika insatser av kommuner och frivilliga orga
nisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol- eller narkotikamiss
brukare m. fl. För detta ändamål beräknar jag 3,1 milj. kr., vilket innebär 
nära nog en fördubbling jämfört med de medel som står till förfogande 
under innevarande budgetår. NHr det gäller stödets inriktning bör bl. a. be
aktas projekt som avser insatser för ungdomar i riskzonen. Jag beräknar 

också 250 000 kr. som bidrag till försök i samarbete med frivilligorgani
sationerna med alternativa behandlingsformer för missbrukare bland ung

domsvårdsskoleelever. 
Sammanlagt beräknas underanslaget 8 250 000 kr., vilket innebär en ökning 

med 2 350 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag rill organisarioner 111. m. för budgetåret 1977178 anvisa 
ett anslag av 8 250 000 kr. 
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,J 8. Upplysning i alkoholfrågor m. m. 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

2 428 1291 
4000 000 

Reservation 78 021 

1 Anslaget E 11. Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen under sjunde huvud

titeln. 

I avsnittsinledningen har jag nämnt att en särskild proposition om alkohol
politiken kommer att läggas fram under våren 1977. Därvid kommer bl. a. frå
gan om anslag till information i alkoholfrågor m. m. att behandlas. I avvaktan 
härpå bör anslaget beräknas till oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i [imnet, till Upplysning 

i alkoho//i·dgor m. m. för budgetåret 1977178 beräkna ett re

scrvationsanslag av 4 000 000 kr. 

J 9. Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 

1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
35 000 1 

50000 

1 Anslaget upptaget under sjunde huvudtiteln. 

I avvaktan på den under föregående punkt omnämnda propositionen bör 

anslaget beräknas till oförändrat belopp. 

Jag hcnistiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att. i avvaktan pasärskild proposition i ämnet, till Bidrag rill Förening

en Frukrd1ycker för budgetåret 1977178 ber[ikna ett anslag av 
50 000 kr. 
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K. Vissa åtgärder för handikappade 

Samhällets insatser på handikappområdet syftar till att den verksamhet 
som bedrivs i samhiillel skall vara tillgiinglig för alla miinniskor. Inom varje 
verksamhetsform bör finnas de resurser för anpassning av verksamheten 

som behövs för att detta syfte skall kunna nås. Handikapp iir en gemensam 
beniimning för följderna av skilda skador och sjukdomar som är hiinförliga 
till människornas fysiska och psykiska utrustning. De sammanlagda behoven 
inom handikappområdet är därför både mångskiftande och stora. Insatserna 
har ocks[1 fortlöpande förstärkts. De avser främst arbete, ekonomisk trygghet, 

förskola, skola. övrig utbildning, bostäder och kulturliv. De gäller också 
rehabilitering, hjiilprncdcl och service, såsom hemhjiilp och färdtjänst. 

Kommunerna och landstingen svarar för betydelsefull verksamhet på han
dikappområdet. Kommunerna har ett grundläggande ansvar genom den upp

sökande verksamheten. Genom den inhämtas kunskap om individuella be

hov. Kommunerna har i olika former väsentligt ökat sina insatser under 
senare år. Dessa gäller i synnerhet boende. hemhjälp, färdtjänst och andra 

åtgärder för service. Särskilt färdtjänsten har utvecklats kraftigt och den 

finns numera i nästan samtliga kommuner. Det år 1975 införda statsbidraget 
främjar utvecklingen av denna viktiga verksamhet. 

Landstingen - och de landstingsfria kommunerna - har fr. o. m. förra 

året hela ansvaret för verksamheten med hjälpmedel åt handikappade. De 
tidigare speciella statsbidragen har avlösts av en hjälpmedelsersättning, som 
utbetalas från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. De huvudmän 

som medverkar vid anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon 
till barn och ungdom under 19 år får en· förhöjd hjälpmedelsersättning. De 

nya reglerna inom hjälpmcdelsverksamheten har medfört mer samlade in
satser och en ökad rationalisering som främjar utvecklingen på delta be
tydelsefulla område. 

Som ett ytterligare led i utbyggnaden av hjälpmedelsverksamhcten har 
en utredning gjorts om formerna för samverkan mellan sjukvårdshuvud
männen och handikappinstitutet. Betänkandet (Os S 1976:8) Samverkan i 
handikappinstitutet har redovisats i oktober 1976. Överfäggningar i bl. a. 
denna fråga pågår mellan representanter för socialdepartementet och Lands
tingsförbundet. Resultatet av dessa överläggningar kommer att senare redo

visas får riksdagen i särskild proposition. 
Även såsom huvudmän för omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda 

har landstingen och de landstingsfria kommunerna fortlöpande förs'tärkt 

sina insatser. Också i detta avseende har det statliga stödet stor betydelse. 
Det har under de senare åren flera gånger setts över och byggts ut. Längre 
fram under detta avsnitt redovisas förslag från skolöverstyrelsens BDU
grupp angående undervisningen för utvecklingsstörda med tilläggshandi-
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kapp. Därvid förordas avseviirt ökade resurser inom siirskolan för adekvat 
undervisning av dessa elever. 

Statens bidrag till omsorgsverksamhetcn beräknas för nästa budgetår till 
276 milj. kr. Det innebär en ökning med 24 milj. kr. Därvid har beräknats 
ökade medel med 650 000 kr. för den av omsorgshuvudmännen bedrivna 
verksamheten med undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda. I 
avvaktan på resultatet av folkbildningsutredningens arbete bör denna verk
samhet alltjämt ske i försöksform. 

De statliga insatserna genom styrelsen för vårdartjänst fortsätter att öka. 
Det gäller såväl boende och omvårdnad för handikappade elever i gym
nasieskolan som motsvarande verksamhet vid folkhögskolor, högskolor och 

universitet. I enlighet med de vägledande grundsatserna på handikappom

rådet om integration och normalisering förordas i det följande en fortsatt 
utllyttning av gymnasieskola, boende och omvårdnad från skolinternatet 
på karolinska sjukhusets område. För den verksamhet som styrelsen för 
vårdartjiinst bedriver beräknas för nästa budgetår medel med 14,4 i11ilj. kr. 
Det innebär en ökning med ca 1,5 milj. kr. 

För handikappinstitutet förordas en ökning av statens bidrag med 365 000 
kr. Diirmed blir anslaget sammanlagt 8 710 000 kr. För utbildning av le
darhundar. befordran av blindskriftsforsändelser och vissa andra åtgiirder 

för synskadade beräknar jag 11 milj. kr.., vilket innebär en ökning med 

1,7 milj. kr. 
Handikupputredningens betänkande (SOlJ 1976:20) Kultur åt alla bereds 

f. n. inom berörda departement. En särskild proposition med väsentligt ökade 
insatser på detta område kommer senare att lämnas till riksdagen. 

Inom föreliggande avsnitt Vissa åtgärder får handikappade beräknar jag 
får nästa budgetår ett anslagsbehov på sammanlagt 315,5 milj. kr. Det in
nebär en ökning med 27 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 
För hjälpmedelsverksamheten beräknas kostnaderna över statsbudgeten till 
ca 40 milj. kr. Vidare har under avsnittet D. Sociala serviceåtgärder be
räknats ca 160 milj. kr. fl.irsocial hem hjälp och färdtjiinst för handikappade. De 
kostnader under folkpensionsanslaget som avser förtidspensioner till handi~ 
kappude och handikappersättningar m. m. kan beräknas stiga med 215 

milj. kr. till ca 3 650 milj. kr. På andra ansl<lg som innefattar stöd åt han

dikappade - friimst under ut"bildnings-, arbetsmarknads- rn:h bostadsdepar
temcnten för utbildning, arbetsvård och bostadsanpassning - beräknas för 

nästa budgetår insatserna får handikappade öka med 255 milj. kr. till 2 555 
milj. kr. Sammanlagt uppgår anslagsökningen för olika åtgärder avseende 

handikappade för budgetåret 1977178 till omkring 550 milj. kr. 

Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade be

räknas för budgetåret 1977178 till 6 720 milj. kr. Vidare kan under budgetåret 

1977178 beräknas utgå förtidspension från ATP till handikappade 1iled 2 400 
milj. kr. 
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K I. Bidrag till handikappinstitutet m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

förslag 

7 745 000 

8 335 000 

8 710 000 

I 87 

Av anslaget avser 7 175 000 kr. handikappinstitutets verksamhet, 

I 000 000 kr. stöd till produktion av nya hjälpmedel samt 160 000 kr. 

den av professor Sven-Olof Brattgård bedrivna verksamheten vid av

delningen för hamlikappforskning vid universitetet i Göteborg. 

Handikappinstitutet, som drivs gemensamt av staten och Svenska cen

tral kommitten för rehabilitering (SVCR), är centralt organ på hjälpme

delsområdet. Institutets uppgifter avser bl. a. planering och samordning 

av forsknings- och utvecklingsarbete samt provning av hjälpmedels lämp

lighet för handikappade, vari ingår en bedömning av skäligheten av hjälp

medels kostnad. Institutet verkar också som informationsorgan på hjälp

medelsområdet och bistår sjukvårdshuvudmännen i hjälpmedelsverk

samheten. 

Institutet leds av en styrelse med nio ledamöter, varav sju utses av 

regeringen och två av SVCR. Chef för institutet är en direktör och verk

samheten är under direktören uppdelad på tre avdelningar, nämligen en 

teknisk avdelning, en informationsavdclning och en allmän avdelning. 

Antalet anställda vid institutet uppgick den I juli 1976 till 89. 

S(}'relsenfiir handikappinstitutet 

Styrelsen beräknar för institutets verksamhet pris- och löneomräkriing 

m. m. till 594 000 kr. Utöver detta föreslår styrelsen att anslaget till in

stitutet ökas med 910 000 kr. för ytterligare insatser för utredningar och 

provning av synhjälpmedel, utredningar om transport- och förllyttnings

hjälpmedel, provningar av hjälpmedel för stomiopererade och inkonti

nenta, information till konsumenter, utveckling av behandlingshjälpme

del samt viss utbildningsverksamhet. SVCR:s bidrag till institutet anges 

till oförändrat 100 000 kr. Institutets inkomster av uppdrag för sjukvårds

huvudmän m. Il. avseende teknisk rådgivning, information m. m. be

räknas utgöra 2 636 000 kr. 

För anslagsposten avseende stöd till produktion av nya hjälpmedel 

beräknas en prisomräkning med 100 000 kr. 

Brattgård hemställer om bidrag med 255 000 kr. till handikappforsk

ningen i Göteborg. 
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Fiiredraganden 

Som jag anti.irt i inledningen till detta avsnitt har en utredning gjorts 
om formerna för samverkan mellan sjukvtirdshuvudmännen Ol'h handikapp
institutcl. Betiinkanclet (Os S 1976:8) Samverkan i handikappinstitutet har 
redovisats i oktober 1976. Resultatet av de överläggningar som pågår i bl. a. 

denna fr<ig;1 mellan representanter fi.ir socialdepartementet m:h Landstings
IOrbumkt avses komma att redovisas för riksdagen i särskild proposition. 

Jag beräknar medelsbehovet under detta anslag för nästa budgetår till 
7 540 000 kr. för institutets verksamhet. För produktion av handikapphjälp
meclel beriiknar jag 1 milj. kr. och för handikappforskningen i Göteborg 

170 000 kr. Sammanlagt bör anslaget höjas med 375 000 kr. till 8 710 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till handikappinstitutet m. m. för budgetåret 1977178 
anvisa ett anslag av 8 710 000 kr. 

K 2. Kostnader för viss utbildning al· handikappade 

1975176 
1976177 
1977 /78 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 515 280 
12974000 
14 465 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för försöksverksamhet med omvård
nad och därmed sammanhängande verksamhet för svårt rörelsehindrade 
och andra svårt handikappade elever vid Ingemundskolan i Solna och 
Sklirholmens gymnasium i Stockholm. Vidare betalas kostnaderna för 
vårdartjänst åt svårt handikappade som studerar vid universitet, hög

skolor och folkhögskolor. 
Verksamheten leds av styrelsen för vårdartjänst. Den består av sju 

ledamöter, som utses av regeringen. 
Från anslaget betalas även vissa räntekostnader. 

I. Omvårdnad och därmed 
sammanhängande verksam
het för elever i vissa gymna
sit:skolor 

2. Vårdartjänst för elever vid 
universitet, högskolor och 
folkhiigskolor 

1976177 

8 364 000 

4 031 000 

Beräknad ändring 1977178 

Styrelsen 
för vårdar
tjänst 

+ 1559000 

+ 907 000 

Föredra
ganden 

+I 161 000 

+ 311 000 
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J. Styrelsen för vårdartjänst 
m.m. 

4. Vissa räntekostnader 

Inkomster redovisade på drift
budgetens inkomstsida 

Styre/senför vårdar(jänsT 

509 000 
70 000 

12 974 000 

60 000 

St\'n.?l'iell 
!lir \ önl<ir
l_l<imt 

+ 90 000 

+ 2 556 000 

189 

hircilr.1-
~;111dc1~ 

+ 19 000 

+1 491 000 

Styrelsen beräknar pris- och löneomräkning m. m. till sammanlagt 

735 000 kr. 

I. Styrelsens omvårdnadsverksamhet avsåg under höstterminen 1976 

ca 75 gymnasieelever. De får sin undervisning i lngemundskolan, som 

är belägen på karolinska sjukhusets område i Solna, och i Skärholmens 

gymnasium i Stockholm. För ca 30 elever ordnar styrelsen bostäder i elev

hushåll och för ca 20 elever i lngemundskolans internat. Övriga elever är 

externa. 

Efter utvärdering av verksamheten i Skärholmen, som började höstter

mincn 1974, har styrelsen i samråd med skolöverstyrelsen föreslagit en fort

Si:ltt utflyttning från lngemundskolan. Inom rnmen för en fortsatt försöks

verksamhet bör undervisning för ca 20 rörelsehindrade elever förläggas till 

Vilundaskolan i Upplands Väshy kommun. Bostäder för eleverni:l kan diirvid 

ordnas i närbelägna bostadshus i kommunens centrum. Kostnaderna under 
anslaget rör utflyttningen beräknas av styrelsen tili 897 000 kr. varav 731 000 

kr. utgör engångskostnader. Därutöver begär styrelsen 280 000 kr. för ökade 

elevmedicinska insatser, för ökade kostnader för elevresor s;.imt for viss 

personaluthildning. 

2. Under läsåret 1975176 erhöll I 04 handikappade vårdartjänst. Av 

dessa studerade 21 vid universitet och högskolor och 83 vid folkhögskolor. 

Antalet studerande som behöver vårdartjänst har under senare år minskat 

något, men styrelsen räknar med en ökning av antalet för läsåret 1977178. 

Styrelsen beräknar ett ökat medelsbehov med 573 000 kr. 

3. Enligt regeringens beslut 1976-09-16 får styrelsen disponera särskilda 

medel för en översyn av styrelsens organisation och administrativa rutiner. 

I avvaktan på resultatet av översynen begär styrelsen ökade medel med 

71 000 kr_, i första hand för ökad information. 
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Föredraganden 

Den av styrelsen för värdartjänst bedrivna försöksverksamheten med om

vårdnad åt vissa rörelsehindrade elever i gymnasieskolan inleddes år 1970 

i lokaler på karolinska sjukhusets område i Solna, vilka tidigare inrymde 

vanföreanstalten Norrbackainstitutet. Styrelsen bereder f. n. boende åt sam

manlagt ca 50 elever. För endast ca 20 av dem behöver numera ordnas 

bostad i internatsform i f. d. Norrbackainstitutet. Ca 30 elever bor genom 

styrelsens försorg integrerat i elevhushåll, bl. a. i Skärholmen. Samtidigt 

har undervisningen ordnats i Skärholmens gymnasium. 

Alltfler elever integreras nu i vanliga gymnasieskolor på hemorten. Här

igenom har både skolgången och den sociala situationen för eleverna nor

maliserats på ett glädjande siitt. 

Styrelsen för vårdartjänst har haft regeringens uppdrag att planera elen 

framtida utformningen av den vid f. d. Norrbackainstitutet bedrivna skol

och omvårdnadsverksamheten. Styrelsen har nu lagt fram förslag for en 

fortsatt utflyttning av verksamheten därifrån. Jag förordar efter samråd med 

statsrådet Mogård att dessa förslag genomförs den I juli 1977. Verksamheten 

bör alltjämt ha försökskaraktär. Styrelsens beräkning av engångskostmider 

för utflyttning av verksamheten till Upplands Väsby kommun bör godtas. 

Därutöver beräknar jag för nästa budgetår ett ökat medelsbehov av 430 000 

kr. för omvårdnad åt svårt rörelsehindrade gymnasieelever. 

Den viktiga verksamheten med vårdartjänst åt rörelsehindrade studerande 

vid universitet, högskolor och folkhögskol~r bör även för nästa läsår beräknas 

få en omfattning av ca 100 studerande. Jag förordar en ökad medelsanvisning 

av 311 000 kr. För styrelsens kansli beräknar jag ökade medel med 19 000 

kr. Anslagsposten för vissa räntekostnader bör tas upp med oförändrat be

lopp. 

Anslaget bör enligt vad jag sålunda har förordat föras upp med 14 465 000 

kr. Det innebär en ökning med I 491 000 kr. jämfört med innevarande bud

getår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kosrnaderf1ir viss utbildning av handikappade för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 14 465 000 kr. 

K 3. Bidrag till anordnande al· vissa institutioner för psykiskt utveck
lingsstörda 

1975/76 

1976177 

1977 /78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 238 806 

14 000 000 

14 000 000 

Reservation lO 310 527 

Statsbidrag utgår i mån av tillgång på medel till kostnad för nybyggnad 

eller tillbyggnad eller inköp av byggnad, jämte ombyggnad som kan be-
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hövas, för att anordna lokaler för elevhem, inackorderingshem, vårdhem, 

specialsjukhus, särskola, daghem för barn eller sysselsättningshem. Bi

draget utgår med 50 96 av den verkliga kostnaden, dock med högst 9 000 

kr. för varje plats. För anordnande av elevhem, inackorderingshem. sär

skola, daghem för barn eller sysselsättningshem i förhyrda lokaler utgår 

engångsbidrag med nämnda belopp. Bidragsbestämmelserna återfinns i 

kungörelsen (1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psy

kiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 1976:218). 

Socialstyre/sen och skolöverstyrelsen anger anslagsbehovet för budgetåret 

1977178 till sammanlagt 14 milj. kr. 

Föredraganden 

Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda inriktas alltmer på inte

gration och normalisering i såväl undervisning som boende. Eleverna 

i särskolan bor i ökad utsträckning hemma eller i mindre elevhem som 

är fristående från skolorna. För vuxna psykiskt utvecklingsstörda har 

under de senaste åren ett betydande antal inackorderingshem tillkommit. 

Många har efter en tid i inackorderingshem kunnat flytta ut i eget 

boende. Dagcenterverksamheten har bl. a. av denna anledning fått ökad 

betydelse. De bidragsbestämmelser som infördes fr. o. m. den 1 juli 1976, 

och som innebär att statsbidrag till anordnande av institutioner för psykiskt 

utvecklingsstörda numera kan utgå även vid förhyrning av lokaler, innebär 

ett stöd för den pågående utvecklingen. 

Socialstyrelsens och skolöverstyrelsens beräkning av anslagsbehovet 

för nästa budgetår bör godtas. Jag förordar således att anslaget förs upp 

med 14 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
all till Bidrag till anordnande av vissa institutioner for psykiskt ut

vecklingsstörda för budgetåret 1977178 anvisa ett reservations

anslag av 14 000 000 kr. 

K 4. Bidrag till driften av särskolor m. m. 

1975/76 

1976/77 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

161 644 639 

238 200 000 

261800000 

Statsbidrag utgår till landsting och kommuner som inte hör till lands

ting med 95 % av lönekostnaderna för särskolchefer, rektorer, studie

rektorer och lärare vid särskoTan. Bidraget utbetalas i efterskott för varje 

läsår, men huvudmännen erhåller under läsåret ett förskott som utgör 

hälften av bidraget för det föregående läsåret. Om det finns särskilda . 
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skäl k:m statsbidraget utgå även till enskild, förening eller stiftelse. Bi

dragsbestlirnmclserna återfinns i kungörelsen (1968:350) angående stats

bidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 

1976:2 I 8). 

Skoliil'ersryrefsrn 

Styrelsen beräknar för niista budgetår en ökning av statsbidraget till lö

nekostnader med 22 976 000 kr. Hösten 1975 var antalet elever i särskolan 

ca 13 500. Antalet lärare var vid motsvarande tidpunkt drygt 2 800. Un

dervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda har pågått försöksvis sedan 

hösten 1970. I avvaktan på förslag från utredningen rörande vissa folk

hildningsfrågor m. m. föreslår styrelsen ett ökat anslag med 500 000 kr. Sty

relsen begär därutöver medel för vissa konferenser med 34 000 kr. Det totala 

rncdelsbehovet under anslaget har av styrelsen beräknats till 261,7 milj. 

kr. 

Skolöverstyrelsen har i oktober 1975 lagt fram vissa förslag angående 

undervisning av psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar som är syn-, 

hörsel- eller talskadade. Förslagen har utarbetats inom styrelsens BDU-grupp 

(Blinda - Döva - Utvecklingsstörda), och har remissbehandlats. Förslagen 

och remissbchandlingen redovisas närmare under utbildningshuvudtiteln 

(bil. 12 punkt D 14. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader). Såvitt avser 

här aktuella frågor innebär skolöverstyrelsens förslag följande. 

Undervisning och omvårdnad av samtliga psykiskt utvecklingsstörda 

skolpliktiga barn och ungdomar med tilläggshandikapp på syn- och hör

selsidan organiseras inom specialskolan och särskolan. Skolöverstyrelsen 

konstaterar att relativt lätt utvecklingsstörda elever, som är syn- eller hör

selskadade, f. n. tas emot inom den statliga specialskolan, huvudsakligen 

vid Ekeskolan i Örebro och vid Åsbackaskolan i Gnesta. De gravare ut

vecklingsstörda liksom samtliga utvecklingsstörda med lättare sådant till

läggshandikapp tas om hand inom omsorgerna om psykiskt utvecklings

störda. Styrelsens förslag innebär ingen principiell ändring i denna orga

nisation. 

En viisentlig ökning föreslås av resurserna inom särskolan för undervisning 

och omvårdnad av särskoleelever med tilläggshandikapp. Särskolorganisa

tionen hör sålunda enligt förslaget byggas ut så att undervisningsbehovet 

Ucks för psykiskt utvecklingsstörda skolpliktiga barn och ungdomar med 

tilläggshandikapp hetriilfande syn, hörsel och tal. lnvemeringar av antalet 

utvecklingsstörda barn med tilläggshandikapp har gjorts av hl. a. BDU-grup

pen. och hela anutlet skolpliktiga inom siirskolan som berörs av förslagen 

torde utgöra minst 200. Eftersom dessa barn behöver omfattande och k va

liliceradc undervisnings- och omvårdnadsresurser kan inte varje landsting 

bygga upp verksamhet för dem. Den föreslås i stället ske regionvis i sam-
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arbete mellan landstingen i samma regioner som f. n. gäller för motsvarande 
verksamhet i specialskolan. 

Vid genomförande av förslaget om regionindelning för verksamheten för 

utvecklingsstörda med tilläggshandikapp uppkommer frågor om områdes

planering, lokalisering och dimensionering av inrättningar för utvecklings

störda. Styrelsen konstaterar att bestämmelser i sådant avseende redan 

finns i omsorgslagen, omsorgsstadgan och kungörelsen angående statsbidrag 

till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Några ändringar i dessa 

författningar behövs således inte. 

Verksamhet för utvecklingsstörda elever med tilläggshandikapp är främst 

beroende av bestämmelser om elevantal i klasser och grupper. Inom spe

cialklasser i särskolan för dessa elever måste beräknas lägre elevantal än 

som kan medges enligt gällande bestämmelser. Det bör beräknas ett klass

medeltal på fyra elever mot nu ca fem elever. Antalet klasser anges till 

48 och för varje klass behövs en speciallärare och en elevassistent. Vidare 

föreslås att sammanlagt 10 tjänster för reselärare och 11 tjänster för psy

kologer skall knytas till den regionala särskoleverksamheten. Styrelsen begär 

regeringens bemyndigande alt meddela erforderliga bestämmelser för 

genomförande av förslagen om lägre klassmedeltal och om reselärare. 

För ökat antal lärartjänster med anledning av förslaget om lägre klass

medeltal utgår statsbidrag enligt gällande regler. Av de 48 tjänster som 

behövs enligt förslaget beräknas 18 komma att utgöra nya tjänster. Stats

bidraget för dessa anges till I ,1 milj. kr. Om den ökade verksamheten genom

förs höstterminen 1977 kommer på grund av regeln om efterskottstäckning 

detta lönebidrag att belasta anslaget första gången under budgetåret 1978179. 

I avvaktan på förslag från pågående utredningar rörande bl. a. kostnads

fårdelningen mellan stat och kommun föreslår skolöverstyrelsen inga änd

ringar av statsbidragsreglerna. 
Remissinstanserna tillstyrker i allt väsentligt skolöverstyrelsens förslag 

såvitt avser här aktuella frågor. 

Socialstyre/sen 

För viss kurs- och konferensverksamhet begärs ökade medel med 40 000 

kr. till 130 000 kr. 

Föredraganden 

Insatserna för psykiskt utvecklingsstörda har utvecklats kraftigt sedan 

omsorgslagen infördes år 1968. Integration och normalisering är, liksom 

i övrigt på handikappområdet, de vägledande grundsatserna för alla åtgärder 

inom omsorgsverksamheten. För undervisningens del pr'dglas utvecklingen 

av en väsentlig omdaning av särskolan. Av särskild betydelse är tränings
skolan som infördes genom omsorgslagcn. Den ger undervisning, sti-

13 Riksdagen /976. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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mulans och träning åt elever som inte kan följa undervisningen i grund
särskolan. Antalet barn och ungdomar i särskolan är nu mer än dubbelt 

så stort som år 1968. Lärarantalet har ökat på motsvarande sätt. Särskolans 

utveckling har möjliggjorts genom de statliga lönebidragen till huvudmän

nen. Bidragsreglerna har också förbättrats vid olika tillfällen under perioden. 

Statsbidragen har ökat från 25 milj. kr. år 1968 till 238 milj. kr. för in

nevarande budgetår. 
Skolöverstyrelsens förslag angående undervisning och omvårdnad av psy

kiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar som är syn-, hörsel- eller tal

skadade skapar enligt min mening möjligheter till en förbättrad undervisning 

för dessa elever. Förslagen är en viktig och nödvändig insats för flerhan
dikappade. Jag har i de frågor som skolöverstyrelsens nu framlagda förslag 

avser samrått med statsrådet Mogård och förordar att förslagen i vad de 

avser särskolans organisation börjar tillämpas den I juli 1977. Det innebär 

att landstingen och kommuner som inte hör till landsting som omsorgs

huvudmän från denna tidpunkt får klart ansvar för undervisning i särskola 

för ifrågavarande barn och ungdomar. 
Liksom skolöverstyrelsen anser jag att skolverksamheten för dessa elever 

måste bedrivas regionvis på grund av det ringa elevantalet. Denna upp

fattning understöds också av remissopinionen. En regional verksamhet för 
särskolans elever med tilläggshandikapp ger enligt min övertygelse de bästa 

möjligheterna att inrätta och använda de kvalificerade resurser som eleverna 

behöver. Därigenom får man bäst säkerhet för att särskolans syfte kan full

följas för dessa elever. Det ankommer på skolöverstyrelsen att utfärda be

hövliga anvisningar rörande områdesplanering, lokalisering och dimensio

nering av erforderliga resurser. Likaså bör det ankomma på överstyrelsen 
att utarbeta förslag till närmare planering av verksamheten för tal- och språk

skadade utvecklingsstörda elever. Det är naturligt att överstyrelsens arbete 
sker i samarbete med huvudmännen och Riksförbundet för utvecklings
störda barn, ungdomar och vuxna (FUB). 

Jag delar även skolöverstyrelsens uppfattning angående behovet av re

sursförstärkning för särskolans verksamhet för de flerhandikappade barnen. 

Det ankommer på regeringen att bemyndiga skolöverstyrelsen att meddela 

bestämmelser om klassmedeltal och om reselärare. Resultatet av pågående 

utredningsarbetc om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun bör 

inte föregripas, och jag är därför inte beredd att i detta sammanhang förorda 

en vidgning av statsbidragsgivningen till huvudmännen. Liksom skolöver

styrelsen förutsätter jag att fördelningen av huvudmännens kostnader för 

den regionala särskolverksamheten sker enligt överenskommelse mellan be

rörda huvudmän. 

I fråga om medelsanvisningen under anslaget för nästa budgetår ansluter 

jag mig till skolöverstyrelsens beräkning av statsbidragsbehovet för löne-
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kostnader. Det innebär en uppräkning med avrundat 23 milj. kr. 

Den av huvudmännen i samråd med skolöverstyrelsen bedrivna försöks

verksamheten med undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda har 

ökat avsevärt i omfattning sedan den började år 1970. I likhet med skol

överstyrelsen anser jag att ställningstagande till frågan om fasta fonner för 

denna verksamhet bör anstå i avvaktan på resultatet av folkbildningsut

redningens arbete. För att fler vuxna skall kunna delta i sådan undervisning 

finner jag det emellertid angeläget att omfattningen av den försöksvis be

drivna verksamheten ytterligare ökas. Jag förordar sålunda en uppräkning 

av medelsanvisningen från detta anslag till denna försöksverksamhet med 

650 000 kr. till 3 050 000 kr. för nästa budgetår. 

För socialstyrelsens och skolöverstyrelsens konferens- och kursverksam

het beräknar jag en ökning med 10 000 kr. Anslaget bör för nästa budgetår 

tas upp med sammanlagt 261,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

a) godkänna de av mig förordade riktlinjerna för undervisning 

i särskola av psykiskt utvecklingsstörda elever som är syn-, 

hörsel- eller talskadade, 

b) till Bidrag till driften av särskolorm. m. för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 261 800 000 kr. 

K 5. Bidrag till handikapporganisationer 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

4 500000 

5 500 000 

Reservation 

Från anslaget utgår bidrag till handikapporganisationernas allmänna 

verksamhet. Som jag inledningsvis nämnt har handikapputredningen 

lämnat ett betänkande (SOU 1976:20) Kultur åt alla. Där föreslås bl. a. 

ändrade riktlinjer för statens bidragsgivning till handikapporganisatio

nerna. Betänkandet har nyligen remissbehandlats. Beredningen av hit

hörande frågor är ännu inte slutförd. I avvaktan på en särskild proposition 

frågan bör anslaget preliminärt tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

handikapporganisarioner för budgetåret 1977178 beräkna ett 

reservationsanslag av 5 500 000 kr. 
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K 6. Kostnader för viss verksamhet för blinda 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3173 634 

3 975 000 

4 251 000 

Från anslaget utgår bidrag till Synskadades riksförbund (SRF), f. d. De 

blindas förening (DBF), dels till kostnaderna för den genom De blindas 

förenings försäljningsaktiebolag bedrivna depåverksamheten för försäljning 

av arbetsmaterial till blinda hantverkare samt försäljning av deras hant

verksprodukter, dels till SRF:s kostnader för ledarhundar för blinda och 

därmed sammanhängande åtgärder. Vidare utgår bidrag till försvarets hund

skola i Sollefteå. 

1976177 Beräknad ändring 
1977178 

SRF/Hund- Föredra-
skolan ganden 

l. Depåverksamheten 2 527 500 +206 300 +142 500 
2. SRF:s kostnader för ledarhundar 997 500 +193500 +133 500 
3. Försvarets hundskola 450000 + 50 000 

3 975 000 +449 800 +276 000 

Synskadades riksförbund 

För depåverksamheten beräknas pris- och löneomräkning m. m. till 

206 300 kr. SRF r'ciknar med att det även under nästa budgetår behöver utbil

das 25 ledarhundar. Pris- och löneomräkning m. m. för denna verksamhet 

beräknas till 133 500 kr. Därutöver begär SRF 60 000 kr. för ökade service

kostnader för Jedarhundsägare. 

Försvarets hundskola begär för nästa budgetår ytterligare 50 000 kr. för ut

bildning av ledarhundar. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet för depåverksamheten för nästa budgetår till 

2 670 000 kr. Bidraget till SRF:s kostnader för ledarhundar bör tas upp med 

I 131 000 kr. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen vid försvarets 

hundskola tillsattes i november 1975 en arbetsgrupp med representanter för 

berörda departement med uppdrag au se över ekonomin vid hundskolan. Ar

betsgruppen har nu överlämnat en rapport om verksamheten vid försvarets 

hundskola, som f. n. remissbehandlas. 1 avvaktan på ställningstagande till 

denna rapport har jag under förevarande anslag för budgetåret 1977178 beriik

nat oförändrat belopp för driftbidrag till hundskolan. 
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Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med sammanlagt 4 251 000 kr., vil

ket innebär en ökning med 276 000 kr. 

Under kapitalbudgeten förordar jag ett länestöd till SRF att disponeras som 

ökat rörelsekapital for De blindas förenings fårsäljningsaktiebolag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till Kostnader for viss verkmmhet för blinda för budgetåret 

1977178 anvisa ett fårslagsanslag av 4 251 000 kr. 

K 7. Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 952 000 

5 350 000 

6 791 000 

Från anslaget utgår ersättning till post verket för befordran av portofria 

blindskriftsförsändelser. Ersättningen betalas halvårsvis i efterskott. An

slaget för budgetåret 1977178 avser alltså verksamheten under kalen

deråret 1977. 

Postverket 

Enligt postverkets beräkning bör anslaget för nästa budgetår tas upp 

med 6 791 000 kr. 

Riksrevisionsverket har tillstyrkt postvcrkets framställning. 

Föredraganden 

Postverkets medelsberäkning bör godtas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till posn•erket.fiir befordran av blindskr{flsförsän

de/ser för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 

6 791 000 kr. 
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L. Internationell sam,·erkan 

Under detta avsnitt anvisas medel bl. .. a. för Sveriges medverkan i världs

hälsovårdsorganisationen <WHO) och för det nordiska socialpolitiska samar

betet. 
WHO utför ett världsomfattande arbete rörande bl.a. administration av in

ternationella sanitära bestämmelser, informationsutbyte om infektionssjuk

domar. statistik. samordning av medicinsk forskning och standardiseringsar

bete. Dessutom liimnar WHO bistånd till enskilda länder. Detta inriktas nu

mera i allt större utsträckning på att stödja uppbyggandet av primärhälsovår

den bland mottagarländernas fattigaste befolkningsgrupper. 

I Sverige finns ett väl utbyggt system för nationell rapportering av lä

kemedelsbiverkningar. Med hänsyn till dessa förhållanden har världshäl

sovårdsorganisationen (WI-10) tillfrågat Sverige om möjligheterna att överta 

och bekosta ett internationellt system för rapportering av läkemedelsbiverk

ningar. Resultatet av detta rapporteringssystem avses även i fortsättningen 

ligga till grund för ställningstagande vid WHO:s läkemedelsavdelning i Ge

neve. I övrigt har förutsatts att verksamheten skulle flytta från Gcneve 

for att ligga i anslutning till, men organisatoriskt skild från, socialstyrelsens 

läkemedelsavdelning i Uppsala. Kostnaden har preliminärt beräknats till 

ca 1,5 milj. kr. per år. Förhandlingar har inletts mellan parterna. 

Frågan får anmälas för riksdagen när förhandlingarna avslutats. 

Mellan de nordiska länderna bedrivs ett nära socialpolitiskt samarbete med 

utgångspunkt i Nordiska ministerrådet och dess ärnbctsrnannakommitte för 

socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kornmitten. Bl. a. pågår översyn av 

den nordiska konventionen om social trygghet samt av möjligheterna att för

bättra den gemensamma nordiska arbetsmarknaden för social- och medici

nalpersonal. I anslutning till de nordiska socialpolitiska ministermötena, som 

hålls vartannat år, publiceras en statistisk redovisning över de sociala trygg

hetsanordningarna i de nordiska länderna. Redovisningen ges även ut på 

engelska. 

Sverige deltar vidare i ett omfattande socialpolitiskt samarbete som sker 

inom Europarådet och inom ramen för FN:s europeiska program för social ut

veckling. En aktiv svensk medverkan i det internationella socialpolitiska 

samarbetet sker vidare inom organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECO) och inom internationella arbetsorganisationen (!LO). Ar

betet med konventionsförhandlingar på det socialpolitiska området har också 

betydande omfattning. Förhandlingar har under år 1976 förts med Frankrike, 

Grekland, Italien, Jugoslavien, Schweiz och Spanien. 
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Arbetsmarknadens parter har föreslagit att frågor rörande socialattacheer 

skall handläggas inom arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har be
slutat att anslagsfrågor rörande socialattacheer för budgetåret 1977178 skall 

anmälas under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. 

L 1. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internationellt social
politiskt samarbete m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 671 699 

7 146 000 
8 194 000 

Från anslaget bekostas bl. a. Sveriges deltagande i världshälsovårds

organisationens (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälsovårdens 

område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete, 

nämnden för internationella hälso- och socialvårdsärenden (NIH) samt 

riksförsäkringsverkets medlemskap i International Social Security As

sociation (JSSA). 

Nämnden.för internationella hälso- och socialvårdsärenden (NIH) beräknar 

löne- och prisomräkning till 25 000 kr. för bilateralt samarbete på häl

sovårdens område och till 9 000 kr. för nämndens verksamhet. Därutöver 

föreslår nämnden en ökning med 228 000 kr. resp. 50 500 kr. för dessa områ

den. 

Bidrag till WHO samt utgifter för svenskt delta
gande i organisationens verksamhet m. m. 

Bidrag till FN:s fond för kontroll av beroendefram
kallande medel 

Bidrag till FN:s europeiska program för social ut
veckling 

Bilateralt samarbete på hälsovårdens område 
Nämnden för internationella hälso- och social-
vårdsärenden (NIH) 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 
Riksförsäkringsverkets medlemskap i ISSA 
Övrigt 

1976177 

6 008 000 

200000 

45 000 
249 000 

71 000 
246 000 
70000 

257 000 

7 146 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 764000 

+ 18000 

+ 8000 
+ 25 000 
+ 15 000 
+ 218 000 

+I 048000 
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Föredraganden 

Den svenska avgiften till WHO beräknas uppgå till ca 6 772 000 kr. bud

getåret 1977178. 
Sverige har åtagit sig värdskapet för ett europarådssymposium om för

skola i glesbygd som avses hållas under hösten 1977. De svenska kost

naderna för nämnda symposium belastar detta anslag. Med hänvisning 
till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda anslagsbehovet 

till 8 194 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internatio

nellt socialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1977178 an

visa ett förslagsanslag av 8 194 000 kr. 

L 2. Vissa internationella resor 

1975176 

1976/77 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

105 005 

115 000 

127 000 

Reservation 

rrån anslaget bekostas deltagande i vissa internationella konferenser 

och sammanträden m. m. av personal inom socialstyrelsens verksam

hetsområde. 

Nämnden för imernationella hälso- och socialvårdsärenden föreslår att an

slaget räknas upp med 44 000 kr., varav 25 500 kr. för prisomräkning 

m. m., 15 000 kr. med hänvisning till det stora behovet av resebidrag 

och 3 500 kr. för ökade administrationskostnader inom socialstyrelsen. 

Föredraganden 

Jag be:·äknar anslaget till 127 000 kr. och hernstiiller att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella resor för budgetåret 1977178 anvisa 

ett rescrvationsanslag av 127 000 kr. 

L 3. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

157 134 

160 000 

160 000 

Reservation 119 017 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 160 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il: Statens allmänna fastighetsfond 

8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 315 531 

17 000 000 
19 500 000 

Behållning 

201 

7 186 562 

Från anslaget bekostas byggnadsinvesteringar för karolinska sjukhuset. 

Det ankommer på regeringen att besluta i vilken omfattning byggnads

åtgärder för sjukhusets upprustning skall sättas i gång inom en kostnadsram 

av 35 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Direktionen för karolinska ~ukhuset 

Direktionen föreslår att 38 milj. kr. anvisas för budgetåret 1977178 i en

lighet med följande sammanställning. 

I. Beslutade byggnadsföretag 
2. Övriga byggnadsåtgärder 
3. Avgår på grund av fördröjningar 
4. Tekniska utredningar 
5. Administration 

3 600000 
38 500 ()()() 
-5 600000 

400000 
1 100 000 

38 000 000 

l. Medelsbcräkningen för budgetåret 1977178 för beslutade byggnads

företag har skett enligt följande sammanställning. 

Beräknad Medels för-
total- brukning 
kostnad 1977178 

Upprustning av vissa vårdavdelningar inom 
ortopedisk-kirurgiska kliniken I 825 000 99000 

Om- och tillbyggnad av köks- och matsals-
byggnaden 15 255 ()()() I 541 000 

Upprustning av hrännskadeavdclningen 690000 31 ()()() 
Upprustning av kliniskt-patologiska central-

laboratoriet (P2) 3 380000 136000 
Vårdavdelningar inom norra längan av huvud-

komplexet (Al) 6 555 000 562 000 
Ombyggnad av sex hissar i huvudkomplexet (AI) J 250000 800000 
Värmckulvert m. m. till köks- och matsals-
byggnaden I 245 000 61 000 

Mindre ombyggnads- och kornpleneringsarbcten 2 335 ()()() 235 000 
Upprustning av ögonklinikens operationsavdelning I 635 000 135 000 

36170000 3 600 000 
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Kostnadsrnmen för mindre ombyggnads- och komplctteringsarbcten bör 

så långt möjligt användas för ombyggnader, som har lång varaktighet och 

som kan i huvudsak nyttiggöras vid kommande större upprustningar. Flera 

av dessa mindre ombyggnader avses bli tidsmässigt samordnade med un

derhållsåtgärder, för vilka medel begärs under sjukhusets delfond av statens 

allmiinna fastighetsfond. 

2. Direktionen anser att 38,5 milj. kr. för budgetåret 1977178 bör dis-

poneras för planerade objekt enligt följande sammanställning. 

Beräknad Medels för-
total- brukning 
kostnad 1977178 

a Upprustning av radiumhemmet tP), etapp I 22 500000 5 000 000 
b Upprustning av kvinnokliniken i norra längan 

inom huvudblocket (Cl, C2), etapp I 22 000000 4 500000 
c Fortsatt upprustning i norra längan (Bl) 9000000 2 600000 
d Telefonistlokaler (H3) 565 000 300000 
e Akutbyggnad (FI) 56000000 4000000 
f Upprustning av intensivvårdsavdelningen 

(El/A2) 2 000000 I 200000 
g Centraloperation, upprustning av ventilation 

m. m. (A2) 4000000 2 500 000 
h Upprustning av öronklinikens operations-

avdelning (Al) 800000 700000 
Upprustning av ortopedisk-kirurgiska 
kliniken (5) 2 300000 I 500000 
Upprustning av lokaler för fysikalisk 
medicin (S) 4 500000 2 300000 

k Entredörrar (AI) I 100 000 900000 
I Ny förrådsbyggnad (K8) 6 200000 I 500000 
m Diverse upprustningsåtgärder, större objekt 3 000000 500000 
n Mindre objekt IOOOOOOO 5 000000 
0 Försörjningsåtgärder för akutbyggnad, 

Norrbackabyggnaden, förrådsbyggnad 
och barnklinikerna m. m. 7 570000 4 000000 

p Thoraxklinikerna (N), upprustning hissar I 500000 I 000000 
q Matarvattentank lK6) 900000 500000 
r Syretank (Kl) 800000 500000 

154 735 000 38 500 000 

a-b. Direktionen har mu i uppdrag att projektera en första etapp av en 

·upprustning av radiumhemmet samt en upprustning av kvinnokliniken i 

norra längan (C I, C2). Härvid avses klinikens nuvarande vårdplatsantal öka, 

varför tillbyggnader måste göras och utrymmen som nu disponeras av en

dokrinologiska kliniken tas i anspråk. 
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c. I norra längan av huvudkomplexet skall upprustning och tillbyggnad 
av nedre delen av byggnad Bl vidtas för mottagning, laboratorier och ex
peditioner i huvudsak för endokrinologiska kliniken, vars nuvarande ut
rymmen i byggnad C2 tas i anspråk för kvinnokliniken. Endokrinologiska 
klinikens mottagning måste flyttas innan planerad upprustning av entre
hallen kan påbörjas. 

d. Nuvarande lokaler för telefonister i byggnad Cl tas i anspråk för kvin
nokliniken. Nya telefonistlokaler bör anordnas i byggnad H3, varvid ar
betsmiljön m. m. kan förbättras. 

e. Enligt framlagd dispositions- och utnyttjandeplan får karolinska sjuk
huset (Plan 74) skall en nybyggnad uppföras som avses innehålla akut
mottagning, sterilcentral, operationsavdelning samt intensivvårds- och upp
vakningsavdelning. På grund av den förordade utökningen av kvinnokli
niken måste förlossningsavdelningen få vidgade lokaler så att ca 4 500 för
lossningar per år kan mottas. Dessa vidgade lokaler måste inrymmas i ny
byggnaden. Direktionen avser att under hösten 1976 komma in med program 

för den nya akutbyggnaden. 
f. Intensivvårdsavdelningen måste rustas upp. I samband härmed är det 

nödvändigt att avdelningen förses med utökade och förbättrade service-, 
hygien- och personalutrymmen som står i relation till avdelningens per
sonaltäthet. 

g. Ventilationen vid sjukhusets centrala opcrationsavdelning fyller inte 
de normer beträffande luftomsättning m. m. som f. n. gäller. Vissa salar 
inom centraloperation behöver förses med förbättrad ventilation samtidigt 
som viss funktionell upprustning i övrigt sker. 

h. Förslag rörande ögonklinikens operationsavdclning omfattar även för
beredande åtgärder för att förbättra ventilationen för öron-, näs- och hals
klinikens operationsavdelning. 

I. I avvaktan på att den nya akutbyggnaden <FI) kan tas i bruk och 
ortopedisk-kirurgiska kliniken kan flyttas till huvudkomplexet erfordras en 
begränsad upprustning av klinikens operationsavdclning i första hand i vad 
avser ventilation. 

j. Verksamheten vid Jngemundskolan och till denna knutet elevhem i 
Norrbackabyggnaden beräknas upphöra fr. o. m. höstterminen 1977. Direk
tionen räknar med att de då ledigblivna lokalerna kommer att kunna ut
nyttjas för avdelningen för fysikalisk medicin och medicinsk rehabilitering. 
Delar av avdelningens verksamhet flyttas i sådant fall från huvudblocket 
till nya lokaler i Norrbackabyggnaden, vilka måste byggas om för ändamålet. 

k. I samband med projektering av upprustningen av entrehallen har det 
visat sig nödvändigt att göra en översyn av entredörrarna i syfte att eliminera 
drag utifrån in i hallen. 
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I. Nuvarande förrådsbyggnad är nedsliten och mindre god funktionellt 
sett. Den del av förrådsverksamheten som är förlagd till huvudblocket bör 

sammanföras med övrig verksamhet. Sjukhuset saknar vidare ett centralt 

beläget arkiv inom området. Nämnda funktioner planeras bli sammanförda 

och rationellt samlade i en nybyggnad (K8). 

m. Erfarenhetsmässigt kommer punktvisa investeringar som överstiger 

800 000 kr. att bli aktuella. Upprustningsåtgärder förutses bl. a. bli nöd

vändiga för att de omflyttningar skall kunna vidtas som krävs för om

byggnadsarbetenas fullföljande. Bland dessa objekt ingår delar av thorax

klinikema. 

n. Med mindre objekt avses punktvisa ombyggnads- och kompletterings

åtgärdcr, uppgående till högst 800 000 kr. per objekt, som behöver utföras 

snabbt. De avses bli kombinerade med underhåll som utförs med medel 

från fastighetsfonden. 

o. För den nya akutbyggnaden Fl erfordras att värme blir fram

dragen till hösten l 978. Detta medför att sjukhusets kulvertsystem och 

belysningsnät måste byggas ut. Vidare måste vatten, avlopp och elförsörjning 

för byggnaden ordnas. För upprustning av Norrbackabyggnadens lokaler 

samt för den nya förrådsbyggnaden krävs liknande åtgärder. För Norr

backabyggnadcn blir det under budgetåret 1977178 främst fråga om åtgärder 

för att trygga elförsörjningen. Av praktiska skäl bör i samband med att 

ledningssystem m. m. läggs ner för FI även den kommande försörjningen 

av barnklinikerna ordnas. 
p. Hissarna inom thoraxklinikemas byggnad har inte tillfredsställande 

driftsäkerhet. En upprustning bör komma till stånd. 

q. Värmekraftverkets ångpannor försörjs f. n. med vatten från en ma

tarvattencistern. Denna har tidigare reparerats några gånger men har nu 

rostskador som gör att den måste bytas ut mot en ny. 
r. Distribution av syrgas sker inom sjukhuset till största delen via ett 

centralt distributions nät. Befintlig syrebehållare, som ägs av AGA, har alltför 

ringa volym och bör bytas ut mot en större. Nuvarande placering av tanken 

vid värmekraftverket uppfyller inte säkerhetskraven, varför syrgascentralen 

avses bli flyttad. 

Remissyttrande 

Nämnden for undervisningssjukhusens utbyggande betonar att arbetet bör 

koncentreras på den planmässiga upprustningen för att uppnå mer långsiktiga 

förbättringar. Stor återhållsamhet bör iakttas när det gäller att aktualisera 

andra objekt, som kan försena upprustningen i stort. 

Föredraganden 

Jag förordar att medel för budgetåret 1977178 anvisas eniigt den inves

teringsplan och anslagsberäkning som jag lägger fram i det följande. 
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Direktionen för karolinska sjukhuset har fått i uppdrag att anordna te

lefonistlokaler för sjukhusets telefonväxel inom viss byggnad (H 3). Vidare 

har en utvidgning skett när det gäller ett tidigare givet uppdrag att utföra 

upprustningsåtgärder inom vissa lokaler (byggnad P 2) vid kliniskt-pato

logiska centrallaboratoriet. Byggnadsobjekten återfinns i investeringsplanen. 

Direktionen har också fått disponera vissa medel för utförd upprustning 

av röntgenbehandlingsavdelningen inom radiumhemmet. 

Regeringen har uppdragit åt direktionen att utföra projektering till hu

vudhandlingar av vissa upprustningsåtgärder inom radiumhemmet, avse

ende en första etapp, och inom huvudblocket (norra längan) för kvinno

kliniken. Därvid har hemställts till riksgäldskontoret att för projekteringen 

betala sammanlagt högst 8,1 milj. kr. från det under fonden för förlag 

till statsverket anvisade investeringsanslaget Vissa projekteringskostnader. 

Jag föreslår att särskilda medel beräknas under förevarande anslag för 

att användas för projekteringsarbete när det gäller uppdrag att utföra pro

jektering som lämnas fr. o. m. budgetåret 1977178. 

Liksom tidigare har jag i investeringsplanen beräknat medel för admi

nistration av byggnadsverksamheten vid karolinska sjukhuset i avvaktan 

på en slutlig prövning av ett förslag från direktionen om en ny organisation 

bl. a. för denna verksamhet. Jag har också tagit hänsyn till att direktionen 

i särskild ordning begärt att ta disponera 225 000 kr. för att bekosta vissa 

tidigare framtagna byggnadsprogram. 

lnvesteringsplan (J 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnads ram Medelsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för Bygg-
t. o. m. start 
76-06-30 1976177 1977178 år/ 

Färdig
ställan
de 

mån. år/mån. 

I. Ej slutredovisade 
objekt, färdigställda 
före 1975-07-01 44195 44 618 42 383 1903 

2. Upprustning av vissa 
ortopedisk-kirurgiska 
vårdavdelningar m.m. I 667 I 825 969 800 99 75-09 76-10 

3. Om- och tillbyggnad 
av köks- och matsals-
byggnaden 14 035 15 255 8 819 5 200 1 541 75-05 77-03 

4. Upprustning av bränn-
skadeavdelningen 620 690 309 350 31 75-12 76-08 

5. Upprustning inom kli-
niskt-patologiska cen-
trallaboratoriet 
(byggnad P 2) 3 115 3 380 I 329 1600 136 75-09 77-02 

6. Vårdavdelningar inom 
norra längan av huvud-
komplexet 5 950 6 555 2 793 3 200 562 75-10 76-12 
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- --~----- -- ·-·-·------- -- -·--··--- -----· -----

l:ht!gn:tdS<)hjd:t Kostnads ram Mcdelsl'i.irhrukn1ng 
--· ------·· 
7.-i-04-01 76-04-01 Fa~tis~ Reriiknad for Bygg- Färdig-

l. 0. lll. 

76-06-30 1976177 1977178 

7. Ombyggnad av sex his-
sar i huvudkomplexet 
(A Il 2 900 3 250 50 2 150 

8. Värmekulvert m.m. till 
köks- och matsals-
byggnaden I 110 I 245 134 I 050 

9. Mindre ombyggnads- och 
kompletteringsarbeten 2 175 2 335 2 100 

10. Upprustning av ögon-
klinikens operations-
avdelning 1460 1 635 1500 

11. Byggnadsåtgärder vid kli-
nikcn för alkohol-
sjukdomar 300 335 335 

12. Telefonistlokaler 
(byggnad H 3) 505 565 265 

13. Utredningar m. m. 400 
14. Administration 2 267 1600 
15. Projektcringskostnader 3000 
16. Till regeringens dis-

position !0000 3 200 
17. Reducering av medels-

förbrukning -2 953 

Summa 78032 94688 59053 22 700 

Ans/agsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för (förslag) 

1976-07-01 
1976177 
1977178 
Summa 

7 187 
17000 
19 500 
43687 

1976177 
1977178 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

800 

61 

235 

135 

300 
400 

I 100 
3000 

18 187 

-5 600 

20 987 

22 700 
20987 

43687 

start 
år/ 
mån. 

76-10 

76-04 

77-03 

76-07 

76-10 

77-01 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för ut

byggande av karolinska sjukhuset inom i investeringsplanen 

u1-1pförda kostnadsramar i enlighet med vad jag har förordat 

i det föregående, 

2. till Utbyggande av karolinska ~ukhuset för budgetåret 1977178 

anvisa ett investeringsanslag av 19 500000 kr. 

ställan-
de 
år/mån. 

77-10 

76-10 

77-12 

76-12 

77-03 

77-05 

-
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9. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 373 467 
6130000 

8 930 000 

Behållning 

207 

87 840 

Enligt avtal med Uppsala läns landstingskommun och andra berörda lands

tingskommuner svarar staten för 40 % av kostnaderna för viss utbyggnad 

av akademiska sjukhuset i Uppsala. Övriga behövliga medel för utbyggnaden 

tillskjuts av landstingskommunerna. På Uppsala läns landstingskommun 
faller 30 96 av kostnaderna. 

Kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Kommitten föreslår att 12.1 milj. kr. beräknas för budgetåret 1977178 
enlighet med följande sammanställning. 

1. Beslutade byggnadsföretag 
2. Planerade byggnadsföretag 
3. Kommittens verksamhet 

7 990 000 
3 600000 

510 000 
12100 000 

I. Medelsberäkningen budgetåret 1977178 för beslutade byggnadsföretag 

har skett enligt följande sammanställning. 

Ombyggnad av A 1 för skol-
och apotekslokaler m. m. 

Trvckluftcenrral 
Nybyggnad för barnkliniker 
Avgår av staten tidigare 
anvisade medel 

Beräknad 
101al· 
kostnad 

4 990000 
200000 

54400000 

59 590000 

Total 
medelsför
brukning 
1977178 

38000 
200000 

23 300000 

23 538 000 

Statens an
del av to
tal medels
förbru kning 
t.o.m. 
1977/78 

770000 
80000 

16000000 

-8 860000 

7 990000 

Regeringen har uppdragit åt kommitten att låta uppföra nybyggnad för 

barnkliniker med tillhörande parkeringsanläggning inom en total kostnads

ram av 49 l 95 000 kr. enligt prisläget den I april 1975. Kommitten räknar 
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med att produktionen av den nya barnklinikbyggnaden skall komma i gång 

vid årsskiftet 1976177 och har i enlighet härmed beräknat en medclsför

brukning t. o. m. budgetåret 1977178 på 40 milj. kr. Byggnaden beräknas 

stå färdig för inflyttning under år 1979. Planeringen har utförts så att nya 

lokaler för kvinnokliniken -efter därom fattade beslut -skall kunna anslutas 

till barnklinikbyggnaden. 

Ar 1971 anordnades en ny tryckluftcentral för medicinskt bruk, omfat

tande två försörjningsenheter. För att gällande säkerhetsnormer skall upp

fyllas och tryckluftbehovet skall vara säkerställt även vid bortfall av en 

försörjningsenhet måste centralens kapacitet ökas ut med ännu en enhet 

bestående av kompressor med efterkylare, tork och sterillilter samt diverse 

andra kompletteringar i automatikskåp m. m. Utökningen måste komma 

till utförande snarast och senast under budgetåret 1977178. 

2. Kommitten anser att 3,6 milj. kr. för budgetåret 1977178 bör dis

poneras för planerade objekt enligt följande sammanställning. 

Medelsförbrukning 
Totalt T.o.m. Statens 

1977178 andel 
därav 

a) Projektering av nybyggnad för 
klinisk patologi m. m. 5 000000 5 000000 2 000 000 

b) Projektering av nybyggnad för 
kvinnoklinik I 000000 I 000000 400000 

c) Nybyggnad för verkstäder 4 300000 2 000000 800000 
d) Projektering av nybyggnad för 

administration m. m. (T-området) I 000000 I 000000 400000 

11300000 9 000 000 3600000 

Nyligen har ett förslag framlagts till översiktlig plan för "Hälso- och sjuk

vård i Uppsala län år 1985". Sedan Uppsala läns landsting tagit ställning 

till förslaget bör ett underlag föreligga vad gäller bedömningen av sjukhusets 

fortsatta utbyggande. Denna bedömning påverkas även av de förslag som 

regionsjukvårdsutredningen beräknas framlägga år 1977. 

Beträffande markfrågan för sjukhusets fortsatta utbyggnad har riksdagen 

beslutat att armens kompaniofficersskola (AKS), som är belägen omedelbart 

söder om det nuvarande sjukhusområdet, skall flyttas från Uppsala. Samma 

förhållande gäller S 1 - Fo 47/48, som för sin verksamhet utnyttjar vissa 

utrymmen inom AKS-området. Flyttningarna beräknas vara genomförda 

omkring mitten av 1980-talet. Försvarets fastighetsnämnd <FFN) har re

geringens uppdrag att utreda och inkomma med förslag till den framtida 

användningen av mark, befintliga byggnader samt övriga anordningar inom 
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såväl AKS som S 1 - Fo 47 /48:s nuvarande områden. AKS-området bör 

utnyttjas för akademiska sjukhusets fortsatta utbyggnad. Numera föreligger 

även en dispositionsplan för området. 

a. Enligt avtal mellan staten och Uppsala läns landsting inrättades ett 

patologiskt samt ett kliniskt mikrobiologiskt centrallaboratorium vid aka· 

demiska sjukhuset den I juli 1976. Överenskommelsen anger bl. a. de villkor 

som skall gälla vid en eventuell nybyggnad för nämnda laboratorier samt 

för ombyggnads-, ändrings- och förbättringsarbeten för laboratorierna i be

fintlig byggnad. Den kliniska patologin avses få nya lokaler på det nuvarande 

området för armens kompaniofficersskola ( AKS). I syfte att förbereda ny

byggnadsfrågan för patologi har kommitten framlagt en översiktlig utredning 

av lokaliseringsfrägan för de institutioner som f. n. är inrymda i den s. k. 

patologibyggnaden på Dag Hammarskölds väg 17 i Uppsala. Utredningen 

har remissbehandlats. Kommitten avser att inge byggnadsprogram för en 

nybyggnad för patologi på AKS-omrädet. Till programmet kommer att fogas 

nämnda lokaliseringsutredning samt en dispositionsplan för AKS-området. 

Kommitten räknar med att erhålla projekteringsuppdrag senast vid års

skiftet 1976-1977 för att produktionsstart av en nybyggnad för patologi på 

AKS-området skall möjliggöras under vinterhalvåret 1978179. 
I enlighet härmed beräknas en medelsförbrukning t. o. m. budgetåret 

1977178 på 5 milj. kr. 
b. I ett byggnadsprogram som kommitten överlämnade är 1971 till hu

vudmännen upptogs nya byggnader för såväl barn- som kvinnokliniker. 

Sedan en särskild arbetsgrupp bildats hösten 1972 med representanter för 

socialstyrelsen, nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU), 

Uppsala läns landsting och kommitten klarlades de sjukvårdsplanemässiga 

utgångspunkterna för den närmast förestående utbyggnaden av sjukhuset. 

Frågorna angående förlossningsvården och den gynekologiska vården ansågs 

böra bero till dess att ett sjukvårdsplanematerial hade framtagits av Uppsala 

läns landsting. Ett förslag till översiktlig plan för hälso- och sjukvården 

i länet år 1985 har framlagts. Enligt förslaget talar starka skäl för att all 

förlossningsvård i länet centraliseras till akademiska sjukhuset. En förut

sättning är att nya lokaler för en kvinnoklinik tillkommer vid sjukhuset. 

När numera förslag till översiktlig sjukvårdsplan föreligger finns tillräckligt 

underlag att aktualisera frågan om en ny kvinnoklinik. 

Byggnadskommitten har påbörjat en revidering av 1971 års byggnads

program för en ny kvinnoklinik. I nämnda arbetsgrupp kommer stomplanen 

för en ny kvinnoklinik att aktualiseras för att projekteringen av en nybyggnad 

under budgetåret 1977178 skall kunna startas. Vidare bör aktualiseras förslag 

till användning av nuvarande kvinnoklinikbyggnad (Ql-Q3). 

För projekteringsarhete för en ny kvinnoklinikbyggnad beräknar kom

mitten en medelsförbrukning t. o. m. budgetåret 1977178 på I milj. kr. 

c. Åtgärder behövs för att förbättra lokalsituationen för den tekniska tjäns-

14 Riksdagen ]976. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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ten vid sjukhuset. Ett byggnadsprogram liksom en preliminär dispositions

plan för befintliga byggnader kommer att inges. Kommitten räknar med 

att projekteringsuppdrag lämnas och medel ställs till förfogande som möj

liggör projektering under vinterhalvåret 1976-1977 och att byggnadsåtgärder 

därefter kan påbörjas under budgetåret 1977178. 
d. Kommitten har tidigare anmält behovet av att till det s. k. T-området 

förliigga förbättrade lokaler för administrationen samt vissa serviceverksam

heter för personal och patienter. Vissa medel har därvid stiillts till förfogande. 

Utredningsarbetet pågår för att klarlägga vilka åtgärder som kan behöva 

vidtas inom området. Ett byggnadsprogram beräknas föreligga under bud

getåret 1976177 varefter kommitten räknar med att projektering skall kunna 

påbörjas under budgetåret 1977178. 

3. För allmänna utredningar och kommittens egen verksamhet beräknas 

för budgetåret 1977178 en medelsförbrukning på totalt 1,2 milj. kr. Vid 

fördelningen mellan huvudmännen har hänsyn tagits till att arvoden till 

statliga ledamöter i kommitten helt skall bekostas av staten. 

Remissyttrande 

Nämnden .tor undervisningssjukhusens utbyggande (Nl.:UJ anser det motive

rat med stor återhållsamhet när det gäller ytterligare investeringar vid aka

demiska sjukhuset i avvaktan på ett förbättrat sjukvårdsplanemässigt un

derlag för att bedöma den framtida omfattningen och inriktningen av sjuk

husets verksamhet. Snara förhandlingar bör ske för att ändra huvudman

naskapet för akademiska sjukhuset. NUU hår ingen erinran mot föreslagen 

utökning av tryckluftcentralen. Medel bör beräknas för vissa utrednings

kostnader m. m., som bör stå till regeringens disposition och inte fä tas 

i anspråk av kommitten innan ytterligare underlag redovisats. 

Föredraganden 

Till grund för pågående utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala 

ligger en av 1957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset 

(prop. l958:B 1, SU l958:B40, rskr 1958:B60). Översyn av generalplanen 

gjordes år 1965 (prop. 1965: 1 bil. 7 s. 396, SU 1965:5, rskr 1965:5). Kommitten 

för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har diirefter redovisat en 

förnyad översyn - 1971 års generalplaneöversyn. 

Pågående byggnadsverksamhet, som främst avser uppförande av en ny

byggnad för barnkliniker, innefattas i det mellan staten och Uppsala läns 

landstingskommun träffade avtalet angående utbyggnad av akademiska 

sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961:79, SU 1961:97, rskr 1961:265; prop. 

1967:105 bil. 2 s. Il, SU 1967:73, rskr 1967:185), samt i avtal med berörda 

landstingskommuner om samarbete beträffande regionsjukvård vid sjuk-
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huset (prop. 1963:1 bil. 7 s. 461, SU 1963:5, rskr 1963:5; prop. 1967:105). 

Statens andel uppgår till 40 % av kostnaderna. 

Jag har godtagit byggnadskommittens förslag om utbyggande av sjuk

husets tryckluftcentral och för därför upp detta byggnadsf()rctag i den in

vesteringsplan, som jag redovisar i det följande. Jag har vidare räknat upp 

medlen till utredningar m. m. med hänsyn bl. a. till önskvärdheten av att 

fil frågan om lokaler för den centrala administrationen m. m. närmare utredd. 

Jag förordar att investeringsplanen för byggnadsverksamheten vid sjuk

huset läggs till grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. 

Av redovisad anslagsberäkning framgår att jag beräknar att medelsförbruk

ningen för budgetåret 1977178 för statens andel av kostnaderna för utbyg

gande! av akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att uppgå till 10 325 000 
kr. Sedan hänsyn har tagits till de medel som staten hittills ställt till för

fogande för utbyggnaden bör för budgetåret 1977178 anvisas 8 930 000 kr. 

lnvesleringsp/an (I 000-ra/ kr.) 

Byggnadsohjekt Kostnads ram Statens Total mc- Beräknad Bygg-
andel delsför- medels- start 

Färdig-
ställan-

75-04-01 76-04-01 av kost- brukning förhruk- år/mån. de 
nads- beräknad ning för år/mån. 
ramen t.o.m. 1977178 

77-06-30 

I. Förberedande arbeten 
XII (partialavsalt-
nings- och driftkon-
trollanläggning) 3 490 3 975 1590 3 975 73-01 75-10 

2. Förberedande arbe-
ten XIV 2 6201 2 7001 . I 040 2 700 70-01 

3. Byggnad A I 
- ombyggnad för sjuk-

husapotek m.m. I 730 I 924 770 

) - ombyggnad för sjuk-
gymnast- och ar- 4 952 38 75-04 76-10 
betsterapevtut-
bildning 2 8302 3 0662 

4. Markarbeten m.m. 
inom F-området 
- brand- och ambu-

} lans vägen I 150 
- rivnings- och 3407 1 362 3407 75-04 76-10 

schaktningsarbeten 2 065 
5. Nybyggnad för barn-

kliniker jämte par-
keringsanläggning 49 195 54400 21 760 16 700 23 300 76-08 79-06 

6. Utökning av tryck-
luft~entral 200 80 200 77-06 77-09 

7. Utredningar m.m. I 556 2 556 1 022 I 556 I 000 
8. Kommittens egen 

verksamhet 16400 17 600 8 100 16400 I 200 

Summa 81 036 89828 35 724 49690 25738 

1 Viss del bekostas av Uppsala kommun. 
2 Ombyggnaden betalas av Uppsala läns landstingskommun. 
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A11slagsbl'Täk11i11g (I 000-wl kr.) 

Medelstillgång Bcrii k nad medelsforbru kn i ng 

Behållning 
Ansl,1g for 
Anslag för flörslag) 

1976-07-01 
1976177 
1977178 

Summa 

6 130 
8 930 

15 060 

1976177 
1977178 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

4 735 
IO 325 

15 060 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för ut
byggande av akademiska sjukhuset i Uppsala inom de kost

nadsramar som jag har förordat i det föregående, 
2. till Utbyggande ar akademiska sjukhuset i Uppsala för hudgetåret 

1977 /78 anvisa el! investeringsanslag av 8 930 000 kr. 

10. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verk

samhetsområde 

1975/76 

1976177 
1977/78 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

29 978 332 

19 000 ooot 
20 000000 

Behållning 98 004 

1 Därutövcr har på tilliiggshudget I till statsbudgeten för budgetåret 1976177 anvisats 
2,9 milj. kr. 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 

I. Vissa byggnadsarheten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 
2. Vissa byggnadsarbeten för riittspsykiatriska kliniker. 
3. Vissa byggnaclsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna. 
4. Vissa byggnaclsarbeten vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 
5. Vissa byggnaclsarbcten m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium. 
6. Vissa hyggnadsarbeten för socialstyrelsens läkemedelsavdelning. 
7. Vissa projekteringskostnader. 

I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse 
för anslagsframställningarna och för beräkningen av de medelsbehov som 

sammantagna bör ligga till grund för beräkningen av förevarande inves
teri ngsanslag. 

I den följande redovisningen kommer inte att redogöras för sådana 
objekt som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen 
föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som 

föranletts enbart av den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden 
den I april 1975 - den I april 1976 beriiknar byggnadsstyrelscn denna kost
nadsstcgring till 12 96. 
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lO.l Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

Enligt avtalen med landstingen om övertagandet av huvudmannaskapet 

för den psykiatriska sjukvården skall staten svara för slutförandet av på

gående byggnadsarbeten. För innevarande budgetår har för detta ändamål 

i investeringsplanen beräknats en mcdclsfårbrukning av 207 000 kr. Någon 

medelsförbrukning beräknas inte för budgetåret 1977178. 

Redogörelse för omläggning av avloppsledningsnätet vid det till Sundby 

sjukhus hörande lantbruket lämnades i prop. 1973:1 (bil. 7 s. 246). Eftersom 

den slutliga dispositionen av lantbruket ännu inte är bestämd, föreslår bygg

nadsstyrelsen - som avser att återkomma med eventuella förslag till åtgärder 

- att kostnadsramen förs upp med oförändrat belopp, men att någon me

delsförbrukning tills vidare inte beräknas. 

lnvesteringsp/an (I 000-tal kr.). 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 76177 77178 
76-06-30 

Ej slutredovisade projekt, 
färdigställda före 
1975-07-01 27 063 27 063 26 438 207 0 

Sundby 
Omläggning av avloppsled-

ningsnätct vid lantbruket 425 425 0 0 0 

Summa 27 488 27488 26438 207 0 

Föredraganden 

Som framgår av den redovisade investeringsplanen föreligger inte något 

medelsbehov under nästa budgetår för ifrågavarande ändamål. 

10.2 Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 

Enligt principbeslut vid 1961 års riksdag (prop. 1961:185, 1 LU 1961:49, 

rskr 1961 :398) skulle nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i Stockholm, 

Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. För innevarande budgetår har för detta 

ändamål i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 8,1 milj. kr. 

och för budgetåret 1977 /78 8,0 milj. kr. 
Byggnadsarbetena för klinikerna i Uppsala, Lund och Göteborg har nu

mera slutförts. I fråga om kliniken i Umeå har avtal träffats med Väster

bottens läns landstingskommun som innebär att landstingskommuncn sva

rar för erforderliga byggnadsarbeten (jfr prop. 1974:93). Redogörelse för kli-

Byggstan 

år/månr 

Vilar t.v. 
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niken i Huddinge har lämnats i prop. 1975176: 100 (bil. 7 s. 207). Kl)St
nadsramen för detta projekt föreslås uppräknad med anledning av den all-

männa byggnac.lskostnadsstegringen. 

lnvesreringspfan ( l 000-raf kr.}. 

Byggnadsobjckt Kostnads ram Mcdclsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 76177 77/78 
76-06-30 

Lund 

Rättspsykiatrisk klinik 7000 7 000 6 999 

Göreborg 

Rättspsykiatrisk klinik 6900 6900 6 827 73 

Huddinge 

Rättspsykiatrisk klinik 19 800 22100 8 000 8 000 

Summa 33700 36000 13 826 8074 8000 

Föredraganden 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisat läggs till grund 

för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Medelsförbrukningen 

för budgetåret 1977178 beräknas således till 8,0 milj. kr. 

10.3 Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna 

Byggnadsstyrelsen 

Efter samråd med socialstyrelsen föreslår byggnadsstyrelsen olika bygg

nadsföretag för vilka det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 
1977178 beräknas till 10,5 milj. kr. 

De i investeringsplanerna för innevarande budgetår angivna kostnads

ramarna har i flertalet fall ökats beroende på den allmänna byggnadskost

nadsstegringcn. Ett antal byggnadsprojekt har slutredovisats till en kostnad 

som med 59 000 kr. understiger gällande kostnadsramar. 

Under budgetåret 1977178 föreslås ombyggnad av centralköket vid Ham

margården, ny mekanisk verkstad vid Johannisberg och Stigby, ny elev

förläggning vid Stigby samt om- och tillbyggnad av Eklidcn vid Fagared, 

specialavdelningen vid Råby och mottagningsavdclningen vid Brättegården. 

Vidare föreslås utbyte av gallerförsedda fönster vid en sluten avdelning 

på vardera Margretclund, Sundbo, Råby och Bärby. En kostnadsram av 

3 435 000 kr. föreslås för vägar och markplanering vid skolorna samt 

l 675 000 kr. för vatten- och avloppsanläggning vid Hammargården, Gräs
kärr och Ryagården. 

Bygg- Fär<lig-stiill. 
start år/mån. 
år/män. 

68-02 70-10 

69-06 71-01 

76-08 78-06 
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lm•esterinl(splan (/ 000-ral kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsforhrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 76/77 77178 
76-06-30 

Ej slutredovisade projekt 
färdigställda före 
1975-04-01 13 390 13 380 12 255 I 125 0 

Bärby 
Gymnastikbyggnad 930 I 040 0 0 0 

Ryal(ården 
Centralkök I 795 2 010 0 1400 600 

Hammargården 
Centralkök. Ombyggnad 920 I 030 0 0 650 

Vemyra 
Administration 1 425 I 590 292 I 140 158 

Johannisherg 
Mck. verkstad 695 I 285 58 100 I 100 

Srighy 

Elevförläggning I I 090 I 220 0 0 750 

Dil•erse projekt 6 540 11675 I 545 I 873 4 874 

Summa 26785 33 230 14150 5638 8132 

Föredraganden 

För att vissa angelägna byggnadsarbeten skall kunna påbörjas under lö

pande budgetår efter regeringens bestämmande har i investeringsplanen för 
innevarande budgetår (prop. 1975/76: 100 bil. 7 s. 209-210) tagits upp en 

kostnadsram pa 11 647 000 kr. för diverse objekt vid olika skolor. Jag 
förordar att denna ram höjs med 28 000 kr. Bland byggnadsobjekt som be

räknas bli aktuella är om- och tillbyggnad av specialavdelningen vid Råby 

och mottagningsavdelningen vid Brättegården. Det bör ankomma på re

geringen att slutligt besluta om dispositionen av den totala kostnadsramen. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisat läggs till grund 

för ber'.ikningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringsplanen 

framgår att medelsförbrukningen för budgetåret 1977178 för vissa bygg

nadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknas uppgå till 8,1 

milj. kr. 

Bygg- Eirdig-
start ställ. 
år/mån. år/mån. 

76-05 i7-05 

78-01 78-07 

75-11 76-10 

77-06 78-07 

77-11 78-09 
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10.4 Vissa byggnadsarbeten vid staten'i vårdanstalter för alkoholmissbru
kare 

Byggnadsstyre/sen 

Medelsbehovet för detta ändamål har för innevarande budgetår beräknats 

till 783 000 kr. Någon medelsförbrukning för budgetåret 1977 /78 har inte 

beräknats. 

/nvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 76177 77178 
76-06-30 

Ej slutredovisade projekt 
färdigställda före 
1975-07-01 4 432 4 432 4116 316 

Venngarn 
Avloppsreningsanläggning 510 510 43 467 

Summa 4942 4942 4159 783 

Byggstart 
år/mån. 

1 Förhandlingar pågår med Märsta kommun om anslutning till kommunens anläggning. 

Föredraganden 

Som framgår av den redovisade investeringsplanen föreligger inte något 

medelsbehov under nästa budgetår för ifrågavarande ändamål. 

10.5 Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium 

Byggnadsstyre/sen 

Kungl. Maj:t uppdrog genom beslut den 14 september 1972 åt styrelsen 

att utföra en nybyggnad för smådjurhus inom en kostnadsram av 14,4 milj. 

kr. i prisläget den I april 1971, vilket motsvaras av 18,8 milj. kr. i prisläget 

den 1 april 1975 och 19 180 000 kr. i prisläget den 1 april 1976. 

Som framgår av redogörelsen i prop. 1974: 1 bil. 7 har merkostnader upp

stått på grund av omfattande förstärkningsarbeten till följd av icke förutsedd 

dålig bergkvalitet. Styrelsen beräknar att dessa merkostnader uppgår till 

520 000 kr. Kostnadsramen för projektet skulle därmed behöva höjas till 
19,7 milj. kr. 
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Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut år 1976 (prop. 1976177:25. SoU 1976177:18, rskr 

1976177:68) har kostnadsramen för nybyggnad av smådjurhus vid statens 

bakteriologiska laboratorium höjts med 520 000 kr. utöver höjningen som 

erfordras på grund av byggnadskostnadsindex. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag redovisar i det följande 

läggs till grund för medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringsplanen 

framgår att mcdelsförbrukningen för budgetåret 1977178 beräknas uppgå 
till sammanlagt 310 000 kr. 

Som jag nämnt under anslaget E 6 avser regeringen att pröva om SBL:s 

verksamhet i sin helhet skall vara kvar i stockholmsområdet. Jag avser 

att återkomma till de olika frågor som följer av ett sådant ställningstagande. 

lnl'esteringsp/an (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 76177 77/78 
76-06-30 

Statens bakteriologiska 
laboratorium 

Nybyggnad för destruktions-
anläggning 5000 5 050 5 045 5 0 

Nybyggnad för smådjur-
hus m. m. 18 800 19 700 18 553 800 300 

Om- och tillbyggnad för 
televäxel 410 410 385 15 10 

Summa 23983 820 310 

10.6 Vissa byggnadsarbeten för socialstyrelsens läkemedelsavdelning 

En redovisning ang. nybyggnad för socialstyrelsens läkemedelsavdelning 

i Uppsala har lämnats riksdagen i prop. 1974: 170 (bil. 3 s. 11-13) och 1975:85 

(bil. 4 s. 12-13). Regeringen uppdrog den 5 juni 1975 åt byggnadsstyrelsen 

att utföra projektet inom en kostnadsram av 26,2 milj. kr. i prisläge den 

1 april 1974, motsvarande 28,2 milj. kr. i prisläge den I april 1975. I gällande 

investeringsplan är projektet uppfört med en kostnadsram av 29,2 milj. kr. 

i prisläge den 1 april 1975. Byggnadsstyrelsen föreslår att sistnämnda belopp 

höjs med 2 640 000 till 31 840 000 kr. Höjningen motiveras av den allmänna 

byggnadskostnadsstegringen. 

Föredraganden 

Jag förordar att den investeringsplan jag redovisar i det följande läggs 

till grund för medelsbehovet nästa budgetår. 

15 Riksdagen 1976. l samt. Nr 100. Bilaga 8 

Bygg· Färdig-
start ställ. 
år/mån. år/mån. 

72-10 74-01 

72-10 75-10 

74-05 74-09 
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lnvesrerinf!Sfl/an (1 000-ra/ kr.) 

Projekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 76177 77178 
76-06·30 

Nyhyggnad för socialstyre!-
sens läkcmedelsavdelning 29 200 31 840 23 374 6000 2 466 

Summa 23 374 6 000 2466 

10.7 Vissa projektering.'ikostnader 

Föredraganden 

Under anslaget tas fr. o. m. innevarande budgetår upp medel för de pro

jekteringskostnader som avser objekt för vilka medel anvisas under anslaget. 

För budgetåret 1977178 bör oförändrat 1 milj. kr. anvisas. 

Sammanfattning 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad förut nämnts under redogörelserna för erforderligt 

medelsbehov för de ändamål vilka ingår i förevarande investeringsanslag, 

förordar jag att följande sammanfattande investeringsplan läggs till grund 

för beräkning av anslaget. 

lnvesteringsp/an (1 000-ral kr.) 

I. Vissa byggnadsarheten vid kliniker för 
psykiskt sjuka m. m. 

2. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska 
kliniker 

3. Vissa byggnadsarheten m. m. vid ungdomsvårds
skolorna 

4. Vissa byggnadsarbeten vid statens vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare 

5. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens 
bakteriologiska laboratorium 

6. Vissa byggnadsarbeten för socialstyrelsens 
läkemedelsavdclning 

7. Vissa projckteringskostnader 

Erfarenhetsmässig reduktion av mcdelsbehovet 

Summa 

Beräknad 
medelsförbrukning 

1976177 

207 

8 074 

5 638 

783 

820 

6000 
I 000 

-232 

22 290 

1977178 

8 000 

8 132 

310 

2 466 
1000 

-200 

19 708 

Bygg- Färdig-
start ställ. 

år/mån 
' 

år/mån. 

75-01 76-08 
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Anslagsberäkning (1 000-rul kr.) 

Medels tillgång Medelsförbrukning 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976177 
Tilläggsbudget I 1976177 
Anslag för 1977178 (förslag) 

Summa 

98 
19000 
2 900 

20000 

41998 

1976177 
1977178 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

22 290 
19 708 

41 991! 

219 

I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

m. m. inom socialdepartementets verksamhetsområde inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verk
samhetsområde för budgetåret 1977178 anvisa ett investerings

anslag av 20 000 000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

3. Statens bosättningslånefond 

1975176 

1976/77 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag: 

5 000 000 
35 000 000 

Reservation 

1 Utbetalningar av lå.n tiicks av amorteringar på tidigare lån. 

220 

25 006 000 

Nya bestämmelser för bosättningslån gäller fr. o. m. den I juli 1976. Från 

fonden lämnas bosättningslån med högst 10 000 kr. till makar, personer 

som ämnar ingå ~iktenskap, ensamstående föräldrar, personer som stadig

varande sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden samt till ensam

stående handikappad utan barn. Bestämmelserna återfinns i förordningen 

( 1976:264) om statligt bosättningslån. 

För innevarande budgetår har för ändamålet anvisats 5 milj. kr., vari ingår 

ett belopp av högst 750 000 kr. för information om lånen m. m. Sedan låne

verksamheten började har hi!!ills anvisats sammanlagt rn 188 milj. kr. 

Fullmäktige i riksbanken 

De nya bestämmelserna kommer att medföra en ökad belastning på bosätt

ningslånefonden. Antalet nya lån beräknas öka med ca 40 % vilket innebär 

en långivning av omkring JO 000 nya lån per år. Medelbeloppet per lån 

beräknas stiga till 9 000 kr. 

Utvecklingen av låneverksamheten framgår av följande sammanställning. 

Budgetår 

1965/66 
1971172 
1975176 
1976177 1 

19771781 

1 Beräknat. 

Antal 

10 829 
9 059 
7 043 

10000 
10000 

Medel-
belopp 
kr. 

4 177 
4 916 
6 106 
9000 
9000 

Total- Avbeta!-
belopp ningar 
milj. kr. milj. kr. 

45,2 21,2 
445 45,2 
43.0 45,7 
90,0 45,0 
90,0 45,0 

Av följande sammanställning framgår att fullmäktige beräknar att utbetal

ningarna för innevarande och nästa budgetår kommer att överstiga avbeta!-
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ningarna med 45 milj. kr. för vartdera budgetåret. 

Behållning den I juli 1976 
Anslag 1976/77 
Disponibelt 1976177 
Utbetalningar 1976177 
Amorteringar på tidigare lån 
Behållning den I juli 1977 
Utbetalningar 1977178 
Amorteringar på tidigare lån 
Behållning den I juli 1978 

90.0 
45,0 

90,0 
45,0 

221 

50.0 
5,0 

55.0 

IOJl 

-35,0 

Med hänvisning till bcriikningarna fåreslår riksbanksf'ullmäktige att för 

budgetåret 1977 /78 ett investeringsanslag av 35 milj. kr. tillförs fonden. Av 

anslaget bör 750 000 kr. ställas till förfogande för informationsinsatscr i sam

band med långivningcn. 

Föredraxandcn 

Från den I juli 1976 gäller delvis nya regler för verksamheten med de stat

liga bosättningslånen. Till de viktigaste inslagen i det nya regelsystemet hör 

möjligheterna att utifrån en fortsatt familjepolitisk inriktning av verksamhe

ten öka de sociala hänsynstagandena vid långivningen. Detta sker bl. a. 

genom att kommunernas sociala organ yttrar sig över låneansökan. Lånebe

loppet har höjts till 10 000 kr. Kretsen av låneberättigade omfattar numera 

iivcn ensamstående handikappade utan barn. Invandrarnas möjligheter att få 
lån har förbättrats. Vidare medger de nya reglerna generösare möjligheter till 

uppskov med återbetalningen av lånen samt lättnader i kraven på återbetal

ningsskyldighet. Informationen om långivningen samt konsumentinforma

tionen till låntagarna har väsentligt underliittats genom att medel anvisats 

för ändamålet. 
De vidgade lånemöjligheterna innebiir ett ökat behov av lånemedel. Jag an

sluter mig till riksbanksfullmäktiges beräkning av behovet av mcdelstillskott 

till bosättningslånefonden får nästa budgetår. Av anslaget bör 750 000 kr. 

anvisas för fortsatta informationsinsatser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bosättningslån('.fond för budgetåret 1977178 anvisa e\l 

investeringsanslag av 35 000 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

1. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare 

m.m. 

1975/76 

1976177 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 933 000 

4 700 000 

5 000 000 

Behållning 7 727 335 

Från anslaget bekostas lån till byggnadsarbeten och viss utrustning m. m. 

vid erkända och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen tillstyrker lån med sammanlagt 12 milj. kr. för byggnadsföretag 

m. m. vid vissa erkända och enskilda vårdanstalter. 

Föredraganden 

För lån till byggnadsföretag rn. rn. beräknar .iag under innevarande bud

getår en medelsåtgång på 12,4 milj. kr. För nästa budgetår beräknar jag 

medelsåtgången för lån till fortsatt upprustning av anstalterna och för projekte

ring av vissa byggnadsarbeten till 5 milj. kr. 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976177 
Anslag för 1977178 (förslag) 

Summa 

7 727 
4 700 
5 000 

17 427 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Beräknad 
medclsförbrukning 

1976177 
1977178 

12 427 
5 000 

17 427 

att till Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter for alkoholmiss
brukare m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett investeringsan

slag av 5 000 000 kr. 

2. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 

1975/76 

1976/77 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 000 

I 000 

I 000 

Behållning 284 518 
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Från anslaget bekostas lån till utländska läkare, som vistas i Sverige och är 

i behov av ekonomisk hjälp under provtjänstgöring eller efterutbildning i syf

te att få behörighet alt utöva läkaryrket inom riket. 

Socialsryrelsen 

Styrelsen anser att medel behövs för ifrågavarande ändamål även i fortsätt

ningen. Med hänsyn till behållningen på anslaget föreslås att endast ett for

mellt belopp av 1 000 kr. anvisas för budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Lån till utländska läkare.för viss (!fierutbildnin~ för budgetåret 

1977178 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

3. Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag I 000 

1 Anslaget upptaget under sjunde huvudtiteln. 

Behållning 119 000 

Som jag angett i inledningen till J-avsnittet kommer en proposition om al

koholpolitiken att läggas fram senare under riksmötet. I samband därmed 

kommer även frågorom stöd till alkoholfria miljöer m. m. att behandlas. I av

vaktan härpå bör anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Lånjör inrättande 
av alkoholfria restauranger för budgetåret 1977178 beräkna ett in

vesteringsanslag av l 000 kr. 

4. Lån till Synskadades riksförbund 

1976177 

1977178 

Anslag 

Förslag 

Synskadades riksförbund 

l 800 000 

De blindas förening <DBFJ, numera Synskadades riksförbund (SRF), har 

i en framställning begiirt, att ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1,8 milj. kr. 

ställs till förfogande att disponeras som ökat rörelsekapital för De blindas för

enings försäljningsaktiebolag. I samband med aktiebolagets bildande år 1953 
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beviljades sådana lån på 740 000 kr. Lånesumman hardiirdwr inte höjts. 

Riksrel'isiomverket har tillstyrkt framställningen. 

Föredraganden 

Jag förordar att det begärda rfote- och amorteringsfria lånet beviljas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

224 

att till Lån till Synskadades ri/q/Orbund för budgetåret 1977178 anvi

sa ett investeringsanslag av l 800 000 kr. 
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Bilaga 8:1 

Förslag tiH 

Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom röreskrivcs att I ~ lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse 

För barn. som är svensk medbor
gare och bosatt i riket, skall av all

männa medel så~om bidrag till bar
nets uppehälle och uppfostran utgå 
allmänt barnbidrag med I 800 kro
nor om året i enlighet med vad ne

dan närmare stadgas. 

Föreslagen (vdc/se 

För barn, som är svensk medbor
gare och bosatt i riket skall av all
männa medel så-.om bidrag till bar
nets uppehälle och uppfostran utgå 
allmänt barnbidrag med 2 100 kro
nor om året i enlighet med vad ne
dan närmare stadgas. 

Allmänt barnbidrag skall utgå jämväl för här i riket bosatt barn, som 
icke är svensk medborgare, såframt barnet fostras av någon som är bosatt 
och mantalsskriven i riket eller ock barnet eller endera av dess föräldrar 
sedan minst sex månader vistas i riket. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 

1 Lagen omtryckt 1973:449. 

2 Senaste lydelse 1975: 153. 
lJes,utom betrliffande ikraftträdandet 1975:584. 
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BilaKa 8:2 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976:381) om barnomsorg 

Härigenom röreskrivcs att 16 ~ lagen ( 1976:381) om barnomsorg skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen lydelse 

16 ~ 
/\. vgif\ utgår med en procent av det 

belopp, på vilket avgiften skall be-

riiknas. 

Avgift utgår med en och tre tiondels 

procent av det belopp, på vilket avgif-

ten skall beräknas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

Driftbudgeten 

Femre h11v11drireln 

A. Socialdeparrememer m. m. 
21 I. Socialdepartementel, förslag.~anslag 

22 2. Kommilleer m. m., reservationsanslag 
22 3. Forsknings- och utvecklingsarbele samt försöks-

verksamhel, rcservationsanslag 
24 4. Extra u1gilier, reservationsanslag 

8. A/lmänförsäkring m. m. 
25 Inledning 
36 I. Försäkringsdomstolen. förslagsanslag 
37 2. Försäkringsråde1, förslagsanslag 
38 3. Riksförsäkringsverke1. förslagsanslag 
42 4. Folkpensioner, förslagsanslag 
46 5. Ersättning till postverket för pensionsulbetal-

ningar, förslagsanslag 
47 6. Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 
49 7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslagsan-

slag 

C. Ekonomiskr sröd år har'!famifjer m. m. 
51 Inledning 
53 I. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
54 2. Ersätlning till postverkel för ulbetalning av all-

männa barnbidrag, förslagsanslag 
55 3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäk-

ringen, förslagsanslag 
56 4. Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag 

D. Sociala spn•iceårgärder 
58 Inledning 
63 1. Bidrag till social hcmhjälp och färdtjänst, 

förslagsanslag 
64 2. Bidrag 1ill driflen av förskolor och fri1idshem, 

förslagsanslag 
66 3. Bidrag till hemspråksträning i förskolan, för-

slagsanslag 
67 4. Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsan-

slag 
68 5. Bidrag till ferievistelse för harn. förslagsan-

slag 
68 6. Bidrag till semesterhem m. m .. förslagsanslag 
69 7. Bidrag till familjerådgivning m. m .. förslagsan-

slag 
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Kronor 

Il 380 000 
14 500000 

18 500 000 
450 000 

44830000 

4412000 
2 057 000 

90 092 000 
20 2 50 000 000 

36 300000 
2 600 000 000 

I 600 000 
22 984 461 000 

3 505 000000 

8 380000 

270 (X)() 000 
665 000000 

4 448 380 000 

665 000000 

I 452 000000 

8 500 000 

395 000000 

4 000 000 
I 800000 

8!0000 
2 527 110 000 
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Sid 

71 

74 
78 

79 

80 
81 

83 
86 
90 
90 
91 
91 
92 
94 
94 
99 

100 
100 
103 

E. My11dighl'tl'r inom hälso- och .\jukvärtl, socialvårtl m. m. 
Inledning 
Ccmralu och regionala myndigheter m. m. 

1. Socialstyrelsen, flirslagsanslag 
2. Nämnden för sjukvårds- oth socialvårdsbyggnader, 

förs lagsanslag 
3. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens plane

rings- och rationaliseringsinstitut, förslagsan
slag 

4. Uinsliikarväsendct, rörslagsanslag 
5. So<.:ialvårdskonsulcnter o<.:h länsnykterhetsniimnder, 

fors lagsanslag 

Vissa luhoratoril'T m. m. 
Statens bakteriologiska laboratorium m. m.: 

6. Uppdragsverksamhct, förslagsanslag 
7. Driftbidrag, rcservationsanslag 
8. Cemrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 
9. Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag 

10. Utrustning, reservationsanslag 
11. Statlig läkenm.lelskontroll, förslagsanslag 

Statens rättskemiska laboratorium: 
12. Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
13. Utrustning, rescrvationsanslag 

Statens rättsläkarstationer: 
14. Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
15. Inredning och utrustning, reservationsanslag 

F. Öppen hälso- och sjukvård 
104 Inledning 
105 I. Läkcrnedel åt vissa kvinnor och barn, förslagsan-

105 
107 
109 
112 

112 

115 
116 
116 
126 
128 
128 
135 
137 
138 

141 
141 
142 

143 
145 

149 

slag 
2. Allmiin hälsokontroll, förslagsanslag 
3. Skyddsympningar, förslagsanslag 
4. Hälsovårdsupplysning, rcservationsanslag 
5. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk 

materialprovning, rcscrvationsanslag 
6. fpidcmiberedskap m. m., förslagsanslag 

G. Universitetssjukhus m. m. 
Inledning 
Karolinska sjukhuset: 

I. Driftkostnader, förslagsanslag 
2. Utrustning, reservationsanslag 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
3. Avlöningar till läkare, fOrslagsanslag 
4. Driftkostnader, förslagsanslag 
5. Utrustning, reservationsanslag 
6. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, för

slagsanslag 
Vårdcentralen i Dalby: 

7. Förvaltningskostnadcr, förslagsanslag 
8. Forsknings- 01.:h uthildningsverksamhct, rcscrva

tionsanslag 
9. Vidareutbildning av läkare. förslagsanslag 

10. Efterutbildning av viss sjukvårdspcrsonal m. m .. 
förs lagsanslag 

11. Nordiska hiilsovårdshögskolan, förslagsanslag 
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Kronor 

79 458 000 

492 ()()() 

8 550 000 
14 287 ()()() 

14 239 000 

I 000 
1 000 

9 263 000 
2 430000 
I 500000 

22 233 000 

12472000 
750000 

11049000 
1000000 

177 725 000 

5 ()()() ()()() 
l 269000 

25 200 000 
11 500000 

1 500000 
7 009 000 

51478 000 

600 360000 
10 500 000 

96 797 000 
61 000 ()()() 
2 220000 

335 000000 

1 805 000 

2 012 ()()() 
23 013 000 

2 423 000 
2 607 ()()() 

I 137 737 000 
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Sid 

H. Övrig sjukhusvård m. m. 
151 l. Rättspsykiatriska stationer och kliniker, för-

slagsanslag 
l 53 2. Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m., 

reservationsanslag 
154 3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt 

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

sjuka m. m., förslagsanslag 
157 5. förvaring och underhåll av viss sjukvärdsmate-

riel m. m., förslagsanslag 
157 6. Utrustning m. m. av bcredskapssjukhus vid krig 

eller krigsfara, reservationsanslag 
157 7. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m., förslags-

anslag 
I 58 8. Bidrag tiU pensioner för vissa provinsialläkare, 

förslagsanslag 

I. Ungdomsvård m. m. 
159 Inledning 
162 Ungdomsvårdsskolorna: 
162 I. Driftkostnader, förslagsanslag 
165 2. EngångsanskalTning av inventarier m. m., reser-

vationsanslag 
166 3. Personalutbildning, reservationsanslag 
167 4. Ersättning för skador vållade av vissa rymlingar 

m. Il., förslagsanslag 
168 5. Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps-

och barnavårdslagarna m. m., förslagsanslag 

J. Nykterhetsvård m. m. 
170 Inledning 
173 Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 
173 I. Driftkostnader, förslagsanslag 
174 2. Utrustning m. m., reservationsanslag 
175 3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare m. m., reservationsanslag 
176 4. Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdan-

stalter för alkoholmissbrukare m. m., förslags
anslag 

179 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m., 
förslagsanslag 

181 6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
reservationsanslag 

182 7. Bidrag till organisationer m. m. 
184 8. Upplysning i alkoholfrågor m. m., reservations-

anslag 
184 9. Bidrag till Föreningen Fruktdrycker 

* Beräknat belopp, 
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Kronor 

43 055 000 

2 000 000 

220000 000 

2 123 000000 

4 533 000* 

3 476 000* 

2 650 000* 

15 025 000 
2 413 739 000 

132 591 000 

100 000 
I 025 000 

I 200000 

84 000 000 
218 916 000 

37 058 000 
I 000 

900000 

16 2 800 000 

160 200 ()()() 

600 000 
8 250 000 

4 ooo ooo· 
50 000* 

373859 000 
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K. 
18'.i 
IR7 J. 
188 2. 

190 3. 

Vissa å1gärdn/ör handiA.uppade 
Inledning 
Bidrag till handikappinstitutct, m. m. 
Kostnader fiir viss utbildning av hanclikappaclc, 
förslagsanslag 
Bidrag till anordnande av vissa institutioner 
for psykiskt utvecklingsstörda. reservationsan-
slag 

191 4. Bidrag till driften av särskolorm. m., förslags-
anslag 

195 5. Bidrag till handikapporganisationer. reserva-
tionsanslag 

196 6. Kostnader for viss verksamhet for blinda, for-
slagsanslag 

197 7. Ersättning till pust verket fiir befordran av blind-
skrirtsforsänclelser, förslagsanslag 

L. ln1Nnatio11ell samverkan 
198 Inledning 
l 99 I. Bidrag till världshiilsovårdsorganisationen samt 

internationellt socialpolitiskt samarbete m. m., 
förslagsanslag 

200 2. Vissa internationella resor, reservationsanslag 
200 3. Vissa internationella kongresser i Sverige, re-

201 
207 
212 

220 

222 

222 

223 
223 

servationsanslag 

Summa för driftbudgeten 

Kapitalbudgeten 

Il. S1a1ens allmänna.fas1ighe1sti:md 
8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 
9. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

10. Vissa byggnadsarbcten m. m. inom socialdeparte
mentets verksamhetsområde 

I V. Statens utlåning~fi:mder 
3. Statens bosiittningslåncfond 

V Fonden.fiir låneunderstöd 
I. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter 

for alkoholmissbrukare m. m. 
2. Lån till utländska läkare för viss efterutbild

ning 
3. Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 
4. Lån till Synskadades riksförbund 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för soöaldepartcmentet 

*·Beräknat belopp. 
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Kronor 

87IOOOO 

14465 000 

14 000 ()()() 

261800000 

5 500 000* 

4 251 000 

6 791 000 
315 517 000 

8 194 000 
127000 

160000 
8 481 000 

34 702 233 000 

19 500000 
8 930000 

20000000 

35 000 000 

5 000000 

I 000 
I 000 

I 800000 
90 232 000 

34 792 465 000 



Bilaga 9 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77:100 
Bilaga 9 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Kommunikationsdepartementets verksamhet är i huvudsak inriktad 
på frågor som rör transportverksamhet, trafiksäkerhet samt post- och 
telekommunikationer. 

Målet för den statliga trafikpolitiken är att erbjuda medborgarna 
och näringslivet i alla delar av landet en tillfredsställande trafikför

sörjning. Fördelningen av transportarbetet mellan olika transportmedel 

skall ske med utgångspunkt i de samhällsekonomiska kostnaderna. 

Effektiviteten i transportapparaten och kvaliteten på transporttjäns

terna främjas bäst genom en i princip fri konkurrens mellan olika 

trafikmedel och trafikföretag. Transportutövarna skall inom ramen _. 

för av samhället fastlagda gränser arbeta utan konkurrenshämmande 
detaljregleringar och under företagsekonomiska former. Detta skapar 

valfrihet för konsument och näringsliv i valet av transportmedel. 
Det är angeläget att samverkansformer utvecklas mellan olika trafik

företag och trafikmedel. Härigenom skapas bättre förutsättningar för 

trafik i samverkan. 

Trafikpolitiken måste utformas med beaktande av regional- och nä

ringspolitiken samt med hänsyn till kraven på trafiksäkerhet och god 
miljö. 

Kommunikationerna bör organiseras i ett hela landet omfattande 
transportsystem som garanterar en grundläggande kollektiv person
och godstransportförsörjning. Detta system bör bygga på samverkan 
mellan olika trafikslag och trafikutövare där varje trafikgrens särskilda 
förutsättningar och fördelar utnyttjas. För att uppnå detta mål krävs 
viss övergripande planering. Det är därvid angeläget att ett nära sam

arbete kommer till stånd mellan planeringen på riksnivå, regional och 

lokal nivå. Den av länsstyrelserna bedrivna regionala trafikplaneringen 

har i detta sammanhang fyllt en viktig uppgift. Inom kommunikations

departementet pågår en utvärdering av länsstyrelsernas trafikplaner. 

Den kollektiva persontrafiken måste förbättras och byggas ut så att 
den blir tillgänglig och attraktiv för allt fler människor. En utbyggd 

kollektivtrafik är nödvändig för att skapa valfrihet för stora grupper 
av människor i fråga om arbete, bostad och fritidsaktiviteter. Det är 
angeläget att kollektivtrafiken anpassas så att den kan utnyttjas av de 
handikappade. 

1 Riksdagen !976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Under senare år har ett antal utredningar Jämnat förslag beträffande 
den kollektiva trafikens utformning. Det gäller den trafikpolitiska ut
redningen, kollektivtrafikutredningen (KOLT), utredningen rörande det 

allmänna kommunikationsväsendets anpassning till de handikappades 

behov (HAKO) samt utredningen avseende regionalt gällande generella 

trafikrabatter. Dessa utredningar jämte vissa andra trafikpolitiska frågor 

kommer att behandlas i en proposition som kommer att föreläggas riks

dagen under år 1977. 
I syfte att förbättra betingelserna för den kollektiva trafikförsörj

ningen inom landsbygds- och glesbygdsområden och i avvaktan på ställ

ningstaganden till bl. a. förslaget om regionala rabattkort föreslås i 
budgetpropositionen att bidragen till olönsam landsbygdstrafik för nästa 

budgetår ökar med drygt 28 milj. kr. till 88,4 milj. kr. I ökningen ingår 

det nya statliga stödet till viss skärgårdstrafik. Vagnmilsersättningen i 

den regionala busstrafiken föreslås höjd med 50 % . Detta innebär att 

vagnmilsersättningen ökar till 15 kr. för bidragsgrundande trafik inom 

det inre stödområdet och på Gotland samt till 12 kr. för bidragsgrun

dande trafik i landet i övrigt. 
Järnvägarna måste även i framtiden spela en betydande roll för 

både gods- och persontransporterna. Miljöhänsyn och trafiksäkerhets
skäl liksom önskvärdheten av en mer energisnål trafik gör det nöd
vändigt att den rälsbundna trafiken stimuleras. 

För att utveckla en från skilda synpunkter godtagbar och rimlig gods
trafik krävs att transportresurser och trafikanläggningar utnyttjas så att 

de olika trafikmedlens fördelar tas till vara. 
En ökad samordning mellan järnvägs- och landsvägstrafiken måste 

komma till stånd. Detta förutsätter att SJ ges investeringsresurser så att 

järnvägen framgångsrikt kan hävda sig inom ramen för ett samordnat 
transportsystem. I de fall praktiska möjligheter finns bör fjärrtranspor

terna av tungt gods gå på järnväg. Utvecklingen av systemtransporter 
och rationella transportlösningar måste fortsätta, så att transporttiderna 

förkortas och godsets hantering underlättas. En förutsättning härför är 
en långtgående samverkan mellan olika transportmedel, vilken bör 
bygga på frivillig grund. 

Trafikpolitiska utredningen (K 1972: 07) skall se över kostnadsansva

rets nuvarande utformning och tillämpning i första hand vad avser 

landtransportsektorn. 

För att ge SJ möjligheter att anpassa och bygga ut sin verksamhet 

för de transporttjänster där företaget har särskilda möjligheter att göra 

sig gällande föreslås en investeringsram för SJ under nästa budgetår om 

640 milj. kr., vilket jämfört med beräkningarna i prop. 1975/76: 100 

innebär en ökning med 125 milj. kr. Hänsyn har härvid inte tagits till 
den av riksdagen beslutade ramhöjningen om 30 milj. kr. och den 
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höjning av SJ :s ram om 10 milj. kr. som föranletts av konjunkturpoli
tiska skäl. Förslaget möjliggör anskaffning av rullande materiel, bl. a. 
nya personvagnar och modern motorvagnsmateriel, samt utbyggnad av 
SJ :s fasta anläggningar, såsom fortsatt utbyggnad av fjärrblockering 

och installation av automatiskt tågstopp. Dessa åtgärder är ägnade att 

öka kapaciteten och effektiviteten, förbättra säkerheten och höja kvali

teten på de transporttjänster SJ kan erbjuda. Förslaget ger dessutom ut
rymme för väsentliga förbättringar av arbetsmiljön för bl. a. SJ:s ban

gårdspersonal genom installation av rangerbromsanläggningar. 

Av stor betydelse är att terminalsystemet successivt förbättras. En 
rimlig servicenivå i fråga om in- och utlämningsställen måste upprätt
hållas. 

Lastbilstrafiken spelar en betydelsefull roll i ett integrerat transport
system. Det är därför viktigt att åkerinäringen ges goda arbetsförut

sättningar och att sunda verksamhetsbetingelser råder inom branschen. 
Ett väl fungerande vägnät är viktigt för bl. a. de regionalpolitiska strä

vandena. Alla delar av landet bör därför på sikt få ett vägnät som ska

par bättre förutsättningar för befolknings- och näringslivsutveeklingen. 

Riksdagen kommer senare att föreläggas förslag till riktlinjer för den 
fortsatta vägplaneringen, vilka skall ge grundvalen för en rationell väg

politik. 
För innevarande budgetår har regeringen nyligen höjt ramen för 

vägbyggnadsverksamhet i form av beredskapsarbeten med 70 milj. kr. 

Därmed ges möjligheter till en fortsatt upprustning av vägar främst 
i skogslänen. 

Samtliga anslag till drift av vägar föreslås öka under nästa budgetår. 
Dessa anslag höjs sammanlagt med ca 225 milj. kr. varav den statliga 
driften tillförs 180 milj. kr. och bidragen till kommunal drift 17 milj. 
kr. Bidragen till drift av enskilda vägar föreslås öka med 25 % till 

135,7 milj. kr. Totalt uppgår härmed väganslagen till ca 3 450 milj. 
kr. att jämföras med ca 3 217 milj. kr. innevarande budgetår. Investe
ringar i maskiner, bättre arbetslokaler m. m. under vägverkets förråds
fond föreslås öka med 24 milj. kr. till .105 milj. kr. 

Sammanlagt innebär denna medelsförstärkning att vägverket 
kan upprätthålla servicenivån och vidmakthålla vägnätets stan
dard. Bl. a. kan från regionalpolitisk synpunkt viktiga länsvägar för
stärkas i betydande omfattning. Härutöver tillkommer de vägarbeten 

som finansieras med beredskapsmedel. Dessa beräknas för innevarande 

budgetår till ca 360 milj. kr. 

För att främja och bredda forskningen på väg- och vägtrafikområdet 
får statens väg- och trafikinstitut ökade resurser. 

Regeringen har tillkallat en utredning om vissa bidrags- och författ
ningsfrågor avseende cykeltrafiken. Utredningen syftar bl. a. till att 
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skapa bättre förutsättningar för kommunerna att bygga ut samman
hängande cykelvägnät i tätorterna. 

Ett antal reformer har nyligen beslutats på trafiksäkcrhetsområdet. 
Det gäller bl. a. krav på bilbälten i lätta lastbilar samt förbud mot far
lig utrustning i bilar t. ex. vissa typer av barnstolar. l trafiksäkerhetsar
betet ligger en strävan att uppnå en allt bättre samordning av de akti

viteter som bedrivs av olika myndigheter, organisationer och andra. 
Sedan år 1975 gäller lagstadgad skyldighet att använda bilbälte. Gjorda 

undersökningar visar att den ökade bilbältesanvändningen resulterat i 
betydande minskningar av antalet dödade och skadade bilförare och 
passagerare. Särskilda utbildnings- och kompetenskrav för rätt att föra 
motorcykel har trätt i kraft den 1 januari 1976. Arbetet med körkorts
rcforrnen fortgår och körkort av äldre typ upphör att gälla vid utgång

en av år 1976. 
För nästa budgetår föreslås anslagen till trafiksäkerhetsverkets för

valtnings- och uppdragsverksamhet öka till 58 milj. kr. Trafiksäkerhets

arbetet kommer att intensifieras och förslag till olika åtgärder fram

läggas. 
När det gäller de fasta förbindelserna över Öresund gör en svensk 

och en dansk delegation en förutsättningslös genomgång av tänkbara 
förbindelsealternativ över Öresund. Delegationerna genomför för när
varande en rad olika utredningar för att klarlägga bl. a. frågor rörande 
trafiken över Öresund, en tunnels inverkan på vattenutväxlingen i 
Öresund, de fasta förbindelsernas inverkan på näringsliv, markanvänd
ning och miljö m. m. Delegationerna räknar med att kunna lägga fram 

ett betänkande i slutet av år 1977. Avsikten är att det material som de
legationerna sammanställer skall tjäna som underlag för nya rcgerings

överläggningar avseende öresundsfrågoma. 

Inom handelsflottan och hamnväsendet fortsätter utvecklingen mot 
effektivare enheter och rationellare godshantering. Den totala sjötrans
porterade godskvantiteten över svenska hamnar har ökat betydligt. Un
der senare år har dock den försämrade konjunkturen fört med sig 
minskade kvantiteter. 

Sjöfarten är av stor betydelse för samhällsekonomin. Det är därför 

angeläget att den svenska handelsflottans internationella konkurrens

kraft kan bibehållas och stärkas. En interdepartemental arbetsgrupp 

har tillsatts för att analysera de svenska rederiernas aktuella ekono

miska situation och utsikter under de närmaste åren. Kustsjöfartens 

framtida möjligheter i det svenska transportsystemet är en fråga som 

behandlas av den trafikpolitiska utredningen. 15 milj. kr. satsas redan 
innevarande budgetår på en ökning av lånefonden för den mindre 
skcppsfarten. 

För budgetåret 1977178 föreslås driftanslagen till sjöfartsverkets verk-
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samhet öka med ca 35 milj. kr. till drygt 300 milj. kr. För sjöfartsver
kets investeringar föreslås ett anslag om 53 milj. kr. Förslag läggs fram 
om byggande av ett sjömätningsfartyg. 

Den snabba ökningen av passagerarantalet samt utvecklingen av flyg
materielen har medfört stora statliga investeringar i flygplatser och flyg

säkerhetsanläggningar. På Arlanda flygplats togs den nya utrikester

minalen i drift den 1 november i år. Anläggningsarbetena på Göte

borg-Landvetter flygplats följer tidsprogrammet och flygplatsen beräk

nas tas i drift under slutet av år 1977. Inom ramen för de s. k. ATCAS

projekten (Air Traffic Control Automatcd System) sker anskaffning av 

utrustning för automatisering av flygtrafikledningssystemet som bl. a. 
på sikt kommer att medge yttäckande flygkontroll. 

Den befintliga flygplatsen i Karlstad kommer att byggas ut för att 
möjliggöra linjetrafik med jetflygplan. Därefter kan alla statliga flyg

platser trafikeras av Linjeflygs jetflygplan Fokker F-28. 

En särskild utredning har tillsatts för att överväga förutsättningarna 

för att i någon form bibehålla Bromma flygplats. Utredningen skall 

med utgångspunkt i en bedömning av främst trafik- och flygplansmate

rielutvecklingen och möjligheterna till bullerdämpande åtgärder över
väga miljöaspekterna vid olika alternativ av fortsatt flygverksamhet på 

Bromma. övervägandena skall redovisas senast den 1juni1977. 
Förslag läggs fram om en omorganisation av statens geotekniska in

stitut. 

Våren 1976 beslutade riksdagen om en ny organisation för postver
ket. Den nya organisationen, som kommer att genomföras i etapper un

der de närmaste åren, innebär en ökad delegering av befogenheter till 
regional och lokal nivå. 

Inom postverket pågår en fortlöpande rationalisering för att effekti

visera verksamheten, som bl. a. innebär fortsatt automatisering av post
behandlingcn och värdeförmedlingen, införande av ADB-teknik och 

automatisering av kassaarbetet. Satsningen på marknadsföringen av 
postverkets olika tjänster skall breddas och intensifieras. 

Förslag läggs fram om en höjning av postverkets investeringsram 
med ca 66 milj. kr. jämfört med prop. 1975176: 100. Utrymme skapas 

för investeringar i nya posthus främst igångsättning av själva byggna

den för postterminalen Göteborg Ban. 

Inom televerket fortsätter strävandena att upprätthålla en god service 

med ett alltmer varierat utbud av tjänster åt kunderna. På telefonsidan 

sker omfattande tekniskt utvecklingsarbete som avses ]eda till såväl för

bättrade apparattyper (knappvalstelefoner) som abonnentväxlar med ut

vidgat sortiment av tjänster. En ny datorstyrd elektronisk abonnentväxel 
kommer att introduceras år 1978. Fältprov med bildtelefon pågår. Ra
dio- och mobiltelefonutrustningar av skilda slag vinner ökade markna

der. Datakommunikationsrörelscn ökar snabbt. Ett allmänt datanät be-
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räknas kunna tas i drift under senare delen av år 1978. Planeringsarbe
tet för ett allmänt datanät sker i nordiskt samarbete. Larmmarknaden 

väntas öka snabbt och televerket räknar här med växande insatser de 

närmaste åren. 
Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets 

verksamhetsområde föreslås uppförda med ca 7 475,6 milj. kr. Detta 

innebär en ökning i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1976177 

med ca 659,7 milj. kr. 
Kostnaderna i affärsverken täcks av verkens intäkter. Kostnaderna 

(cxkl. avsättning till värdeminskningskonton) för postverket, televerket, 

SJ och luftfartsverket beräknas för innevarande budgetår till ca 13 mil

jarder kr. 

Transportsektorn 

Investeringar och underhåll inom samfärdselsektorn inberäknat post

och teletjänster uppgick under år 1975 till ca 13,6 miljarder kr. I detta 
belopp ingår inte till privat konsumtion och firmabilstrafik hänförliga 
fordonsinvesteringar. Av samtliga nyinvesteringar i landet svarade sam

färdselsektorn för 14 % . 
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Fig. 1. Det inrikes persontransportarbetet under perioden 1960--1990 (log 
skala, schematiserade värden). 
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Det i n r i k e s p e r s o n t r a n s p o r t a r b e t e t beräknas under 

perioden 1960-1975 ha ökat med i genomsnitt närmare 4,5 % per år 

till drygt 82 miljarder personkm (fig. 1). Under senare år har en dämp

ning i ökningstakten av det totala pcrsontransportarbetet ägt rum. 

Även om en betydande del av tillväxten av det totala persontransport

arbetct hittills fallit på personbilarna har också den kollektiva trafiken 
ökat markant. 

Av det kollektiva transportarbetet år 1975 svarade busstrafiken för 

närmare hälften och järnvägen för närmare 40 % . Den övriga spår

bundna trafikens samt luftfartens andelar av det kollektiva pcrsontrans

portarbetet är således relativt små. 

Under perioden 1.7.75-30.6.76 har statistiska centralbyrån genom

fört en undersökning avseende långväga pcrsonbilsresor, dvs. resor över 

5 mil. Undersökningen visar att för långväga personbilsresor uppgår an

talet passagerare per bil inkl. föraren i genomsnitt till 2,1. Medelbelägg

ningen ökar med resavståndet. En betydande variation i medelbelägg

ningen finns också när det gäller typ av resärende. 

Av det totala antalet långväga personbilsresor utgörs ca 26 % av ar

betsresor, ca 18 % av tjänsteresor, ca 7 % av serviceresor och ca 49 % 

av fritids- och besöksresor. 

Omkring år 1990 beräknas det inrikes persontransportarbetet komma 

att uppgå till 95-103 miljarder personkm. Prognosen innebär en lägre 

tillväxt under perioden fram till år 1990 än under 1960-talet och början 

på 1970-talct. Personbilarnas transportarbete väntas i det högre alter

nativet växa i ungefär samma takt som det totala persontransportarbe

tet, medan tillväxten i det lägre alternativet förutses bli väsentligt lång

sammare till förmån för de kollektiva transportmedlen. 
Det totala i n r i k c s g o d s t r a n s p o r t a r b e t e t ökade under 

perioden 1960-1975 från drygt 23 miljarder tonkm till ca 47 miljarder 

tonkm, dvs. med i genomsnitt ca 5 % per år (fig. 2). Den vikande kon

junkturen under år 1975 medförde en minskning av transportarbetet 
med ca 5 miljarder tonkm jämfört med år 1974. Av det totala trans

portarbetet år 1975 svarade lastbilarna för 47 %, järnvägen för 34 % 

och fartygen för 16 % medan älv- och havsflottningen tillsammans sva

rade för 3 %. 

Enligt nuvarande bedömningar kommer det totala inrikes godstrans

portarbetet att öka till 85-95 miljarde! tonkm omkring år 1990. Nu 

angivna tal innebär en något lägre prognos än vad som tidigare an

givits. Detta förklaras främst av de ändrade planerna beträffande stål

industrins utveckling i Luleåregionen som i första hand påverkar pro

gnosen över de inrikes sjötransporterna. 

Vägtrafik 

Under perioden 1971-1975 ökade trafikarbetet på det stat
liga vägnätet med i genomsnitt närmare 5 % per är. Under perioden 
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Fig. 2. Det inrikes godstransportarbetet under perioden 1960-1990 (log skala, 
schematiserade värden). 

1964-1970 beräknas den genomsnittliga årliga trafikökningen ha upp
gått till ca 6 % . Trafikutvecklingen har inneburit att den tidigare kon
staterade trenden mot koncentration av trafikarbetet till huvudvägnätet 
(riksvägar och primära länsvägar) har brutits. 

P e r son t r an s p o r t ar b e te t p å v ä g som f. n. uppgår till 
drygt 74 miljarder personkm beräknas öka till 86-93 miljarder person
km år 1990. En successivt långsammare ökning av persontransportar

betet på väg förutses under perioden 1975-1990 jämfört med utveck

lingen under perioden 1960-1975 då ökningen uppgick till i genom

snitt ca 5 % per år. Prognosen bygger bl. a. på antagandet att antalet 

personbilar ökar från f. n. ca 2,8 till 3,4-3,7 milj. år 1990 (fig. 3). 
L a s t b i l a r n a s t r a n s p o r t a r b e t e beräknas till omkring 

22 miljarder tonkm år 1975, vilket jämfört med år 1974 innebär en 
minskning med drygt 1 miljard tonkm. Enligt nuvarande bedömningar 

väntas transportarbetet med lastbil öka till 40-44 miljarder tonkm om
kring år 1990. 

Omfattningen av riks- och länsvägnätet var i början av år 1976 ca 

12 500 km resp. 84 800 km eller totalt ca 97 300 km. Vägstandarden 

har successivt förbättrats, vilket bl. a. framgår av att andelen väg med 
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Fig. 3. Fordonsbeståndets utveckling (log skala) under perioden 1960---1990. 

mer varaktigt slitlager än grus år 1976 var ca 52 % mot ca 18 % år 
1960. Aven bärigheten har höjts, vilket lett till att år 1976 ca 92 % av 
det statliga vägnätet och hela riksvägnätet var upplåtet för 10 tons 
axeltryck och 16 tons boggitryck. 

För b u d ge t år c t 1 9 7 7 I 7 8 föreslås en ökning av väganslagen 
på driftbudgeten med ca 233 milj. kr. till totalt ca 3 450 milj. kr. Ca 
1 245 milj. kr. föreslås investeras i allmänna och enskilda vägar. Drift· 
anslagen föreslås öka med ca 225 milj. kr. till ca 2 178,5 milj. kr. Här
vid har de statliga och kommunala driftanslagen räknats upp med 180 

milj. kr. resp. ca 17 milj. kr. Bidragen till enskild väghållning föreslås 

öka med närmare 28 milj. kr. På kapitalbudgeten föreslås en ökning av 

medelsförbrukningen med 24 milj. kr. till 105 milj. kr. för investeringar 

i vägverkets förrådsfond. 

Järnvägstrafik 

Utvecklingen av g o d st r af i k c n p å j är n v äg har under en 
lång följd av år kännetecknats av en trendmässig ökning. ökningen 
har under perioden 1960-1974 uppgått till i genomsnitt drygt 4 % 
per år. 
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Godstransportarbetet på järnväg uppgick år 1975 till 16,1 miljarder 
tonkm, varav SJ svarade för 15,2 miljarder tonkm. Jämfört med före
gående år minskade det totala transportarbetet med 3,5 miljarder 

tonkm. Ar 1975 transporterades 62,1 milj. ton på järnväg, vilket inne
bär en minskning från år 1974 med 14,7 milj. ton. 

Den påtagliga nedgången i godstrafiken är en följd av den svaga 

konjunkturen och den därmed minskade efterfrågan på de viktigaste 
svenska stapelvarorna. För malmer och skogsprodukter, som under år 
1974 svarade för nästan två tredjedelar av SJ :s godsmängd, var bort

fallet i exportvolymen under år 1975 ca 30 % . 

Styckegodstrafikcn minskade totalt sett endast obetydligt under år 
1975. Den måttliga nedgången - jämfört med vagnslastgodsets till
bakagång - förklaras huvudsakligen av att 6,5-tonstariffen för vagns

lastgods slopades den 1 januari 1975, vilket medförde att en del gods 
som tidigare gått som vagnslastgods i stället började transporteras som 

styckegods. 
Med utgångspunkt i nu tillgängliga prognoser om produktionsut

vecklingen inom landet, utrikeshandelns utveckling m. m. beräknas 

det totala godstransportarbetet på järnväg öka till 31-34 miljarder 
tonkm omkring år 1990. SJ räknar med en fortsatt trendmässig ökning 

med i genomsnitt 4,5 % per år. Liksom tidigare antas en stor del av 
ökningen komma att avse utlandsgods. 
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Fig. 4. Persontransportarbetet vid SJ under perioden 1955-1975 med fördel
ning på avstånd (index 1955 = 100). 
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Den positiva utvecklingen av pc r son trafiken på järnväg har 

fortsatt. Detta gäller i synnerhet resor på avstånd större än 100 km 

(fig. 4). Det totala persontransportarbetet på järnväg uppgick år 1975 
till 5 840 milj. personkm, en ökning med 350 milj. personkm eller 6 % 

jämfört med år 1974. 

Antalet resor vid SJ uppgick år 1975 till 64,8 milj., en minskning 
med 3 % från år 1974. Nedgången var emellertid helt hänförlig till 
reseavstånd under 50 km. På avstånd över 50 km såldes under år 1975 

4 % fler resor än föregående år. Uppgången på de större avstånden 

får ses mot bakgrund bl. a. av SJ :s åtgärder för att förbättra tågför
bindelserna bl. a. mellan större städer. 

SJ : s buss trafik hade år 1975 ungefär samma omfattning som 

året innan. De 1 250 SJ-bussarna trafikerade en sammanlagd väglängd 

om 22 600 km och presterade totalt 74 milj. busskm, varav 61,7 milj. 

i linjetrafik. I medeltal presterades således nästan 4 dubbelturer per 
dag och km trafikerad väglängd. 

SJ : s c kon om is k a res u It a t för budgetåret 1975/76 blev 

ett överskott om 49 milj. kr., vilket innebär att förräntningskravet 

underskreds med 95 milj. kr. Resultatet måste bedömas mot bakgrund 

av den svaga transportkonjunkturen under perioden. 

För b u d g c t å r e t 1 9 7 7 / 7 8 föreslås för SJ en investerings

ram om 640 milj. kr., varav 265 milj. kr. för fasta anläggningar, dvs. 

bangårdar, ny- och ombyggnad av järnvägslinjer, spår-, signal- och el
driftanläggningar m. m. samt 335 milj. kr. för rullande materiel, främst 
då anskaffning av nya lok och godsvagnar samt ombyggnad av lok och 

vagnar. Förslaget gör det möjligt för SJ att väsentligt utöka transport

kapaciteten och förbättra trafikservicen. 
Ersättningen till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer före

slås öka med 49,8 milj. kr. till 644,5 milj. kr. ökningen beror i huvud
sak på det försämrade driftresultatet på detta bannät. Det ersättnings
berättigade bannätet, som omfattar 6 969 bankm, utgör ca 56 % av 
SJ:s hela bannät men svarar endast för ca 8 % av det totala trafikar

betet. 

Sjöfart 

Godsomsättningen med lastfartyg i u t r i k e s s j ö f a r t över de 

svenska hamnarna minskade mellan åren 1974 och 1975 från 83,3 

milj. ton till 72,5 milj. ton, dvs. med 13 % (fig. 5). Importen av 

mineraloljor och exporten av järnmalm minskade med 2,8 milj. ton 

resp. 4, 7 milj. ton. Färjegodset minskade under samma period från 

13,1 milj. ton till 12,1 milj. ton, dvs. med 7,6 % . 
Godstransporterna i i n r i k e s s j ö f art ökade under år 1975 med 

0,8 milj. ton till 14,6 milj. ton, vilket motsvarar ett transportarbete av 
drygt 7 miljarder tonkm. I första hand är det skeppningarna av petro-
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Fig. 5. Med lastfartyg i utrikes fart skeppat gods på svenska hamnar år 1974 
och 1975. 

leumprodukter som svarar för ökningen. Fram till år 1990 beräknas 
transportarbetet öka till 16-18 miljarder tonkm. 

Den svenska handelsflottan omfattade vid hal vårsskiftet 197 6 7 ,6 
milj. ton brutto. 

De svenska rederiernas intäkter i utrikes fart - sedan utgifter på ut
rikes ort dragits från - utgjorde 2 479 milj. kr. år 1975 att jämföras 
med 3 463 milj. kr. föregående år. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 beräknas för sjöfartsändamål på 
driftbudgeten 300,7 milj. kr. Statens kostnader för isbrytningsverksam
heten ökar nästa budgetår med 18,5 milj. kr. till 100 milj. kr. Under 

sjöfartsverkcts fond föreslås en investeringsram om 57,9 milj. kr. För
slag läggs fram om byggande av ett sjömätningsfartyg. 

Luftfart 

Det totala a n t a 1 e t p as s ag era r e på de statliga flygplatserna 
ökade år 1975 med närmare 5 % till ca 5,8 milj. Antalet passagerare i 
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Fig. 6. Antal landningar på luftfartsverkets flygplatser (inkl. militära flyg
platser med reguljär civil trafik) under perioden 1966-1975. 

utrikes linjefart och utrikes chartertrafik ökade med drygt 4 % resp. 
11 % . Till följd av arbetskonflikten vid Linjeflyg förblev antalet passa
gerare i inrikestrafiken oförändrat jämfört med föregående år, dvs. ca 
1,8 milj. avresande passagerare. 

Det totala antalet landningar på de statliga flygplatserna ökade år 
1975 med närmare 7 % jämfört med år 1974 (fig. 6). Den utrikes 

chartern och bruksflyget uppvisade år 1975 en betydande ökning i an

talet landningar. 
För b u d ge t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 beräknas luftfartsverkets investe

ringar till 293,9 milj. kr., varav 222,6 milj. kr. faller på staten, medan 
resten, 71,3 milj. kr., utgörs av kommunala bidrag. Av de statliga in

vesteringsutgifterna avser ca 81 milj. kr. mark- och anläggningsarbeten 

på Göteborg-Landvetter flygplats. Till den fortsatta upprustningen av 

flygtrafikledningssystemet föreslås 65,5 milj. kr. 

Det internationella samarbetet 

Inom Europeiska transportministerkonfcrensen (CEMT) deltar Sve
rige aktivt i arbetet för ökad liberalisering av den internationella last-
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bils- och busstrafiken, utveckling av kollektivtrafiken, höjd trafiksäker
het och energisparande inom transportområdet. 

Inom CEMT:s ram pågår förhandlingar om ett busstrafikavtal mellan 

Europeiska gemenskapen (EG) och de CEMT-länder som inte är an

slutna till EG. 
Landsvägstrafikavtal med Kuwait och Portugal paraferades i juni 

respektive augusti 1976. 
Arbetet med en översyn av 1971 års överenskommelse mellan Sverige, 

Danmark, Finland och Norge om person- och godsbefordran på väg 

har fortsatt under år 1976. översynen avser möjligheten att liberalisera 

godstransporter i s. k. tredjelandstrafik och möjligheten att liberalisera 

vissa busspersontransporter. 
Landtransportkommitten inom FN :s ekonomiska kommission för Eu

ropa (ECE) fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet 
och med harmonisering av de nationella reglerna för landtransporter. 

En inom kommitten utarbetad överenskommelse om transport av lätt

fördärvliga livsmedel trädde i kraft den 21 november 1976. 
Inom Centralbyrån för internationella järnvägstransporter (OCTI) 

fortsätter bl. a. översynen av reglerna om transport av farligt gods. 

översynen sker i samarbete med ECE. Arbete pågår också för att ändra 

strukturen för de internationella järnvägsfördragen CIM och CIV. 
Inom ECE, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) och 

världshandelskonferensen (UNCT AD) diskuteras containerfrågor med 

tyngdpunkt på standardisering och säkerhet liksom möjligheterna till 
samordning av land- och sjötransporter av containers. 

Protektionismen och konkurrenssnedvridningar fortsätter att öka inom 
världssjöfarten. Sverige har därför under år 1976 inom OECD:s sjö
transportkommitte och den s. k. Consultativc Shipping Group (CSG) 
samt i bilaterala sammanhang strävat efter att bevara så mycket som 
möjligt av fri konkurrens i de sjöburna transporterna och att upprätt
hålla den svenska handelsflottans möjligheter att hävda sin position. 
Därvid har hänsyn tagits till utvecklingsländernas intressen. 

Sverige godkände i december 1976 de ändringar i konventionen om 

JMCO som antagits vid IMCO:s ordinarie församlingsmöte i november 

1976. Ändringarna utgör ett led i en modernisering av konventionen 

och innebär bl. a. att organisationens namn skall ändras till Internatio

nella sjöfartsorganisationen (lnternational Maritime Organization). 

En av IMCO anordnad konferens om upprättande av ett internatio

nellt satellitsystem för sjöfarten avslutades år 1976. Konferensen antog 
bl. a. en konvention om upprättande av en internationell organisation 

för sjöfartssatelliter (INMARSAT). Konferensen beslöt också upprätta 

en internationell kommitte med uppgift att förbereda konventionens 
ikraftträdande. Sverige kommer att deltaga i kommittens arbete. I fråga 
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om skyddet av havets miljö fortsätter arbetet inom organisationen. Sve
rige ratificerade under året 1973 års protokoll om ingripande på det 
fria havet vid havsföroreningar genom andra ämnen än olja (jfr prop. 
1975176: 5, JoU 16, rskr 58). 

1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
ratificerades av Sverige under år 1976. Konventionen har ännu inte trätt 
i kraft, eftersom fem av de sju Östersjöstaterna ännu inte har ratificerat 

den. Möjligheterna till en ratificering av samtliga länder före 1977 års 

utgång synes små. Under tiden före ikraftträdandet samarbetar Östersjö

staterna på de områden, som täcks av konventionen, inom ramen för en 

interimskommission. För en av interimskommissionens arbetsgrupper 

(Maritime Working Group) har Sverige åtagit sig värdskapet. Gruppen, 

som sysslar med frågor om förebyggande av havsföroreningar från far

tyg och bekämpning av havsföroreningar, hade sitt första möte i Stock

holm i september 1976. Dessutom hölls under året två möten i Stock

holm med en tillfällig arbetsgrupp med representanter från samtliga Ös

tersjöstater. Gruppen har till uppgift att utreda förutsättningarna för ett 

gemensamt fältförsök inom Östersjöområdet i fråga om partikelmärk

ning av oljerester i tankfartyg med användande av ett i Sverige utvecklat 

förfarande. 

Ar 1976 undertecknades luftfartsavtal med Kuwait och Jamaica samt 

paraferades ett luftfartsavtal med Nigeria. Förhandlingar har förts med 

bl. a. Filippinerna och Irak om tillämpning respektive revision av gäl

lande luftfartsavtal. 
De tre skandinaviska trafikministrarna uppdrog i juni 1975 åt. ett 

skandinaviskt departementalt arbetsutskott att överväga möjligheterna 

att ytterligare liberalisera reglerna för passagerare- och fraktcharter
flygningar. Arbetsutskottet lade fram sitt betänkande i november 1976. 
De tre skandinaviska trafikministrarna har på grundval av betänkandet 
enats om vissa ytterligare liberaliseringar av charterreglerna. 

Det sedan 1950-talet fungerande skandinaviska samarbetet i Inter
national Civil Aviation Organisation (ICAO) har fr. o. m. år 1976 ut
vidgats till att förutom Danmark, Norge och Sverige omfatta även Fin

land. 
Sverige fortsätter att på kommunikationsområdet delta i det väst

europeiska vetenskapliga och teknologiska samarbetet inom EG. 

Den internationella telesatellitorganisationen (INTELSA T), i vars ar

bete Sverige deltar, höll sitt andra församlingsmöte i Nairobi i septem

ber 1976. 
Det nordiska samarbete på transport- och kommunikationsområdet 

som bedrivs under ledning av Nordiska ministerrådet och med nordisk 

ämbetsmannakommitte för transportfrågor (NAT) som samordnande 

organ har fortsatt. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 16 

I det s. k. STINA-projektet, som avser trafikvolymens och axeltryc
kens inverkan på vägkroppen, har fältmätningar och laboratorieunder
sökningar slutförts, varefter de framkomna resultaten har analyserats 
och bearbetats. Slutrapport rörande projektet beräknas föreligga under 
första halvåret 1977. Ett följdprojekt till STINA-undersökningen -

innebärande en systematisk värdering av olika faktorer som har bety
delse för vägdimensioneringen - har påbörjats och beräknas slutföras 

före den 1 juli 1977. 
I det s. k. NORDKOLT-projektet, som avser framtida kollektivtrafik

system för nordiska tätorter, pågår den tredje och avslutande etappen, 

som innefattar modellstudier i ett antal nordiska tätorter. För Sveriges 
vidkommande ingår Uppsala och Karlstad i modellstudierna. En slut

rapport över projektet beräknas föreligga under första halvåret 1978. 
Arbetsgruppen för utredning av flygförbindelserna på Nordkalotten 

och övriga inlandsområden i norr har slutfört sitt arbete. Resultatet av 
arbetet har presenterats i betänkandet (NU 1976: 17) Flygförbindelser 

mellan de norra delarna av Norge, Sverige och Finland. I betänkandet 

föreslås reguljär flygtrafik i första hand mellan Luleå och Bodö samt 

mellan Luleå och Uleåborg. Den nya flygtrafiken skall enligt förslaget 

påbörjas den 1 april 1978 och bedrivas som försöksverksamhet under 

tre år. 
Den expertgrupp som arbetar med transportproblem i anslutning till 

Trondheimsleden har slutfört inventeringsfasen och gruppen är nu in
riktad på en utvärdering av olika tänkbara åtgärder för att underlätta 

ifrågavarande kommunikationer. 
En arbetsgrupp som behandlar frågan om samordnings- och utveck

lingsmöjligheterna på nordisk basis av telehjälpmedel åt handikappade 
har fortsatt sitt arbete och bl. a. sammanställt ett material angående en 

inventering av olika handikapphjälpmedel på teleområdet. Arbetet inom 
gruppen väntas avslutas under år 1977. 

Liksom tidigare har NÄT följt utvecklingen av mellanriksförbindelser
na och de fortsatta planerna beträffande dessa. I .fråga om samordning
en av transportstatistiken i Norden har kontakt etablerats mellan NÄT 

och Nordisk utvalg for samferdselsstatistikk (NUSA). Under år 1976 

har NÄT upprättat en arbetsgrupp för glesbygdsproblem på transport

området. Gruppen skall i början av år 1977 lägga fram en översiktlig 

redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder i de nordiska länderna 

när det gäller transportförsörjningen i glesbygd. Redogörelsen avses bil

da underlag för ytterligare studier av lämpliga åtgärder på området. Be

träffande det framtida arbetet planerar NÄT - förutom glesbygds

projektet - bl. a. projekt rörande de handikappades transporter och 
kommunikationer. 

På trafiksäkerhetsområdet drivs det nordiska samarbetet inom ramen 
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för Nordiska trafiksäkerhetsrådet (NTR). l anslutning till en tidigare 
av NTR överlämnad rapport rörande motorcykel- och mopedhjälmar 
pågår nu i Sverige ett utvccklingsarbetc rörande lämpliga huvudskydd 

för mopedister. Arbetet har kommit så långt att man kan förutse att det 
nya huvudskyddet kommer att vara i produktion hösten 1977. Rådets 
i slutet av år 1975 avlämnade rapport Varselljus för motorcyklar har 

mottagits positivt vid remissbehandlingen. En motsvarande rapport i 
fråga om bilar har lagts fram i slutet av år 1976. 

Inledningsfasen av ett projekt om metoder för insamling och redo

visning av olycksdata kommer att redovisas under första halvåret 

1977. Inom ramen för detta projekt övervägs bl. a. s. k. haveriundersök
ningar. Bland andra frågor som uppmärksammas av NTR kan nämnas 

motorcyklisters och mopedisters säkerhet samt körkortsutbildning och 
förarprov. 

Den i november 1974 antagna överenskommelsen om väderstationer i 
Nordatlanten (NAOS), vilken överenskommelse ratificerats av Sverige 

år 1975, trädde i kraft den 1 december 1976. Ett första möte med den 

genom överenskommelsen tillskapade styrelsen för verksamheten hölls 

i december 1976. Sverige och Norge undertecknade i januari 1976 

ett avtal rörande driften under tiden den 1 juli 1975-den 31 december 
1976 av ett gemensamt väderskepp inom ramen för NAOS. 

Trafiksäkerhet 

Ett omfattande och vittförgrenat arbete pågår för att främja trafik

säkerheten. 
Arbetet med körkortsreformen - utbyte av äldre körkort till kör

kort av ny typ och övergång till ett differentierat körkortssystem -
har fortgått. Körkort av äldre typ upphör att gälla vid utgången av 

år 1976. Ett utvecklingsarbete rörande de nya körkorten i tekniskt hän

seende har genomförts och resulterat i att en förbättrad korttyp har 

tagits i produktion hösten 1976. 
Genomförandet av ett differentierat körkortssystem - med anpass

ning av behörigheten efter de kunskaper och den färdighet som krävs 

för framförande av olika fordonstyper - sker etappvis. F. n. pågår 

den etapp som inleddes den 1 januari 1975 och som innebär krav på 
högre behörighet för rätt att föra buss eller fordonskombination i vil

ken tung släpvagn ingår. Utbildningen för de nya behörigheterna sker 
främst inom gymnasieskolans ram men även inom arbetsmarknadsut
bildningen. Ett ökat behov av utbildningskapacitet kan förutses på 

ifrågavarande område. Detta behov bör i första hand tillgodoses inom 
gymnasieskolans ram. I den mån det bedöms arbetsmarknadsmässigt 

2 Riksdagen ;'976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 



Prop.1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartemcntet 18 

motiverat kommer en ökning att kunna ske av utbildningen inom ra
men för arbctsmarknadsverkets bristyrkesutbildning. 

Den pågående etappen beräknades vid körkortsreformcns beslutande 
omfatta en treårsperiod, alltså t. o. m. 1977. Nästa etapp, som innebär 
krav på högre behörighet för rätt att föra singellastbil med en totalvikt 

över sju ton, beräknades pågå ytterligare några år, innan det fullstän

diga genomförandet av reformen kan ske. 
Trafiksäkerhetsvcrket har anmält vissa synpunkter på genomförandet 

av nästa etapp. övervägandena mynnar ut i att bättre underlag krävs 
i fråga om bl. a. behovet av yrkesförare med olika behörighet. En 
kartläggning fordras också för att man skall kunna besluta om tid

punkten för nästa etapp och för bedömningen av vilka övergångsarrange
mang som behövs. Enligt verkets mening kan det finnas skäl att överväga 
möjligheterna att låta genomförandet av nästa etapp anstå ytterligare 

någon tid utöver vad som har beräknats. Ett uppskov skulle inte med

föra någon allvarlig olägenhet från trafiksäkerhetssynpunkt. 

Det differentierade körkortssystemet är en viktig trafiksäkcrhetsreform 

som bör genomföras med all den skyndsamhet som är möjlig. Såsom 

trafiksäkerhetsverkct har anfört kräver emellertid det fortsatta arbetet 
ytterligare utredning av flera frågor. För att få rådrum härför och för 
nödvändig planering i övrigt förordar jag ett uppskov när det gäller 

inledandet av nästa etapp. 
Bestämmelser har utfärdats om utlämnande av bclastningsuppgifter 

ur körkortsregistret. Antalet myndigheter som får ta del av det sekre
tessbelagda registerinnehållet har begränsats och möjlighet har öpp

nats för den enskilde att erhålla uppgifter som rör den egna personen. 
För att öka framkomligheten och säkerheten på riksvägarna har lik

som föregående sommar förbud gällt mot trafik med tyngre lastbilar 

vissa mer trafikbelastade veckoslut under våren, sommaren och hösten 

1976. 
Den år 1975 införda lagstadgade skyldigheten att använda bilbälte 

har enligt gjorda undersökningar visat på att användningspliktcn resul

terat i betydande minskningar av antalet dödade och skadade bilförare 
och passagerare. 

Kravet på montering av bilbälten har utvidgats till att omfatta även 

lätta lastbilar. När det gäller tunga lastbilar återstår vissa tekniska 
problem som kräver ytterligare överväganden. 

För närvarande gäller skyldighet för motorcyklister att använda 

skyddshjälm. Beträffande huvudskydd för mopedister följer trafiksä

kerhetsverket på uppdrag av regeringen det på detta område pågående 

utvecklingsarbetet. Arbetet har kommit långt och man kan förutse att 
en ny hjälmtyp finns i produktion hösten 1977. Särskilda utbildnings

och kompetenskrav för rätt att föra motorcykel har trätt i kraft den 
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1 januari 1976. Reformen innebär i princip att bilkörkort som utfärdas 

efter angiven tidpunkt icke gäller för motorcykel. 

Efter utredning av trafiksäkerhetsverket har regeringen beslutat in

föra rcgistreringsskyltar av mindre format, avpassade för motorcyklar 

och terrängskotrar. 

Ett antal ändringar har beslutats i vägtrafikförfattningarna som inne

bär förenklingar och kostnadsbesparingar för såväl myndigheterna som 

de enskilda. Bl. a. berörs det centrala bitregistret. Reformerna träder 

kraft den 1 januari 1977. 

Trafiksäkcrhetsutredningen fortsätter sitt arbete. Utredningen avser 

att i början av år 1977 till regeringen redovisa sitt uppdrag att närmare 

utreda frågan om en minskning av högsta tillåtna längd för motordriv

na fordon och fordonståg, formerna för genomförandet av en sådan 

åtgärd och behovet av utmärkning av fordonslängd. Inom trafiksäker

hetsutredningcn arbetar bl. a. särskilda arbetsgrupper för frågor rörande 

motorcyklar och mopeder, för barnens säkerhet i trafiken samt för 

frågor inom väg- och trafikmiljöområdet. 

Nordiska trafiksäkerhetsrådet (NTR) har i en rapport lagt fram för

slag om obligatorisk användning av varselljus för bilar under dagtid. 

Enligt förslaget bör föreskrifterna utformas så att för varselljusbruk 

under dagtid godtas det halvljus, som bilarna enligt gällande regler skall 

vara utrustade med, men också andra ljuskällor som prövats lämpade 

för ändamålet. Rådet har tidigare föreslagit obligatorisk användning av 

varselljus för motorcyklar. 

Inom ramen för ett projekt, avseende de särskilda trafiksäkerhets

problemen för motorcyklister och mopedister har rådet i en inledande 

etapp rapporterat om de problem som hänger samman med fordonens 

konstruktion och prestanda. Rapporten har efter remissbehandling 

överlämnats till trafiksäkerhetsutredningen för att övervägas i samband 

med utredningens fortsatta arbete. Inom rådet fortsätter arbetet med 

uthildningsfrågor rörande motorcyklister och mopedister. Rådet utre

der även frågan om nordisk harmonisering av utbildnings- och förar

provshestämmelser beträffande andra fordonskategorier. Vidare har 

rådet beslutat om genomförande av en första fas i ett projekt om me

toder för insamling och redovisning av olycksdata. 

Trafikolycksfallsstatistikkommittcn har under år 1976 lagt fram för

slag till förbättringar av trafikolycksfallsstatistiken. Remissbehandling

en av betänkandet har just avslutats. 

Rutinmässiga alkoholutandningsprov vid trafikkontroller för att 

förbättra nykterheten i trafiken har under året utnyttjats försöksvis. 

Fr. o. m. den 1 januari ingår sådana prov som ett normalt led i trafik

övervakning. 

Trafiksäkerhetsverket har fortsatt sin föreskrifts- och anvisningsverk-
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samhet i anslutning till vägtrafikförfattningarna. Bl. a. har meddelats 
föreskrifter om anordning för utmärkning av skolskjuts. 

Jnformationsverksamhcten har under året varit betydande. Huvud

aktiviteten har varit "Barn i trafiken" som utgjort en satsning på bar

nens säkerhet i trafiken gemensamt genomförd av de myndigheter och 

organisationer som aktivt arbetar för ökad trafiksäkerhet. Omfattande 

förberedelser har även gjorts inför 1977 års huvudaktivitet "Till och 

från arbetet" och 1978 års huvudaktivitet "Jobbet och trafiksäkerhe-

ten". 
Sverige har under året tagit del i det inom CEMT och ECE m. fl. 

internationella samarbetsorgan pågående arbetet med frågor avseende 

trafiklagstiftning och trafiksäkerhet i övrigt. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 föreslås anslag till trafiksäkerhets

verkets förvaltnings- och uppdragsvcrksamhet om tillsammans ca 58 

milj. kr., vilket innebär en ökning med ca 6,1 milj. kr. ökningen medger 

anställning av viss ny personal för bl. a. uppdragsverksamhet, material

undersökningar och utredningsuppdrag samt ytterligare aktiviteter i frå

ga om bl. a. informationsverksamheten. För verkets kostnader i sam

band med bil- och körkortsregistren samt för framställning av körkort 

föreslås ett anslag om drygt 50 milj. kr. 

Postverket 

Postvolymen ökade under budgetåret 1975/76 väsentligt mer än un
der föregående budgetår. Mätt i portointäkter i fasta priser inkl. er

sättningen för tjänsteförsändelser utgjorde ökningen 5,2 % jämfört 

med 2,3 % under budgetåret 1974/75. Denna ökning är till stor del 
en följd av postverkets satsning på marknadsåtgärder bl. a. för att mot

verka det cfterfrågebortfall som var att vänta efter de allmänna porto

höjningarna den 1 maj 1975 och den I februari 1976. 

Antalet brev och postkort ökade under budgetåret 1975/76 med 

2,3 % jämfört med föregående budgetår. Paketen ökade med 7,1 %. 
Denna ökning beror till stor del på postvcrkets utvidgade service för 

hämtning och utkörning av paket och annan post. Masskorsbanden 

och gruppkorsbanden ökade under budgetåret med 14 resp. 10 % . 

Denna utveckling har sin grund bl. a. i att staten och kommunerna 

ökat sin informationsvcrksamhet. Möjligheten till kommunvis utdel

ning av gruppkorsband är en typ av tjänst som är speciellt utformad 

för att motsvara behovet av en kommunal informationskanal. övriga 

korsband ökade med 3,4 % . 

Antalet postdistribucrade tidningsexemplar ökade under budgetåret 

1975/76 med 0,6 %. 
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Fig. 7. Antal postbehandlade försändelser under perioden 1966/67-1975176. 

Utvecklingen av antalet postförsändelser under den senaste tioårs

perioden framgår av fig. 7. 
Postgiroinlåningen i dagsmedeltal ökade med 12,9 % eller med 618 

milj. kr. till 5,4 miljarder kr. under budgetåret 1975/76. Antalet post

girokonton ökade under samma tid med 23 000 och uppgick den 30 

juni 1976 till 724 000. Postgirot förmedlade under budgetåret 294 mil

joner betalningar till ett värde av 1 719 miljarder kr., vilket innebär 

att antalet betalningar ökade med 6, 1 % och det förmedlade beloppet 

med 17,7 %. 

Postverkets diligcnsrörclsc omsatte under år 1975 41,9 milj. kr., vil

ket innebär en ökning med 11,1 % jämfört med 1974. Trafikvolymen 
minskade dock något, bl. a. beroende på att trafiken på linjen Skellefteå 
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-Skelleftehamn fr. o. m. den 1 oktober 1974 överlåtits till Skellefteå 

kommun. 
Sedan PKbanken bildades den l juli 1974 bedriver postverket entrc

prenadverksamhct för dess räkning. Följande siffror belyser postverkets 

åtaganden gentemot banken. På sparkonton gjordes under budgetåret 

1975176 sammanlagt 24,5 miljoner insättningar och uttag i postens 

kassor. Under samma tid bokfördes 54,8 miljoner transaktioner på 

personkonton. Vidare förmedlades 0,5 miljoner betalningsuppdrag på 

girokapitalkonton. 
Ar 1976 beslöt riksdagen på regeringens förslag om en ny organisa

tion för postverket. Genomförandet skall ske i etapper under de när
maste åren. Den nya organisationen innebär i korthet en ökad delege

ring av ansvar och befogenheter till regional och lokal nivå. De regio
nala förvaltningarna ges resultatansvar och de lokala förvaltningarna 

produktivitetsansvar. Centralförvaltningens arbete kommer främst att 

inriktas på utvecklingsuppgifter, samordning och övergripande plane

ring. Postgirot och vissa andra enheter med - i förhållande till post

rörclsen - speciell verksamhet kommer att bilda egna resultatenheter. 

Antalet företagsnämmler utökas och nämnderna får beslutsrätt i en rad 

viktiga frågor. Den yttre serviceorganisationen sådan den gestaltar sig 

gentemot kunderna kommer dock inte att beröras. Indirekt medför de

legeringen av beslutsbefogenheter till den lokala förvaltningen ökade 

möjligheter för postkundema till direkt kontakt med postverkets be

slutsfattare. 

Postverkets behov av personal ökar till följd av den pågående urba
niseringen och trafikökningen. Genom rationaliseringsåtgärder kunde 

personalökningen budgetåret 1975/76 begränsas till 850 årsarbetskrafter. 
I genomsnitt under budgetåret uppgick antalet årsarbetskrafter till 
43 300. Det totala antalet anställda under året ökade med ca 1 700 till 
ca 58 250. 

Postbehandlingsarbetet rationaliseras fortlöpande bl. a. med hjälp av 
mekaniska anordningar, t. ex. brev- och paketsorteringsmaskiner och 

band- och hängtransportörer. Installationen av postkassamaskiner fort

sätter och skall vara helt genomförd år 1978, då totalt ca 2 600 kassa

maskiner skall finnas på postanstalterna. Vid utgången av budgetåret 

1975176 hade 610 maskiner installerats på ca 135 postkontor. 

Postverket har för budgetåret 1975176 redovisat ett överskott efter 
avskrivningar om 1,2 milj. kr. 

Investeringarna för postverket avser huvudsakligen byggnader samt 
bussar för diligensrörelsen. För b u d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 föreslås 
en investeringsram på 115,8 milj. kr. lnvesteringsanslaget skulle därvid 
räknas upp med 70,9 milj. kr. till 124,9 milj. kr. 
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Televerket 

Televerkets expansion har fortsatt under det senaste budgetåret inom 

alla verksamhetsgrenar utom telegrafrörelsen. Vad gäller telefonrö

relsen så har televerket under budgetåret 1975176 haft den hittills 

största abonnenttillströmningen. Antalet beställda nya telefonapparater 

uppgick budgetåret 1975176 till 405 000 (föregående budgetår 378 000) 

och antalet apparater i televerkets nät var den 1 januari 1976 ca 5,4 

milj. Detta innebär en ökning av telefontätheten under år 1975 från 

633 till 661 apparater per 1 000 invånare. I fig. 8 visas utvecklingen av 

antalet samtalsmarkeringar för olika kategorier av abonnemang. 

Antal telefonsamtal under budgetåret 1975176 motsvarade drygt 19 

miljarder samtalsmarkeringar, en ökning med drygt 6 % jämfört med 

föregående budgetår. Den inländska telefontrafiken är sedan år 1972 

INDEX INDEX 
(SEPT 1972=100) (SEPT 1972=100) 

124 

118 

112 

r------------------,.124 
~ SYSTEMABONNEMANG (VÄXLAR, LINJETA

GARE OCH LIKNANDE) 
------_ÖVRIGA TELEFONABONNEMANG 

• • ...... SAMTLIGA TELEFONABONNEMANG 

. ... , .. ·, 
: I 

:' 1 
:1 
// 

1----~-----#---:~.,+-----tll2 

.··I 
.. · I ... , .. , 

••• I 
106 +-------.J~--. ....;.. •:....,~------; 106 

.· I 
: I ,.· , 

•.. ·• I 
••• •• ..I . . . .. . ""'-"" 

100 i---;..~.~~··~-~-!.!!!:-:.=. _________ _, 100 
.·· 

941----L..~--L-----'---..__ __ _._. 94 
ÅR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Fig. 8. Antal samtalsmarkeringar för olika kategorier av abonnemang under 
perioden 1971-1976 (index för glidande 12-månadersperio<l). 
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fullständigt automatiserad, och av telefontrafiken till utlandet koppla

des vid utgången av budgetåret 94 % av samtalen automatiskt. 

Antalet telexanslutningar i televerkets nät ökade under budgetåret 

1975/76 från ca 10 400 till ca 11 170, en ökning med drygt 7 % . Det 

totala antalet markeringar för telexskrivningar ökade under samma tid 

med l3 % till ca 143 milj. Principbeslut har fattats om modernisering 

av det inländska telexnätet. BL a. kommer en pilotstation i Malmö att 

tas i bruk under år 1977. Tillkomsten av nya stationer innebär att en 

rad ytterligare tjänster kommer att kunna erbjudas abonnenterna. 

Den starka expansion, som hittills kännetecknat datakommunika

tionsrörelscn, bedöms komma att fortsätta. Televerket tillhandahåller 

sedan början av 1960-talet dataöverföringsutrustning, s. k. modemer, 

för abonnemang. Den 1 januari 1976 uppgick antalet installerade mo

demer till ca 8 400 - en ökning under år 1975 med ca 53 %. Ett in

rikes provdatanät byggdes upp under år 1974. Prov med internordisk 

trafik pågår. Televerket avser att i enlighet med statsmakternas beslut 

i fjol etablera ett permanent datanät för drift på kommersiell basis 

fr. o. m. senare delen av år 1978. 
Den svenska handelsflottans utveckling mot större och färre enheter 

har medfört ökade investeringsbehov vad gäller utrustning för radio

kornmunikation. Den radioutrustning som installeras blir nämligen suc

cessivt alltmer komplicerad och dyrbar. Under budgetåret 1977/78 kom

mer ett par fartyg försöksvis att utrustas för satellitkommunikation. 

Utbyggnaden av den manuella mobila telefontjänsten, MTD, fort

sätter i syfte att eliminera täckningsluckor främst i Norrland och för 
att tillgodose behovet av trafikkanaler på basstationer med alltför låg 
kapacitet. Antalet abonnemang ökar med ca 2 500 per år och överstiger 

f. n. 8 000. Ar 1981 kommer en automatisk landsomfattande mobiltele

fontjänst, NMT, att tas i drift. Arbetet med mobilsökning, MS, fort

sätter och beräknas starta senare delen av år 1977. Mobilradio med ge

mensam basstation, MRG, beräknas tas i drift under år 1978. 

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet är expansiv, och tele

verket räknar med att under de närmaste åren introducera nya typer av 

produkter och tjänster, som kan komma att utöka och delvis förändra 

televerkets verksamhet. 

Knappvalsapparater beräknas således kunna erbjudas kunderna i be

gränsad omfattning fr. o. m. år 1978. Om drygt tio år väntas flertalet te

lefonabonnenter kunna få tillgång till denna apparattyp som medger 

lättare nummertagning och minskad uppkopplingstid. Knappvalstekniken 

underlättar dessutom införandet av nya automatiska tjänster. Under ett 

övergångsskede avser televerket att som ett alternativ till den traditio

nella fingerskivsapparaten kunna erbjuda kunderna en s. k. impulsvals

apparat som manövreras med knappar. 
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En ny generation abonnentväxlar, som baseras på moderna elektro

niska komponenter, kan väntas inom de närmaste åren. ELLEMTEL, 

det av televerket och Telefon AB L M Ericsson gemensamt ägda ut
vecklingsbolaget, har konstruerat en automatisk abonnentväxel med ka

paciteten 100-600 anknytningar. En prototyp av växeln, som kan ut

rustas för nya tilläggsfunktioner, är sedan hösten 1974 i drift hos 

ELLEMTEL. Fr. o. m. år 1978 har televerket för avsikt att introducera 
en helelektronisk växel för storleksområdet 500-7 000 anknytningar. 

Den nya tekniken är anpassad till den väntade utvecklingen på tele
kommunikationsområdet. 

Bland övriga tjänster som televerket erbjuder kan nämnas utrustning 

för teleföredrag och konferens-TV. Fältprov med bildtelefon pågår i 

samverkan mellan televerket och Telefon AB L M Ericsson. Genom att 

bildtelefonsamtal kräver mer komplicerad utrustning och större led

ningskapacitet för överföringen än vanliga telefonsamtal torde långväga 

bildtelefoni med rörliga bilder ligga relativt långt fram i tiden. I en nära 

framtid räknar verket dock med att kunna realisera införandet av bild

telefoni med rörliga bilder inom begränsade områden. 

Antalet anställda i televerket uppgick den l januari 1976 till drygt 

41 500, vilket innebar en ökning under år 1975 med närmare 600 per

soner. 

Televerket har för budgetåret 1975176 redovisat ett överskott efter 

avskrivningar om 140 milj. kr. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 föreslås för investeringar i telean
läggningar en investeringsram av 840 milj. kr. Investeringsanslaget 

skulle därvid räknas upp med 43,5 milj. kr. i förhållande till inneva

rande budgetår, dvs: till 870,6 milj. kr. 

Sammanställoing 

Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets 

verksamhetsområde beräknas till sammanlagt 7 475,6 milj. kr. - en 
ökning med 659,7 milj. kr. jämfört med statsbudgeten för budgetåret 
1976177. Av totalbeloppet hänför sig 5 372,6 milj. kr. till driftbudgeten 

och 2 103 milj. kr. till kapitalbudgeten. 
Anslagsförändringarna inom kommunikationsdepartementets verk

samhetsområde i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 

framgår av sammanställningen. 
För att komplettera bilden av kommunikationsdepartementets verk

samhetsområde bör nämnas, att driftkostnaderna för statens affärsdri

vande verk inte tas upp på statsbudgeten utan i särskilda driftbudgetar 

som regeringen fastställer. De sammanlagda kostnaderna - exkl. av
sättning till värdeminskningskonton - för postverket, televerket, SJ 
och luftfartsverket har för innevarande budgetår beräknats till ca 13 

miljarder kr. Kostnaderna täcks av verkens intäkter. 
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Antalet statligt anställda, uttryckt i helårsarbetandc, inom departe· 

mcntets verksamhetsområde utgör i genomsnitt ca 142 800 under inne

varande budgetår. Därav hänför sig ca 128 000 till de fyra affärsverken. 

Anvisat Förslag Förändring 
1976/77 1977/78 

milj. kr. 

DRlFTBUDGETEN 
Sjätte huvudtiteln 
A. Kommunikationsdepartementet 

m.m. 16,7 18,5 + 1,8 
B. Vägväsendet 3 217,2 3 449,9 +232,7 
C. Trafiksäkerhet 121,7 120,7 1,0 
D. Sjöfart 265,7 300,7 + 35,J 
E. Institut m. m. 310,5 361,6 _, 51,2 
F. Diverse 977,8 I 121,1 +143,3 

4909,6 5 372,6 463,0 

KAPIT ALBUDGETEN 
Statens ajfärsverksfonder 
A. Postverket 54,0 124,9 + 70,9 
B. Televerket 827,J 870,6 + 43,5 
C. Statens järnvägar 554,7 672,4 1117,7 
D. Luftfartsverket 266,7 244,9 21,8 

IV Statens utlåningsfo11der 0,0 0,0 
V Fonden för låneunderstöd 30,0 30,0 
IX Diverse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 82,6 107,4 + 24,8 
Sjöfartsverkets fond 88,2 52,6 - 35,6 
Fonden för Södertälje 
kanalverk 3,0 0,2 2,8 

1906,3 2103,0 +196,7 
Totalt för kommunikations-

departementet 6 815,9 7 475,6 +659,7 
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Utdrag 

KOMMUNIKA TlONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

F'öredragande: statsrådet Turesson 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser kommu
nikationsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Kommunikationsdepartementet 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977/78 Förslag 

9 208 268 

10 185 000 
10 495 000 

1976/77 Beräknad 

Personal 
Handläggande personal 44 
Övrig personal 40 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

84 

9 376 000 
190 000 
619 000 

10 185000 

ändring 1977/78 

+ 358 000 
+ 20000 

68 000 

+ 310000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 10 495 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 10 495 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

6 538 097 
6100 000 
7 560 000 

Reservation .1562260 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten bör anslaget föras upp med 7 560 000 kr. för nästa budgetår. Jag 
har därvid bl. a. beräknat medel för en rcsvaneundcrsökning omfattan
de samtliga trafikmedel. Undersökningen avses genomföras av statistiska 

centralbyrån. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett reser
vationsanslag av 7 560 000 kr., varav hälften att avräknas mot 

automobilskattemedlen. 

A 3. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

362 006 
430 000 
430 000 

Reservation 614 647 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva
tionsanslag av 430 000 kr. 
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B. VÄGVÄSENDET 

Statens vägverk 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden röran
de allmänna vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala 

och enskilda väghållningen. Verket utövar även viss tillsyn över enskilda 
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. 

I sin verksamhet har verket omfattande samråd och kontakter med 
bl. a. planerande, naturvårdande och trafiksäkerhetsfrämjande myndig
heter och organisationer på central, regional och lokal nivå. 

Den centrala verksamheten är fördelad på driftavdelningen, byggnads
avdelningcn, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, administrativa 
avdelningen och revisionssektionen. På det regionala planet finns en 
vägförvaltning i varje län. sju byggnadsdistrikt samt två projekterings
kontor. De lokala enheterna inom driftverksamheten är drift- och ar
betsområden och inom byggnadsverksamheten vägbyggnadsarbetsplatser. 
I planeringshänseende är verksamheten fördelad på sju planläggnings
områden. Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande 
bestämmelserna om väghållningen, vilken omfattar byggande och drift 
av väg. 

Statens vägverk har i skrivelse den 17 augusti 1976 lagt fram förslag 
till anslag för budgetåret 1977178 (verksamhetsåret 1978) m. m. Verk
samhetsberättelse har lämnats för verksamhetsåret 1975. Vidare har 
statens vägverk den 27 september 1976 överlämnat programplan för 

vägverkets verksamhet inom det ekonomiska försvaret för perioden 

1977/78-1981/82. 

1. Allmän översikt över utvecklingen 

1.1. Efterfrågan på vägtjänster 

Trafikförsörjningen i landet kan kvantitativt beskrivas med utgångs
punkt från utförda transportprestationer. Transportprestationerna består 
dels av persontransportarbete mätt i personkm, dels av godstransport
arbete mätt i tonkm. Persontransporterna kan indelas i kollektiva och 

individuella transporttjänster. 
över 90 % av persontransportarbetet och omkring 45 % av godstrans

portarbetet i Sverige sker på väg. Vägtrafikens dominerande ställning 
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förklaras inte minst av den tillgänglighet väg- och gatunätet ger till 
bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar. Detta nät om 
sammanlagt ca 400 000 km vägar och gator utgör basen i landets utan 
jämförelse mest förgrenade trafiksystem, med vilket så gott som all be

byggelse kan nås från dörr till dörr. 
p er s o n t r ans p o r tu tv e c kl in gen styrs till stor del av hur 

lokaliseringsmönstret av bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsan

läggningar förändras. Det ökade resandet är dock inte enbart en följd 

av lokaliseringsmönstrets förändringar utan också en följd av den höjda 

materiella Jevnadsstandarden. 
Vid utgången av år 1975 uppgick det sammanlagda bilantalet till ca 

2 931 000 fordon fördelat på ca 2 760 000 personbilar, 157 000 lastbilar 

och 14 000 bussar. Biltätheten mätt i antal personer per personbil var 
därmed 3,0 eller ca 336 bilar per 1 000 invånare. En internationell 
jämförelse visar att Sverige är ett av de biltätaste länderna i världen. 

Omkring år 1990 beräknas det inrikes persontransportarbetet komma 
att uppgå till 95-103 miljarder personkm. Prognosen innebär en lägre 

tillväxt under perioden fram till år 1990 än under 1960-talet och bör

jan på 1970-talct. Andelen vägtrafik år 1990 bedöms bli oförändrad eller 

ca 90 % av totala persontransportarbetet. 

Det inrikes g o d s t r a n s p o r t a r b e t e t beräknas under perioden 
1960-1975 ha ökat från drygt 23 miljarder tonkm till ca 47 miljarder 

tonkm dvs. med i genomsnitt ca 5 % per år. Av transportarbetet år 1975 

svarade lastbilstrafiken för närmare hälften eller ca 22 miljarder tonkm. 
Den övervägande delen av lastbilstransporterna är relativt kortväga, vil
ket framgår av att närmare 90 % av godsvolymen transporteras på av
stånd mindre än 100 km. 

Enligt nuvarande bedömningar kommer det totala godstransportar

betet att öka till 85-95 miljarder tonkm omkring år 1990. Lastbilarnas 
andel beräknas komma att bli i huvudsak oförändrad. 

Den årliga trafikökning en på det statliga vägnätet (exkl. de
lar inom tätbebyggelse) beräknas under perioden 1964--1970 ha uppgått 
till ca 6 %. Under perioden 1971-1973 var den årliga trafikökningen 

på det statliga vägnätet drygt 5 % . Det statistiska underlaget för be

skrivning av trafikutvccklingen år 1975 medger inte någon precisering 
av förändringarnas storlek t. o. m. detta år. 

Sammanfattningsvis konstaterar vägverket att några dramatiska för

ändringar i den pågående utvecklingen av vägtrafiken knappast kan för

väntas tör den närmaste 10-15-årsperioden. Detta gäller såväl per
son- som godstrafiken. Det sker en ökning av trafiken i absoluta tal 

och det lir dessutom sannolikt att kraven på väghållningen från trafik
säkerhets- och miljösynpunkt kommer att öka ytterligare i framtiden. 
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I .2. Vägnätets omfattning och standard 

Ansvaret för väg- och gatuhållningen i landet är fördelat mellan 
staten, kommuner och enskilda. Hur väg- och gatunätet fördelade sig på 
de olika väghållarkategorierna den 1 januari 1976 framgår av följande 
sammanställning. 

Väg
hållare 

Staten 

Väg- och gatukategori 

Statsvägar 
- Riksvägar 
- Genomgående länsvägar 
- Övriga länsvägar 

Kommuner Statskommunvägar 

Enskilda 

Summa 

- Statsbidragsberättigade vägar och gator i 
kommuner, som är väghållare 

Övriga kommunvägar 
- Icke statsbidragsberättigade gator inom 

områden där kommun är väghållare 
- Icke statsbidragsberättigade gator inom övrig 

stadsplanelagd bebyggelse 

Enskilda statsbidragsvägar 
- Enskilda vägar som uppbär statsbidrag för 
driften 

Övriga enskilda vägar 
- Enskilda vägar utan statsbidrag (till stor del 

skogsbilvägar) 

Väglängd 
1 000-tal km 

12,5 
12,8 
72,0 97,3 

5,5 5,5 

11,7 

14.0' 25,7 

65,l 

210,01 275,l 

403,6 

1 Beräknad väglängd enligt "Trafikolyckor och statistik", betänkande av 
trafikolycksstatistikkommitten (SOU 1975: 40 bil. 9). 

Av sammanställningen framgår att statsvägnätet indelas i riksvägar, 
genomgående länsvägar och övriga länsvägar. Denna indelning har 
visat sig vara mindre lämplig, då den inte sammanfaller med vägarnas 
trafikuppgifter och trafikflöden. För att få en mera ändamålsenlig 
indelning urskiljs därför numera i den statliga vägbyggnadsplaneringen 

tre typer av länsvägar nämligen primära, sekundära och tertiära. Efter
som de primära länsvägarna har trafikuppgifter, som står nära de 

mindre riksvägarnas, har de sammanförts med riksvägarna i begreppet 

huvudvägar. 
Den 1 januari 1976 omfattade den del av rikets vägnät som helt eller 

delvis finansieras av statliga medel 167 967 km. Antalet broar på det 

allmänna vägnätet uppgick vid samma tidpunkt till 10 304 st., en ök-
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ning med 244 från den l januari 1975. Ar 1975 innefattade det stat
liga allmänna vägnätet även 76 färje- och båtleder. 

Att mäta standarden på vägnätets tjänster och dess utveckling i 
skilda delar av landet och för olika vägkategorier är förenat med åt
skilliga svårigheter. Vägtjänsternas kvalitet kommer främst till uttryck 
i den tran s p o r t st an d ar d som olika vägar erbjuder vägtrafi

kanter och vägtransportörer. De viktigaste komponenterna i transport
standarden är reshastigheten, trafiksäkerheten och lastförmågan eller 

bärigheten. 
R e s h a s t i g h e t e n s utveckling är inte möjlig att närmare ange 

förrän regelbundna mätningar av denna utföres på vägarna. 
Ar 1972 hade 21 % av huvudvägnätet en medelreshastighet över

stigande 90 km/tim och 67 % en medelreshastighet mellan 70 och 90 
km/tim, medan 12 % låg under 70 km/tim. 

Vad gäller trafiksäkerhets I äg c t uttryckt som antal döds
olyckor per miljoner fordonskm kan enligt vägverket en förbättring 
konstateras under perioden 1970-1975. Förhållandet mellan antalet 
polisrapporterade olyckor på vägnätet och trafikarbetet visar också att 
en förbättring av trafiksäkcrhetsstandarden skett under perioden. Ser 
man d&remot till antalet olyckor per år och längdenhet eller ytenhet av 
vägnätet kan inte någon egentlig förändring konstateras under den ak

tuella perioden. 
Medan trafikvolymen är ungefär tio gånger större på riksvägnätet än 

på länsvägnätet är antalet olyckor per km väg (olyckstäthet) enligt väg
verket i medeltal ca fem gånger större på riksvägnätet än på länsväg
nätet. Detta innebär att antalet olyckor per miljoner fordonskm (olycks
kvot) är ca 50 % mindre på riksvägarna. Det sagda framhäver den mot
sättning som finns mellan två synsätt på trafiksäkerhetsproblemet, där 
i ena fallet olyckstätheten och i andra fallet olyckskvoten (eller 
olycksrisken) utgör kriterium för fördelningen av väghållningsresurser
na. 

I begreppet transportstandard ryms begreppet v ä g s t a n d a r d 
som vägverket genom kvalitetsgradering försöker belysa på riksvägarna 
och de genomgående länsvägama. Vägstandarden beskriver i första hand 
kvaliteten på vägens fysiska egenskaper såsom kondition och kapacitet 
med hänsyn till trafikvolymen. Indirekt ger den även upplysning om 
framkomligheten. För närvarande sker inom vägverket en revidering 
av metodiken för kvalitetsgradering. De senaste bedömningarna av 
vägnätet enligt kvalitetsgraderingen avser förhållandena under år 1970. 

Enligt bedömningen med användande av kvalitetsgraderingen kan 
vägstandardens förändringar för landet som helhet under 1960-talet 
sägas kännetecknas av en klar förbättring av standarden för genom-
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gående länsvägar medan endast en marginell höjning av standarden för 
riksvägarna kan noteras. Det senare hänger samman med att trafiktill
växten på riksvägarna låg betydligt över genomsnittet. 

Förbättringar av b e 1 äg g n i n g e n (slitbanan) kan ses som ett led 
i strävandena att höja vägstandarden. Den 1 januari 1976 var 52 % av 
de statliga allmänna vägarna belagda. Motsvarande andel var för bi
dragsberättigade kommunala vägar och gator 93 % samt för enskilda 
vägar med statsbidrag 9 % . Andelen beläggning var för riksvägar 
98 % , för genomgående länsvägar 84 % och för övriga Iänsvägar 
39 %. 

B ä r i g het e n uttryckt i det tillåtna axel- och boggitrycket utgör 
en betydelsefull komponent i transportstandarden. En successiv utökning 
av det tunga vägnätet (10116 ton) har skett i hela landet. Ar 1971 gällde 
för hela riket ett tillåtet axeltryck av 10 ton på ca 52 % av vägnätet 
och 8 och 6 ton på resterande delar, medan år 1975 ca 92 % av väg
nätet var upplåtet för 10 tons axeltryck, ca 8 % för 8 tons axeltryck 

och 0,2 % för högst 6 tons axeltryck. Enbart mellan åren 1972 och 
1974 kunde det för tung trafik upplåtna vägnätet utvidgas med hela 
57 % . En betydande höjning av transportstandarden, mätt på detta sätt, 
har således möjliggjorts för den tunga lastbilstrafiken. Många viktiga 
vägar måste dock fortfarande stängas av för tung trafik under tjäl
lossningen. 

1.3. Planeringssystem 

Inom vägverket har utvecklats ett planeringssystem för väghållningen 
såväl på kort som på lång sikt med förankring på regional och lokal 
nivå. Planeringssystemet introducerades i sina första delar år 1967. 

Den s t a t 1 i g a v ä g h å 11 n i n g e n utgår från en b e h o v s i n
v en te r in g för en 15-årsperiod grundad bl. a. på av vägverket preci
serade kriterier för den vägstandard, som bedöms vara en förutsättning 
för att nå statsmakternas mål, en rimlig transportförsörjning i olika 
delar av landet. Inventeringen ger en uppfattning om de byggnads
och förbättringsåtgärder som enligt vägverket bör komma i fråga under 
den kommande 15-årsperioden på statsvägnätet. De erforderliga åt
gärderna listas utan prioritering och de uppskattade kostnaderna anges. 

Den inbördes tidsordningen mellan åtgärderna behandlas i en I ång
t i d s p I an för planering och projektering av vägbyggandet. Denna 

innesluter även planer för förbättringsarbeten. Planen omfattar tio år. 
På grundval av olika samhälleliga målsättningar och trafikutvecklingen 
sker en prioritering av objekten med hänsyn till angelägenhetsgraden 
inom ramen för den medelstilldelning som bedöms trolig under perioden. 

3 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Enligt de direktiv och inom de ekonomiska ramar som anges av 
regeringen upprättas författningsenligt f I e r å r s p I a n e r f ö r 
b y g g a n d e a v s t a t I i g a v ä g a r. Pianema omfattar vägobjekt 
som beräknas bli utförda under angiven femårsperiod. 

För d r i f t av v ä g a r upprättas en driftplan, som omfattar fem 

år, där prioritering av olika åtgärder sker. 
För byggande och drift av statliga vägar upprättas slutligen p ro

g r a m b u d g e t er som omfattar den närmaste treårsperioden. De 

fastställs för ett år i sänder. 
Behovsinventeringen, långtidsplanen, flerårsplanen och driftplanen 

revideras vart tredje år. Programbudgeterna revideras årligen. 
Även bidragsgivningen till byggande av kommun a 1 a v ä

g a r o c h g a t o r baseras på en behovsinventering som görs av de 
kommuner som är väghållare. Inventeringen, som utförs vart tredje år, 
ger en uppfattning om de statsbidragsberättigade byggnadsobjekt som 
anses nödvändiga att genomföra under .den kommande 15-årsperioden. 
På grundval av denna inventering sammanställer kommunerna långtids
planer. Dessa långtidsplaner genomgås av vägverket och objekten prio
riteras i vägverkets långtidsplan för bidrag till byggande av vägar och 
gator inom kommuner som är väghållare. Denna långtidsplan för kom
munala vägar och gator omfattar tio år och revideras vart tredje år. 

Enligt de direktiv och inom de ramar som anges av regeringen upp
rättas slutligen författningsenligt f ö r d e 1 n in g s p 1 a n. Planen upp
tar väg- och gatuobjekt som väntas bli utförda under angiven femårs
period och som skall bekostas gemensamt av staten och resp. kommun. 
Fördelningsplanen revideras vart tredje år. 

Bidragsgivningen till d r i f t a v k o m m u n a 1 a v ä g ar o c h 
g a t o r baserar sig på driftkostnadsberäkningar som utförs av väg

verket vartannat år. 
Bi dragsgivningen till by g g an d e av e n s k i 1 d a vägar grun

das på en inventering och standardbedömning av det enskilda statsbi
dragsvägnätet. Inventeringen omfattar även övriga enskilda vägar, som 
med ledning av gällande statsbidragsbestämmelser kan anses bidrags

berättigade. 
Bidragsgivningen till drift av ens k i 1 d a b id r ags ber ät

t i g ad e v äg ar baserar sig på vart femte år återkommande drift
kostnadsberäkningar som utförs av vägförvaltningen i resp. län. Med 
hänsyn till kostnadsutvecklingen kan dock årliga jämkningar göras. 

Uppföljning av att anvisade medel utnyttjas för avsett ändamål sker 
genom årliga besiktningar. 

Samordningen med den regionala utvecklingsplaneringen och den fy
siska samhällsplaneringen tillmäts stor vikt vid vägplaneringen. Denna 
samordning kräver informationsutbyte som avser dels lokalisering av 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 35 

verksamheter som ger upphov till vägtrafik, dels reservering av lämp
liga terrängkorridorer för vägsystemets framtida utbyggnad framför allt 
i anslutning till tätorter. 

För att så väl som möjligt anpassa utbudet av vägtjänster till efter
frågan måste bl. a. byggnadsåtgärderna styras av en planering på lång 
sikt. Ett vägobjekt tar lång tid att planera och har mycket lång livs
längd. Det råder dessutom ett ömsesidigt beroende mellan vägarnas 
och gatornas sträckning och bebyggelsens lokalisering. När väl ett väg
eller gatusystem är utbyggt har det låst lokaliseringen av bebyggelsen i 
ett mönster som är mycket dyrbart eller i det närmaste omöjligt att 
ändra. 

För en framgångsrik vägplanering behövs därför information på 
riks- och länsnivå om statsmakternas mål för den geografiska fördel
ningen av befolkning samt närings- och fritidsliv och på kommunal 

nivå om kommunernas program för markanvändningen och bebyggelsen'S 
lokalisering. 

På riks- och länsnivå lämnar den regionala utvecklingsplaneringen 
information framför allt i form av prognoser och målsättningar för 
kommunernas folkmängd, ortsklassifieering samt befolkningsramar för 
planeringen i länen. Den fysiska riksplaneringen har hittills huvudsak
ligen varit inriktad på att ange de områden som skall bevaras eller 
exploateras för fritidsbebyggelse eller omgivningspåvcrkande industri. 
Den fortsatta fysiska riksplaneringen och den regionala utvecklingsplane
ringen torde komma att beröra faktorer som i hög grad kan förbättra 
underlaget för vägplaneringen. Ett förbättrat underlag för den fram
tida vägplaneringen kommer också att successivt erhållas från den 
regionala trafikplaneringen. 

Ett vägbyggnadsobjekt har som nämnts att passera en lång kedja av 
aktiviteter från dess aktualiserande i samband med t. ex. kommunernas 
generalplanearbete fram till dess färdigställande. Den fysiska planeringen 
av vägobjekten eller den s. k. projekteringen omfattar tre huvudfaser 
- lokalisering, utredning och detaljprojektering - som bör vara sam
ordnade med den kommunala översiktliga och detaljerade bebyggelse
planeringen. 

Även om byggnadsstarten ligger långt fram i tiden måste många 
objekt drivas fram till och med utredningsskedet på grund av deras roll 
i samhällsplaneringen. Parallellt med denna fysiska vägplanering sker 
en ekonomisk vägplanering som fördelar väghållningsrcsurserna på olika 
väghållningsändamål och objekt som redovisats i det föregående. 

Såväl den fysiska som den ekonomiska vägplaneringen har en stark 
regional och lokal förankring. Enligt väglagstiftningens föreskrifter skaH 
vid byggande av väg hänsyn tas bl. a. till näringspolitiska, sociala, eko
nomiska och tekniska faktorer. Denna planeringsuppgift innebär sådana 
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avvägningar av olika samhällsintressen på olika nivåer alt den ansetts 
böra ombesörjas gemensamt av vägverket och länsstyrelserna. Här
igenom blir det möjligt att vid den ekonomiska vägplaneringen koppla 
de generella trafik- och vägpolitiska riktlinjerna med väglagstiftningcns 
föreskrifter avseende de regionala och lokala intressen som vägverket 

har att följa. 

1.4. Beredskapsarbeten 

I den statliga syssclsättningspolitiken ingår att säkra en hög och 
jämn sysselsättning. Till de sysselsättningsskapande åtgärderna hör be
redskapsarbetena, där vägarbetena utgör en betydande del. Beredskaps· 
arbeten på det statliga vägnätet har under femårsperioden 1971-1975 
utförts till en kostnad av över 1 700 milj. kr. i löpande priser, vilket 
motsvarar ca 30 % av de totala väginvesteringarna på detta vägnät 
under samma tid. Omfattningen av beredskapsarbetena under perioden 
1971-1975 har varit följande. 

År Vägbyggande i Vägbyggande. i Totalt Därav 
vägverkets regi arbetsmarknads-

verkets regi riksvägar länsvägar 

milj. kr. 

1971 191 83 274 124 150 
1972 389 126 515 229 286 
1973 285 120 405 158 247 
1974 1215 111 326 140 186 
1975 98 113 2.11 87 124 

1 Fr. o. rn. den 1 juli 1974 ingår mervärdeskatt i redovisade belopp. 

Beredskapsarbeten drivs i såväl vägverkets som arbetsmarknadsver
kets regi. Vägverket svarar i båda fallen för projektering, planering och 
marklös·en. Vägverket väljer i samråd med arbetsmarknadsverket ut 
lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten i huvudsak bland sådana 
som finns upptagna i långtids- och flerårsplaner. önskvärdheten av att 
ha tillgång till lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten har varit 
speciellt markant vid den utökning av verksamheten som påkallats av 

sysselsättningsläget under senare år. Arbetsmarknadsverkets önskemål 
har även vid dessa tillfällen kunnat tillgodoses trots att en mycket be
gränsad tid stått till förfogande för att påbörja arbetena. 

Under år 1975 har genom beredskapsarbeten i vägverkets regi en 
sammanlagd väglängd av 86 km öppnats för trafik. Samtidigt har ar
beten med ca 54 km, som påbörjats tidigare år, pågått. Objekt har på
börjats med en total väglängd av ca 79 km. Mindre omläggnings- och 
förbättringsarbeten har utförts till en kostnad av ca 41 milj. kr. 
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1.5. Utvecklingen inom vägverket samt aktuella arbetsuppgifter inom 

vägväsendets område 

Antalet fast anställda vid vägverket uppgick den 1 januari 1976 till 
11 004. Minskningen sedan den l januari 1975 utgör 259 anställda. Om 
tillfälligt anställda, beredskapsarbetare och personal anställd hos verkets 
entreprenörer medräknas var den i direkt produktion engagerade per
sonalstyrkan i början av år 1976 ca 13 950. Jämfört med samma tid 
förra året innebär det en minskning med 310 personer. 

Vägverket fortsätter de under senare år redovisade ansträngningarna 
att balansera personalbehov och personalkostnader. Utan att ge avkall 
på sin grundläggande strävan att värna om anställningstryggheten har 
verket kunnat minska sin personalstyrka. Detta har resulterat i att 
bättre balans mellan behov och tillgång har uppnåtts för verket totalt 
sett. Dock kvarstår för såväl drift- som byggnadsorganisationen vissa 
speciella problem, t. ex. viss regional överkapacitet i fråga om Jednings
personal inom byggnadsorganisationen. 

För vissa personalkategorier är avgången med åldcrspension under 
den närmaste tioårsperioden betydande. Till bilden hör också att se
nare års rekryteringsbegränsningar har orsakat en oförmånlig ålders
sammansättning av personalen. Med hänsyn härtill måste tidigare års 
rekryteringsbegränsningar successivt ersättas med en aktivare rekry

teringsverksamhet. 
Inom det p c r s o n a l a d m i n i s t r a t i v a området pågår arbete 

rörande personalplanering, utbildning, företagshälsovård och företags

nämndsverksamhet. 
övergången till ett nytt centralt datorsystem kräver en översyn och 

förändring av nu tillämpade indatarutiner. Detta arbete kommer huvud
sakligen att genomföras under år 1977. 

Förberedelser för den beslutade omlokaliseringen av centralförvalt
ningen till Borlänge pågår under ledning av en för ändamålet bildad 

organisationskommitte. 
I fråga om o r g a n i s a t i o n s u t v e c k I i n g kan framhållas att 

vägverket i januari 1973 beslutade om en översyn av verkets huvud
organisation. Den i samarbete med statskontoret gjorda utredningen 
om verkets huvudorganisation har resulterat i en slutrapport som re
missbehandlats av enheter inom verket och berörda fackliga organisa
tioner. Förslaget har översänts till regeringen i april 1976. Vägverket 
föreslår att organisationen vid vägverkets centralförvaltning ändras så 
att huvuddelen av nuvarande centrala planeringsverksamhet, som är 
uppdelad på skilda avdelningar, sammanförs till en planeringsavdelning. 

Vidare föreslår vägverket att verket efter anmälan till regeringen får 
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vidta de åtgärder för organisationen av vägbyggnadsverksamheten i 
Norrbottens och Västerbottens län som efter fortsatt utredning i sam
verkan med personalorganisationerna kan befinnas erforderliga. 

Den föreslagna huvudorganisationen för centralförvaltningen hör en
ligt vägverket träda i kraft senast den 1 januari 1978. 

Det e k o n o m i s k t a d m i n i s t r a t i v a i n f o r m a t i o n s-
o c h s t y r s y s t e m som används eller är under utveckling inom 
vägverket omfattar rutiner för planering och budgetering, kostnads- och 
prestationsredovisning inkl. rapportering, efterkalkylering, lönsamhets
bedömning, produktivitetsmätning och internprissättning m. m. Dess
utom ingår som integrerad del av ekonomisystemet rutiner för stöd
funktioner såsom löneuträkning, löneredovisning, lagerredovisning, ma
skinstatistik samt kassabokföring. Informations- och styrsystemet ger 
underlag för ett decentraliserat beslutsfattande. 

I vidareutvecklingen av systemet intar effektivitets- och produktivitets
mätning samt resultatanalys av internprestationer en central plats. Den 
successivt ökade centralisering som sker av databehandlingen ger här
vid bättre analysmöjligheter och ger dessutom tillsammans med en ökad 
decentralisering av dataregistreringen rationellare redovisningsrutiner. 

Som ett led i vidareutvecklingen av vägverkets ekonomisystem har ut
värdering av nuvarande system gjorts samt en kravanalys genomförts i 
syfte att fastställa utformningen av vägverkets framtida ekonomisystem. 
Kravanalysen omfattar kartläggning av såväl interna som externa in
formationsbehov. Med utgångspunkt från resultatet av dessa åtgärder 
pågår bl. a. en utveckling av grundprinciper för t. ex. budgetering, rap
portering, ekonomisk statistik, periodisering, värdering och fördelning. 
Som en delprodukt i detta arbete får man en vidareutvecklad kontoplan. 
Arbetet inom detta område har intensifierats bl. a. på grund av det före
stående datorbytet vid verket samt förhållanden som framkommit i sam
band med översynen av verkets organisation. 

Inom vägverket pågår fortlöpande ett t e k n i s k t u t v e c k l i n g s
a r b e t e som kan indelas i två huvuddelar, nämligen forskning och ut
veckling (FoU) och produktionsteknisk utveckling. Verkets FoU-arbete 

sker i huvudsak genom forskningsinstitut, framför allt statens väg- och 

trafikinstitut, och konsulter medan den produktionstekniska utveckling
en till största delen utförs genom utnyttjande av egna resurser vid såväl 
centrala som regionala enheter. 

För att kunna välja de väghållningsåtgärder som står i samklang med 

samhällsutvecklingen krävs bl. a. en ingående kunskap om vägtrafiksy
stemets uppbyggnad och egenskaper. I detta arbete ingår bl. a. att fast
ställa de egenskaper som beskriver vägtrafikens och vägomgivningens 
standard samt att kartlägga olika former av inverkan på samhället i öv
rigt. En rad olika projekt pågår som rör nyssnämnda område och som 
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syftar till att bestämma olika väghållningsåtgärders effekter i fråga om 
restid, säkerhet m. m. De flesta av dessa projekt är av övergripande och 
långsiktig natur. 

En av vägverkets angelägnaste uppgifter inom det tekniska utvecklings
området är att klarlägga hur vägarnas utformning och drift påverkar tra

fiksäkerheten samt att på grundval därav kunna utföra trafiksäkerhets
främjande väghållningsåtgärder. Som ett led i detta arbete pågår ett pro
jekt som syftar till anvisningar för trafiksäkerhetsarbetet på regional nivå. 
Vidare pågår projekt rörande viltolyckor. 

Med utgångspunkt från sambanden mellan olika väghållningsåtgärder 
och deras effekter samt kostnaderna för åtgärderna utarbetas normer och 
anvisningar för vägars och gators trafiktekniska utformning. Bland på

gående projekt kan nämnas revidering och komplettering av normalbe
stämmelser för vägars geometriska utformning. Det långsiktiga arbetet 
inom detta område avses inriktas på en samordning av normer och an
visningar för alla typer av vägar och gator. 

Inom området vägbyggnadsteknik pågår ett flertal projekt. Under se
nare år har flera provvägar utförts för att bl. a. studera möjligheterna 
att genom isoleringsåtgärder minska olägenheterna av ojämn tjällyftning 
och av den uppträdande bärighetsnedsättningen under tjällossningspe
rioden. Förhållandevis goda resultat har uppnåtts genom att i vägkrop

pen införa lager av bark eller cellplast. 
Användningen av dubbdäck har inneburit ett ökat slitage av belägg

ningar. Beläggningsslitaget har blivit av sådan omfattning att traditio
nellt uppbyggda beläggningstyper visat sig helt otillräckliga och ställt 
beläggningstekniken inför svårlösta problem. Samtidigt har ökad trafik 
förorsakat omfattande skador inte enbart i beläggningsskiktet utan även 
i underliggande bärlager. Dessa problem, jämsides med krav på trafik
säkerhet och körkomfort, har ökat behovet av fortsatt forskning inom 
området bituminösa beläggningar, dvs. asfaltbeläggningar. Även om 
slitageproblemet inte helt kan lösas genom innovationer inom belägg
ningstekniken bör slitaget kunna minskas genom att man successivt till
godogör sig resultaten från forskningsprojekt vad gäller såväl p~oduk
tions- och beläggningsteknik som fortlöpande produktions- och kvalitets

kontroll. 
Inom området för produktionsteknik följer vägverket kontinuerligt 

utvecklingen på den maskintekniska sidan för att tillvarata möjliga ra

tionaliseringseffekter. 
Genom egna metodundersökningar och i samband med dessa utförda 

kostnadskalkyler söker verket att nedbringa kostnaderna för produktio
nen vid såväl byggnads- som driftverksamhetcn. Ansträngningarna in
riktas i första hand på de mer kostnadskrävande aktiviteterna som berg
sprängning, massförflyttning, materialframställning, transporter, damm-
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bindning, oljegrus- och beläggningsarbeten, trafiklinjemålning samt ar
bete med snö och is. 

I samband med metodutvecklingen ägnas miljöproblemen stort intresse. 
För att uppfylla kraven på dammbekämpning vid bergborrning har väg
verket kompletterat tidigare undersökningar av förekommande damm
bekämpningsutrustningar och till de olika produktionsenheterna lämnat 

rekommendationer på utrustningar. 

2. Vägverkets anslagsframställning för budgetåret 1977 /78 m. m. 

Statens vägverk är en av de myndigheter, som deltar i pågående för
söksverksamhet med programbudgetering. Vägverkets verksamhet har 
under senare år uppdelats på följande programinriktade anslag på drift
budgeten, nämligen Ämbetsverksuppgifter, Drift av statliga vägar, Byg
gande av statliga vägar, Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m., Bidrag till byggande av enskilda vägar samt Tjäns
ter till utomstående. Vägverket har förutsatt att de nämnda anslagen 
bibehålls. Budgetåret 1974175 fördes dessutom ett nytt anslag upp, be
nämnt Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende statliga 
vägar, att användas för ökade väghållningsåtgärder som motiveras av 
konjunkturpolitiska eller andra skäl. Riksdagen avslog våren 1976 re
geringens förslag betr. nämnda anslag för budgetåret 1976/77 och för
delade det av regeringen föreslagna beloppet på anslagen Drift av stat
liga vägar och Byggande av statliga vägar. 

Utöver de nämnda anslagen finns på kapitalbudgeten investerings
anslaget Vägmaskiner m. m. Vägverket hemställer att anslaget i sin nu
varande form som instrument för medelstilldelning för tillgångsanskaff
ning förändras så att anskaffningen av vissa tillgångsgrupper fortsätt
ningsvis får ske med utgångspunkt från tilldelade medel för väghåll
ningen utan fastställande av särskild utbetalningsram. 

För de tre byggandeanslagen redovisar vägverket tre programnivåer 
A, B och C där A är den högsta nivån. 

För anslagen som avser drift av statliga, kommunala och enskilda vä

gar redovisas endast en programnivå. Likaså anges en programnivå för 
tjänster till utomstående och ämbetsverksuppgifter. 

Innehåll, inriktning och kostnad anges för varje anslag och nivå. Dess
utom anges inom resp. anslag ett från budgetåret 1976/77 .reellt oför
ändrat anslag och detta anslag minskat med 5 % , vilka motsvarar de två 
lägsta alternativen enligt regeringens anvisningar för myndigheternas 
anslagsframställningar. 

Driftvcrksamheten bör enligt vägverkets uppfattning ha tillräcklig om
fattning för att upprätthålla servicenivån och täcka det periodiska be-
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hovet av underhållsåtgärder så att vägnätet inte utsätts för kapitalför
störing. Vägverket äskar därför i samtliga tre vcrksamhetsaltcrnativ vad 

verket anser vara ett vidmakthållandeprogram såväl för statlig som för 
kommunal och enskild väghållning. 

Vägverket vill dock framhålla att det finns ett ackumulerat behov av 
underhållsåtgärder och med hänvisning till detta bör statsmakterna -
om ekonomiska och konjunkturmässiga förhållanden gör det möjligt -

höja driftanslagen för att få en snabb återhämtning av det ackumule
rade underhållet. 

Vid beräkning av programnivå A och B för anslaget Byggande av 

statliga vägar har vägverkets utgångspunkt varit att söka täcka ett enligt 

vissa angivna kriterier redovisat behov fram till år 1990. Programnivå C, 

som baseras på regeringens flerårsplanedirektiv, innebär oförändrat no
minellt belopp år 1978 jämfört med år 1977. 

För anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar innebär nivå A 

att det föreslagna bidragsbeloppet grundas på den långtidsplan som väg

verket och länsstyrelserna angett. Beloppet ligger 116,5 milj. kr. högre 

än vad som anges i regeringens direktiv för den femåriga fördelnings- _ 

planeperioden. Regeringens direktiv anger ett nominellt oförändrat år

ligt bidragsbelopp på 345 milj. kr. Programnivå B ligger 81,5 milj. kr. 

högre än vad som anges i regeringens direktiv. Nivå C baseras på rege

ringens direktiv för fördelningsplan, varvid dock anslaget ökats med del 
av de kostnadshöjningar som skett. Nivå C ligger därför 41,5 milj. kr. 

över ett nominellt oförändrat anslag enligt regeringens direktiv. För 
anslaget Bidrag till byggande av enskilda vägar redovisas även tre nivåer 

A, B ochC. 
Då verksamheten för vägverket skall bestämmas får resursfördelningen 

till de olika anslagen enligt vägverket övervägas med hänsyn till önskad 
inriktning av verkets totala verksamhet inom varierande anslagsramar 
för verket som helhet. På grundval av de överväganden och bedöm

ningar, som åligger vägverket, framlägger verket tre verksamhetsalterna
tiv som således utgör olika kombinationer av de redovisade program
nivåerna, där alternativ I medför de högsta kostnaderna och alternativ 
111 de lägsta. 

Som vcrksamhetsalternativ I äskar vägverket i årets anslagsframställ
ning programnivå A för samtliga byggnadsanslag. Verksamhetsalternativ 

Il avser programnivå B och verksamhetsalternativ 111 programnivå C. 
Vid bedömningen av vägverkets totalanslag bör enligt vägverket även 

personalsituationen beaktas. Kostnadsstegringama satta i relation till be

viljade anslag har under senare år krävt neddragning av personal och 

maskinella resurser i snabb takt. Den förhållandevis stora personalminsk

ningen har kunnat ske utan friställning bl. a. genom stor pensionsavgång 
samt att särskilda åtgärder vidtagits för omplacering vid alla uppkom-
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mandc vakanser. En stark nedskärning av fordons- och maskinparken 

har gjorts och en fortsatt sänkning av nivån kan inte ske utan menlig 

inverkan på verksamheten och sysselsättningen. 

De av vägverket begärda anslagsökningarna enligt de tre verksamhets

alternativen framgår av följande sammanställning, som även anger pris

och löneomräkningcns storlek samt i förekommande fall programnivå. 

Program 

B l. Ämbetsverks
uppgifter 

B 2. Drift av 
statliga vägar 

B 3. Byggande av 
statliga vägar 

B 4. Bidrag till drift 
av kommunala 
vägar och gator 

B 5. Bidrag till byggande 
av kommunala 
vägar och gator 

B 6. Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m. 

B 7. Bidrag till byggande 
av enskilda vägar 

B 8. Tjänster till 
utomstående 

Anvisat Föreslagen ändring till 
1976/77 budgetåret 1977/78 totalt 

Alt. I Alt. Il Alt. IlI 

7,5 

1 610,0 

15,5 

330,0 

milj. kr. 

15,5 

330,0 

15,5 

330,0 

865,0 A 470,0 B 320,0 C 0,0 

235,7 49,3 49,3 49,3 

350,0 Al 16,5 B 81,5 C 41,5 

108,0 24,0 24,0 24,0 

26,8 A 37,7 B 27,7 C 17,7 

14,2 1,8 

3 217,2 1 044,8 

1,8 

849,8 

1,8 

479,8 

Därav pris
och löne
omräkning 

0,9 

207,7 

97,0 

30,4 

37,8 

14,6 

3,3 

1,7 

393,4 

Vägverket föreslår således för budgetåret 1977 /78 enligt sitt högsta 

alternativ, alt. I, en total ökning med 1 044,8 milj. kr., vilket skulle in

nebära en anslagstilldelning på driftbudgeten av 4 262 milj. kr. Enligt alt. 

Il och III begär verket en ökning med 849,8 resp. 479,8 milj kr. vilket 

understiger alt. I med 195 milj. kr. resp. 565 milj. kr. Pris- och löneom

räkningen har beräknats till 393,4 milj. kr. eller drygt 12 % på anslagen. 

I syfte att skapa förutsättningar för en rationellare planering och bud

getering hemställer vägverket i likhet med tidigare år, att de anslag som 

f. n. avser verksamhet under samma kalenderår som anslagen beviljas 

av riksdagen - bidragsdelarna av anslagen Bidrag till drift av kommu

nala vägar och gator och Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. -

anvisas för samma period som övriga anslag, nämligen kalenderåret ef

ter det anslagen beviljas av riksdagen. Detta medför en nominell upp

räkning av anslagen för att täcka anslagsbehovet under kalenderåret 

1978 som för den kommunala bidragsdelen beräknas till 285 milj. kr. 

och för den enskilda bidragsdelen till 137 milj. kr. i 1977 års prisnivå 

utöver vad som framgår av den nyss redovisade sammanställningen. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 43 

På kapitalbudgeten disponeras som nämnts investeringsanslaget Väg
maskiner m. m. som avser investeringar i vägverkets förrådsfond. Väg

verkets förrådsfond är ett instrument för finansiering, periodisering, för
mögenhetsredovisning och förvaltning av bl. a. driftanläggningar, fordon 

och maskiner som behövs för vägverkets verksamhet. Medel äskas på 
kapitalbudgeten. 

Då drift- och byggnadsverksamheten med de årliga anslagen måste 

betala maskininsatsema vare sig dessa finns tillgängliga inom eller utom 

vägverket är investeringsanslaget till förrådsfonden mer en principiell 

fråga än en anslagsfråga dvs. frågan gäller om vägverket skall ha till

räckligt med egna resurser för att klara de fortlöpande servicearbetena 
eller om ökad inhyrning skall ske för dessa dagliga arbetsuppgifter. 

Det förhållande som råder med å ena sidan en verksamhet finansie

rad över driftbudgeten och å andra anskaffning av hjälpmedel i form av 
driftanläggningar, fordon och maskiner över kapitalbudgeten är inte 
rationellt. 

Vägverket planerar att - om medelstilldelningen för investeringar i 

fordon och vägmaskiner m. m. understiger behovet - genom avtal om 

långtidsinhyrning av fordon och maskiner söka hålla maskinparken på 

en lämplig nivå för att undvika eljest nödvändig personalreducering. In

hyrning beräknas dock bli dyrare än inköp. 
Mot bakgrund härav hemställer vägverket att tillgångsgrupperna mo

torfordon och vägmaskiner m. m., grustag m. m. och materielförråd av

förs från statens vägverks förrådsfond. Anskaffningen av hithörande 
tillgångar bör fortsättningsvis få ske med utgångspunkt från tilldelade 
medel för väghållningen utan fastställande av särskild utbetalningsram. 

Tillgångsgruppen driftanläggningar bör liksom hittills finansieras över 
kapitalbudgeten. 

Om vägverkets hemställan inte kan bifallas på föreslaget sätt förut

sätter vägverket medelsanvisning enligt nu gällande teknik. Vägverket 
har för budgetåret 1977178 upptagit endast en programnivå med utbetal

ningsram på 134,9 milj. kr. 

2 .1. A'mbetsverksuppgifter 

Anslaget är ett kalenderårsanslag och verkets äskande avser år 1978. 
Anslaget omfattar delposterna central administration (andel), översikt

lig vägplanering, fastställande av arbetsplaner, försvarsuppgifter och järn

vägsärenden. 

Målet för den ö v e r s i k t 1 i g a v ä g p 1 a n e r i n g e n är att ta 

fram, analysera och ställa samman underlag för statsmakternas ut
formning av samhällets vägpolitik samt att utreda och formulera de så

väl långsiktiga som mera aktuella förutsättningarna för verkets kon

kreta planläggning. 

De efterfrågefaktorer som studeras kontinuerligt är framtida folk-
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mängdsfördelning i landet med särskild hänsyn till regionalpolitiska mål
sättningar, bostadsbyggandets följdinvesteringar i väg- och gatubyggan
det, arbetskraftspendlingens inverkan på trafikutvecklingen, ~·ordonsbe
ståndets utveckling per kommun, genomsnittlig körlängd per 1bil och år 
sett ur regional synvinkel samt lastbilstrafikens transporta:rbete och 

struktur. 
Under den kommande femårsperioden väntas ökade kr~v komma 

att ställas på ett förbättrat planeringsunderlag och planeringsmetodik 
inom den översiktliga vägplaneringen. På kort sikt är ver~samheten 
inriktad på framtagning av underlag för val av planeringsn:ivå, verk
samhetsinriktning och länsramar inför långtidsplanearbetet. På längre 
sikt innebär verksamheten vidareutveckling av metodiken inom den 
översiktliga vägplaneringen. Uppläggningen och inriktningen~ av arbe
tet överensstämmer med den av kommitten för den långsiktiga väg
planeringen föreslagna utvecklingen av en s. k. perspektivplanering. För 
verksamhetsåret förutsätts oförändrad resursinsats. Samman.lagt upp
går medelsbehovet till 1900000 kr. för år 1978. 

Vägverkets uppgifter vid fast st ä 11 a n d e a v ar b e t s p 1 an er 
regleras bl. a. i väglagen (1971: 948), i förvaltningslagen (1971: 290) 
och i vägkungörelsen (1971: 954, ändrad senast 1976: 734). Efterfrågan 
inom detta område är beroende av omfattningen, lokaliseringen och 
svårighetsgraden av vägbyggandet. Medelsbehovet för år 1978 för an-
givna verksamhetsområde uppgår till 460 000 kr. · 

Under delposten f ö r s v ars u p p g i f t e r är målet att ! bl. a. ge
nom åtgärder beträffande fredstida arbetsplaner och förändringsären
den, krigsvägsplaner, tillgodoseende av personal och matehalbehov, 
försvarsutbildning och säkerhetsskydd initiera och samordna v,ägverkets 
krigs- och beredskapsplanläggning samt förbereda dess försvarorganisa
tion. 

Vägverket har i september 1976 i enlighet med regeringens anvis
ningar överlämnat programplan för programmet Vägar inomi det eko
nomiska försvaret. 

Enligt anvisningarna för programplaneringen för perioden 1977 /78-
1981/82 skall vägverket planera dels för driftkostnader, dels :för inve
steringskostnader. Programmet Vägar omfattar en programnivå: 

Driftkostnaderna skall enligt anvisningarna planeras inom; en kost

nadsram av 3 665 000 kr. i 1977 års kostnadsnivå. Beloppet blir 
4 109 000 kr. För att ålagda uppgifter och åtaganden skall kunna lösas 
äskar vägverket härutöver 900 000 kr. för att kunna fortsätta rekryte
ringen till frivilliga driftvärnet och genomföra kontraktsenlig utbild
ning samt 100 000 kr. för en handläggartjänst vid försvars~ektionen. 

Sammanlagt äskar vägverket därmed 5 109 000 kr. för driftkostnader 
under år 1978. 

Investeringskostnaderna under programmet Vägar skall enligt anvis-
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ningarna för femårsperioden planeras inom en ram av 52 milj. kr. För 
första året i programplanen tar vägverket upp ca 10, 1 milj. kr. för 
följande investeringar. 

- reservbromateriel och bromatcrielförråd 
- reservdelar till fordon och maskiner 
- skyddsrum i vägstationer 
- anläggningar för lagring av drivmedel 

För j är n v äg s ä r en d e n m. m. 

Milj. kr. 
6,4 
3,0 
0,1 
0,6 

väntas för den kommande 
femårsperioden en viss ökning ske av antalet ärenden bl. a. beroende 

på tunnelbaneutbyggnader och på att Roslagsbanan kommit under 

verkets tillsyn. För år 1978 beräknas anslagsbehovct till 325 000 kr., 

vilket belopp innebär oförändrad reell nivå jämfört med år 1977. 

Sammantaget begärs för år 1977 under anslaget Ämbetsverksupp
gifter 23 milj. kr. innebärande en ökning med 15,5 milj. kr., varav 

pris- och löneomräkningen utgör 0,9 milj. kr. 

2.2. Drift av statliga vägar 

Anslaget är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande kalen

derår. Vägverkets äskande avser således år 1978. Drift av statliga vägar 

omfattar dels åtgärder för trafikens framkomlighet och säkerhet, dels 

åtgärder för att bibehålla standarden på vägnätet, dels vissa förbättrings

och ombyggnadsarbeten på främst de sekundära och tertiära vägnäten. 

Av dessa tre grupper har de två första, benämnda servicearbeten och 

underhållsarbeten, satts i främsta rummet vid dispositionen av tillgäng

liga medel. 
En utgångspunkt för planeringen av driftåtgärderna på det statliga 

vägnätet har varit ambitionen att bibehålla en i förhållande till trafik
utvecklingen i stort oförändrad servicenivå. Det torde inte vara möjligt 

att i någon märkbar utsträckning minska omfattningen av snöröjning, 

halkbekämpning, hyvling av grusvägar, färjedrift etc. utan att detta 
skulle få menlig inverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet. En till

fredsställande servicenivå torde vara en förutsättning för att såväl per

son- som godstransporter kan ske någorlunda planmässigt även vid 

svåra väderleksförhållanden, vilket är av väsentlig betydelse för övriga 
samhällsfunktioner. Servicearbetena måste således enligt verket, vid 

samtliga planeringsnivåer, betraktas som fasta. De motsvarar för år 

1978 en kostnad av 857 milj. kr. 
Oförändrad service förutsätter vidare viss nivå för underhållsarbete

na vad beträffar behov som måste tillgodoses med både kortsiktiga och 

mera långsiktiga åtgärder, t. ex. beläggnings-, oljegrus- och grusvägs

arbeten. Behovet bestäms med ledning av underhållsinventeringar som 

utförs genom besiktning av vägnätet. Inventeringarna ger möjlighet att 

beräkna behov av två skilda slag, nämligen periodiskt och ackumulerat 

behov. Det periodiska behovet kan i stort sägas motsvara det behov som 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 46 

uppstår till följd av den årliga förslitningen av vägnätet. Förslitningen 
på varje vägavsnitt bör inte tillåtas ske i större omfattning än att väg
kapitalet bibehålls och därmed mer genomgripande och kostsamma åt
gärder kan undvikas. Om medelsutrymmet inte medger att det perio
diska behovet åtgärdas uppstår ett ackumulerat behov av underhållsar

beten. 
För att aktualisera informationen om tillståndet på de asfaltbelagda 

vägarna genomfördes under år 1974 en underhållsinventering av dessa. 

Inventeringen utgjorde huvudsakligen en tillståndsbedömning av be
läggningarna med avseende på slitage och bärighet. Förslitningen av 

asfaltslitlagren varierar förutom med yttre faktorer även med belägg
ningstyp, varför tiden för nedslitning blir beroende på det belagda väg

nätets sammansättning. Den för riket genomsnittliga förslitningen med

för att det belagda vägnätets slitlager måste förnyas vart åttonde år. 
Vägverket har beräknat att det periodiska behovet av underhållsar

beten under år 1978 medför en kostnad av 644 milj. kr. Behovet består 
av ersättning av ca 5 400 km asfaltbeläggningar till en kostnad av 334 

milj. kr., varav 2 000 km avser nya oljegrusslitlager för 80 milj. kr. För 
iståndsättning, rivning av oljegrusslitlager, dikning, grusning, trafik

linjemålning och övrigt underhåll beräknas 310 milj. kr. Till detta skall 
läggas gemensamma kostnader som av vägverket har beräknats till 193 

milj. kr. Dessa arbeten kan emellertid inte i sin helhet utföras innan 

viss del av det ackumulerade behovet har åtgärdats. Vidare förutsätter 
en återhämtning av det ackumulerade behovet av underhållsarbeten i 

vissa fall förarbeten i form av iståndsättningsarbeten för att öka bärig

heten. Det ackumulerade behovet av underhållsarbeten och det därav 

följande behovet av iståndsättningsarbeten beräknas enligt vägverket i 

början av år 1978 uppgå till sammanlagt 2 050 milj. kr. Av totalbelop
pet hänför sig 660 milj. kr. till nya asfaltbeläggningar, motsvarande en 
väglängd av 8 800 km. Vidare ingår 240 milj. kr. för att åtgärda 6 000 

km väg med slitlager av oljegrus. Iståndsättningsarbeten för nya asfalt
och oljegrusbeläggningar beräknas uppgå till 550 milj. kr. Dikning och 
övriga arbeten svarar mot en kostnad av 600 milj. kr. 

Driftåtgärdernas karaktär, främst då servicearbeten vintertid, med
för att driftorganisationen inte kan hålla en balanserad sysselsättning 
enbart med service- och underhållsarbeten. De sysselsättningsproblem 
som korttidsvariationer i arbetet skapar måste i huvudsak mötas med 
åtgärder inom delprogram Förbättringsarbeten. 

De förbättringsåtgärder som utförs av driftorganisationen inriktas i 
huvudsak på det sekundära och tertiära vägnätet. Åtgärderna avser att 

höja detta vägnäts standard och därmed öka framkomligheten och tra

fiksäkerheten. I många fall medför förbättringsåtgärder att annars 
nödvändiga nybyggnadsåtgärder kan senareläggas. 

Behovsinvcnteringen visar på ett medelsbehov av i runt tal 300 milj. 
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kr. per år för att klua behoven fram till år 1990. Detta motsvarar ca 

380 milj. kr. i 1978 års kostnadsnivå. Under delprogrammet Förbätt

ringsarbeten på driftprogrammet upptas emellertid endast ett så stort 

anslag som behövs för att uppnå en balanserad sysselsättning inom 

driftorganisationen. Detta belopp beräknas uppgå till 136 milj. kr. jäm

te gemensamma kostnader om 39 milj. kr. En förutsättning vid beräk

ningen av sysselsättningsbehovet är att verket får medel dels för att 

upprätthålla oförändrad servicestandard, dels för att åtgärda det perio

diska behovet av underhållsarbeten. Anslag för service- och underhålls

arbeten som inte uppgår till nämnda nivå medför sysselsättningspro

blem. 

Vägverkets förslag till vidmakthållandeprogram för år 1978 uppgår 

till 1 940 milj. kr. med fördelning på delprogram enligt följande sam-

manställning. 

Delprogram Till delprogram Gemensamma Summa 
direkt hänförbara kostnader - kalkyl- kostnader 
kostnader mässigt fördelade 

milj. kr. 

Servicearbeten 660 197 857 
Underhållsarbeten 644 193 837 
Förbättringsarbeten 136 39 175 
Administration 71 71 

1511 429 1940 

Det ordinarie driftanslaget för år 1977 uppgår till 1 610 milj. kr. 

Pris- och löneomräkning uppgår till ca 207,7 milj. kr. 

För samma vidmakthållandeprogram äskades för verksamhetsåret 

1977 inklusive det ökade lönekostnadspålägget 1 612,5 milj. kr. Äskan

det utgick från en preliminär 5-årsplan för driftverksamheten som visat 

sig vara ca 50 milj. kr. lägre än den nu framtagna definitiva planen. 

Därtill kan kostnadsökningen beräknas ha underskattats med ca 4 % . 

Detta innebär att kostnaderna för vidmakthållandeprogrammet be

räknas uppgå till ca 1 720 milj. kr. för verksamhetsåret 1977. Med en 

beräknad kostnadsökning på 12,9 % innebär detta en kostnad för drift

verksamhcten för år 1978 på totalt 1 940,0 milj. kr. 

Programnivån anger kostnaderna för ett vidmakthållande dvs. vad 

som krävs för att 

- upprätthålla servicenivån 
- tillgodose det periodiska årliga behovet av underhållsarbeten 
- upprätthålla årsbalanserad sysselsättning för driftpersonalen med 

förbättringsarbeten. 

Från år J 967 till år 1975 har driftpersonalen minskat med över l 500 

personer. Verkets resursdimensionering baseras på ambitionen att nu

varande servicestandard i stort skall upprätthållas. Riktpunkten för 
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antalet s. k. R-tjänstcmän dvs. arbetare vid vägförvaltningarna kan med 
ledning av pågående dimensioneringsarbete beräknas till ca 5 060 per
soner, vilket skulle innebära en minskning med ca 450 personer jämfört 
med nuvarande antal. Maskininnchavet bedöms i pågående dimensio
ncringsarbctc minska med ett 50-tal enheter för vardera lastbilar, väg

hyvlar, paketbilar och hjullastarc. 
Vägverkets begäran om investeringar i fordons- och maskinparken, 

som redovisas i det följande under kapitalbudgeten, har enligt verke_t 
ett nära samband med framför allt servicearbetena inom den statliga 
vägdriften. Detta beror på att servicenivån är dimensionerande för den 
egna maskinparken liksom i huvudsak för den fasta personalen. Efter 
den under senare år kraftiga neddragningen av maskinparken krävs 
enligt verket betydande ökningar av investeringsanslaget för att genom 
ersättningsanskaffningar kunna bibehålla maskinparkcn vid nuvarande 

nivå. 

2.3. Byggande av statliga vägar 

Detta anslag, som i likhet med föregående anslag är ett kalenderårs
anslag och avser framförliggande kalenderår, omfattar ny- och om
byggnadsåtgärder på det statliga vägnätet. 

Vägverket genomförde under år 1974 en behovsinventering för pe
rioden 1976-1990 baserad på av verket uppställda kriterier för till
fredsställande väg&'tandard och beräkningar av trafikens utveckling. 
Därutöver undersöktes det på motsvarande sätt beräknade behovet av 
ombyggnads- och förbättringsarbeten relaterat till 1972 års trafik för 
att landets olika delar skall få en i förhållande till trafikbehoven lik
värdig transportstandard. Behovet av åtgärder på befintliga vägar har 
bedömts med utgångspunkt från ett antal urvalskriterier. 

Av urvalskriterierna framgår om åtgärd skall utredas. Vid val 
av åtgärd övervägs i första hand förbättring som kan avse förstärkning, 
breddning och punktförbättring och i andra hand om- eller nybyggnad. 

För att få ett mått på investeringsbehovet under perioden 1976-1990 
har åtgärder och kostnader satta i relation till en uppskattad årsdygns
trafik år 1990 framtagits. För att dessutom få ett mått på vilka åtgärder 

som redan borde varit vidtagna har åtgärderna relaterats till årsdygns
trafiken år 1972. 

De av vägverket redovisade resultaten av behovsinventeringen åter
gavs i budgetpropositionen 1975176: 100 bil. 8, sid. 54. 

På grundval av behovsinventeringen upprättades långtids- och fler
årsplaner för perioderna 1976-1985 respektive 1976-1980. En sum
mering av kostnaderna för långtidsplanerna och resterande delar i be
hovsinventeringen visar att totalkostnaderna för erforderliga väginves
teringar relaterat till den prognostiserade årsdygnstrafiken år 1990 
uppgår till 20 500 milj. kr. i 1976 års kostnadsnivå. I förra årets anslags-
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framställning angavs totalkostnaden till 21 000 milj. kr. Anledningen 
till skillnaden på 500 milj. kr. är att långtidsplanerna innehåller objekt 
dimensionerade för öppningsårcts trafik och inte för trafiken år 1990. 

Kostnaderna för perioden 1976-1990 blir på detta sätt lägre än de 

som anges i behovsinventeringen. 
Till beloppet 20 500 milj. kr., som inkluderar pågående arbeten, kom

mer kostnader för central och regional administration, översikts- och 
detaljprojektering, mcrvärdeskatt, tunnelbanor etc. Dessa kostnader 

uppgår till 20 % på ovanstående belopp plus en fast årlig kostnad på 

150 milj. kr. i 1976 års kostnadsnivå. Totalbeloppet för att åtgärda det 
inventerade behovet fram till år 1990 uppgår därmed till 26 850 milj. 
kr. 

De kriterier för den framtida vägstandarden, som uppställdes för be

hovsinventeringen, innebar en skärpning jämfört med tidigare använda 

kriterier. Sålunda skärptes t. ex. kriterierna för val av typsektion vid 

ombyggnad, vilket kom till uttryck i att vägverket utgav ändrade an

visningar under år 1975. 

Då statsmakterna inte har tagit slutlig ställning till den framtida tra

fikpolitiken får vägverket i sin planering utgå från de intentioner som 

statsmakterna uttalar bl. a. genom de anslag som beviljas. Utvecklingen 
av anslaget till vägbyggandet är sådan att även med de skärpta krite

rierna understiger anslagen det av vägverket bedömda behovet. Väg

verket tolkar statsmakternas ställningstagande härvidlag så att stan

dardkriterierna måste skärpas ytterligare. 
Tolkningen att kriterierna måste skärpas kan också göras utifrån 

betänkandet "Vägplanering" (SOU 1975: 85) som framlagts av kom

mitten för den långsiktiga vägplaneringen (KL V). Kommitten diskute
rar som riktpunkt för planeringen en resursvolym för ombyggnads- och 
förbättringsarbetcn i 1976 års kostnadsnivå på totalt ca 15 000 milj. kr. 
för perioden 1976-1990. Beloppet kan jämföras med vägverkets be
hovsinventering, som anger ett resursbehov av 20 500 milj. kr. för sam
ma period. 

Inom vägverket pågår ett omfattande utredningsarbete för att un
dersöka vilka effekter som följer av lägre vägstandard än verket plane
rat, dvs. en senareläggning av åtgärder och/eller lägre byggnadsstan

dard. Effekterna har bl. a. studerats med avseende på de ursprungliga 

kriterierna för behovsinvcntcringen, vägbredd, randbebyggelse, bärig

het, slitlager och övriga kombinationer av dessa kriterier. Idag förelig

ger följande preliminära resultat. 

Vägbreddskritcriet 

Det finns i huvudsak följande tre möjligheter att åstadkomma kost
nadsrcduktioner i förhållande till behovsinventeringen: 

4 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 9 
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- att tillåta större trafikmängder innan åtgärder sätts in 
- att sänka standarden vid ombyggnad eller 
- att öka andelen förbättringsarbeten på bekostnad av andelen om-

byggnad. 

Den höjning av trafikflödesgränscrna innan åtgärd sätts in som väg
verkets utredning pekar på ger en minskning av investeringskravet på 
vägbreddskriteriet med ca 2 900 milj. kr. under den närmaste 15-års
perioden jämfört med behovsinventeringen. 

Förbifart/genomfart-kriteriet 

De åtgärder, som föreslås i behovsinventeringen och föranleds av 
detta kriterium, ger som regel större samhällsekonomiskt utbyte än åt
gärder som föranleds av vägbreddskriteriet. Avgörande är trafiksäker
heten. De prutningar, som eventuellt blir nödvändiga, bör framför allt 
göras som sänkning av standarden vid ombyggnad. Från både samhälls
ekonomisk synpunkt och enbart trafiksäkerhetssynpunkt är det olämp
ligt att öka andelen genomfarter på bekostnad av andelen förbifarter. 

Om KLV:s riktpunkt på 15 000 milj. kr. skall gälla för den kom
mande femtonårsperioden pekar vägverkets utredning på att behovs
inventeringens krav på 5 500 milj. kr. för förbifarts- och genomfarts
leder måste minskas med 1 400 milj. kr. till 4 100 milj. kr. Denna re
duktion av behovsinventeringens kostnader fram till år 1990 innebär 
att många tätorter får förbifarter och genomfarter utförda i en be
tydligt lägre standard än tidigare. 

Bärighetskriteriet 

Enligt behovsinventeringen uppgår kostnaderna för bärighetshöjande 
åtgärder till 1 500 milj. kr. 

Vägverket har under våren 1976 genomfört en översyn av behovet 
av bärighetshöjande åtgärder på statsvägnätet. Endast de nödvändigaste 
åtgärderna har redovisats. Kostnaderna för att höja tillåtet axel-/boggi
tryck till 10/16 ton under större delen av året på vägar, som från 
transportsynpunkt redan idag bör ha full bärighet, uppgår enligt denna 
översyn till ca 700 milj. kr. i 1976 års kostnadsnivå. Därav avser ca 

300 milj. kr. åtgärder på svaga broar. Kostnaderna för att förstärka 
vägar som under tjällossningsperioden har nedsatt bärighet uppgår till 

ca 1 200 milj. kr. Utöver dessa 1 900 milj. kr. tillkommer kostnader 
för att bibehålla bärigheten på vägar som i dag upplåts för 10/16 tons 
belastning. Dessa kostnader är svåra att bedöma och kommer i första 
hand att belasta driftanslagen. 

Vägverket menar att kravet på fullgod bärighet knappast kan ifråga
sättas. Kostnaderna för de bärighetsåtgärder som behovsinventeringen 
anger under den kommande 15-årsperioden måste i stället minskas ge
nom en senareläggning av åtgärder till tidpunkter bortom år 1990. Men 
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varje senareläggning av bärighetshöjande åtgärder innebär att timmer
transporter för skogs- och massaindustrin, mjölktransporter för jord

bruket, grus- och andra materialtransporter för byggnadsbranschen, 
godstransporter för industrin och handelsnäringarna, sophämtning samt 
andra tunga transporter försvåras och fördyras i de områden av landet 
där den dåliga bärigheten på vägarna redan idag är mycket besvärande. 

lnom ramen för 15 000 milj. kr. bedömer vägverket det nödvändigt 
att en minskning sker med 500 milj. kr. från behovsinventeringens 1 500 
milj. kr. till 1 000 milj. kr. 

Slit lager-kriteriet 

De kostnader för övergång från grusvägbana till varaktig beläggning 
som redovisas i behovsinventeringen - 950 milj. kr. för perioden 1976 

-1990 - grundar sig på att vägar med ett trafikflöde av 400 fordon/ 
årsdygn, vägar inom tätorter och vägar mellan tätorter och tillhörande 

kommuncentrum skall vara försedda med varaktigt slitlager. Utförda 
beräkningar visar emellertid att det är både företags- och samhällseko
nomiskt lönsamt att belägga grusvägar med betydligt lägre trafikflöden. 
Vägverket menar att i första hand vägar med trafik av storleken 250 
fordon/årsdygn och mer bör bli belagda. 

Statsvägarna omfattar 97 300 km och inte mindre än 48 % av detta 
vägnät eller 46 560 km utgörs av grusvägar. En mycket stor del är 
emellertid lågtrafikerat. Inte mindre än ca 40 440 km har en trafik

mängd på mindre än 250 fordon/årsdygn. Att inom överskådlig tid få 
ett asfaltslitlager på detta lågtrafikerade vägnät torde vara ekonomiskt 
omöjligt. Inom vägverket pågår därför arbete med att få fram en billi
gare och enklare heläggningstyp som kan användas för vägar med låga 
trafikflöden. Experimentbeläggningar har gjorts. Vid trafik över 250 
fordon/årsdygn torde emellertid denna nya beläggningstyp inte kunna 
användas. 

I första hand bör huvudvägarna och samtliga ännu inte belagda se
kundära länsvägar beläggas. Kostnaderna för detta uppgår till ca 600 
milj. kr. I den av vägverket gjorda inventeringen ingår dessutom tertiära 
Iänsvägar med ett trafikflöde på över 400 fordon/årsdygn. Detta ökar 

kostnaderna med 350 milj. kr. till totalt 950 milj. kr. 
Inom ramen för 15 000 milj. kr. för den kommande 15-årsperioden 

kan emellertid inte detta krav mötas. Behovsinventeringens 950 milj. 
kr. måste minskas till 700 milj. kr. Detta innebär att av de tertiära 
länsvägarna endast de som har en trafik över 450 fordon/årsdygn kan 

få ett varaktigt slitlager. 

övrigt-kriteriet 

En inventering har gjorts av de huvudsakliga syftena med de åtgär
der, som föreslagits under rubriken "övrigt" i behovsinventeringen. Av 
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inventeringen framgick att huvudsyftena är i ordning framkomlighet, 

trafiksäkerhet och regional utveckling. I storstadslänen var i första hand 
framkomligheten det dominerande syftet medan i övriga landet trafik

säkerheten var det viktigaste skälet till att ta med åtgärder under rubri

ken "övrigt". 
Med lägre krav på i första hand framkomligheten men även mins

kade krav på trafiksäkerhet och regional utveckling kan en begräns

ning av kostnaderna ske. Utredningen har som lägsta alternativ beräk

nat kostnaderna under kriteriet "övrigt" till 800 milj. kr. jämfört med 

1 250 milj. kr. enligt verkets inventering. 

Vägverkets förslag 

Med utgångspunkt från de i det föregående redovisade pågående 

utredningarna avseende standardkriterier vid vägbyggande lägger väg

verket fram två programnivåer A och B. Programnivå C i verkets petita 

ansluter sig till regeringens direktiv för flerårsplanerna. 

Programnivå A, som ingår i vägverkets verksamhetsalternativ I -
det högsta alternativet - grundas på bedömningen att bärighets- och 

beläggningskraven kräver särskilda insatser. För att få det behovsin

venterade kravet på 10/16 tons axel- och boggitryck tillgodosett år 1990 
krävs totalt 1 500 milj. kr. Detta framstår enligt verket alltmer som 

ett regionalpolitiskt minimikrav. Med hänsyn till vad som framförts 

beträffande angelägenheten av ökad beläggning av det tertiära läns

vägnätet bör enligt vägverket allvarligt övervägas om inte trafikflödes
gränsen bör sättas lägre än de 400 fordon/årsdygn som behovsinvcnte

ringen anger. Den bör sänkas till åtminstone 300 fordon/årsdygn. Kost

naderna för ett sådant beläggningsprogram uppgår till 1 800 milj. kr. 

eller 120 milj. kr. per år om programmet skall genomföras fram till 

år 1990. 
Med denna utgångspunkt beträffande bärighet och beläggning och 

mot bakgrund av ovanstående diskussion om insatserna under perioden 

fram till år 1990 föreslår vägverket i programnivå A följande principiella 

fördelning av investeringsinsatserna under perioden (1976 års kostnads

nivå). 

Kriterium 

Vägbredd 
Förbifart/genomfart 
Bärighet 
Slitlager 
Övrigt 
Återstående kostnader 
för pågående objekt 1976 

Summa 

Insats 
(milj. kr.) 

7 800 
4100 
1 500 
1 800 

800 

600 

16 600 

Förändring från 
behovsinventeringen 
(milj. kr.) 

-2900 
-1400 
± 0 
+ 850 

450 

-3900 
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Programnivå A med 16 600 milj. kr. i väganslag under perioden 1976 
-1990 innebär årliga anslag på 1100 milj. kr. För central och regional 
administration, översikts- och detaljprojektering, mcrvärdeskatt etc., 
tillkommer 20 % plus 150 milj. kr. per år, vilket ökar ärsbeloppet till 

l 470 milj. kr. Under antagande av att 140 milj. kr. årligen erhålles till 
förbättringsarbeten över driftanslaget och ca 250 milj. kr. per år genom 

AMS, uppkommer ett årligt behov av l 080 milj. kr. i ordinarie bygg

nadsanslag i 1976 års kostnadsnivå. Med en beräknad kostnadsökning 

på 11,2 % under åren 1977 och 1978 motsvarar detta ett anslag på 
1 335 milj. kr. för verksamhetsåret 1978. 

I programnivå B har vägverket utgått från den av KL V diskuterade 
resursramen på ca 15 000 milj. kr. i 1976 års kostnadsnivå under perio

den 1976-1990. Vägverkets hittillsvarande utredningsarbete visar att 

med utgångspunkt från samhällsekonomiska och trafikekonomiska 

aspekter, där särskild hänsyn tagits till trafikolyckorna, bör följande för
delning göras av insatserna om totalkostnaderna begränsas till storleks

ordningen 15 000 milj. kr. 

Kriterium 

Vägbredd 
Förbifart I genomfart 
Bärighet 
Slitlager 
Övrigt 
Återstående kostnader 
för pågående objekt 1976 

Summa 

Insats 
(milj. kr.) 

7 800 
4100 
1 000 

700 
800 

600 

15 000 

Förändring jämfört 
med behovsinvente
ringen 
(milj. kr.) 

-2 900 
-1 400 

500 
250 
450 

--5 500 

Programnivå B med 15 000 milj. kr. i väganslag under perioden 1976 
-1990 innebär årliga anslag på 1 000 milj. kr. För central och regional 
administration, översikts- och detaljprojektering, mervärdeskatt etc., 
tillkommer 20 % plus 150 milj. kr. per år, vilket ökar årsbeloppet till 

1 350 milj. kr. Med samma antagande beträffande anslag till förbätt
ringsarbeten och AMS-medel som i nivå A uppkommer ett årligt behov 
av 960 milj. kr. i ordinarie byggnadsanslag i 1976 års kostnadsnivå. 

Med en beräknad kostnadsökning på 11,2 % under åren 1977 och 1978 

motsvarar detta ett anslag på 1185 milj. kr. för verksamhetsåret 1978. 

Som framgår av sammanställningen är det omfattande begränsningar 

jämfört med behovsinventeringen. Från regionalpolitisk synpunkt är de 

minskade insatserna för att höja bärigheten och utöka andelen belagd 

väg besvärande. Den diskuterade begränsningen av insatserna innebär 

bl. a. 

- att andelen förbättringsarbeten måste ökas, 
- att genomfarter och förbifarter tills vidare inte kan förbättras eller 

anläggas i takt med trafikutvecklingen i landets samhällen och tät-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 54 

orter, nya genomfarter och förbifarter måste efterhand genomföras 
i lägre standard, 
att målsättningen beträffande bärighetshöjande åtgärder uppnås 10 
år senare dvs. år 2000, 

~ att tertiära Jänsvägar med grusvägbana fram till år 1990 normalt 
inte kan beläggas om trafiken inte överskrider 450 fordon/dygn. 

Programnivå C innebär ett anslag av 865 milj. kr. och ansluter till 
regeringens flerårsplanedirektiv till vägverket. Enligt direktiven skall 

dessa flerårsplaner upprättas utifrån förutsättningen av en årlig nomi
nell mcdelstilldelning motsvarande 1976 års ordinarie byggnadsanslag 
på 765 milj. kr. Vägverket har i sin planering enligt dessa direktiv anta

git en reell minskning av anslaget med 5 % per år. Detta innebär en 

reell minskning av beloppet 765 milj. kr. år 1976 till ca 730 milj. kr. 

år 1977 och ca 695 milj. kr. år 1978 (i 1976 års kostnadsnivå). 
Genom riksdagens beslut år 1976 har vägverket för år 1977 er

hållit 865 milj. kr. i ordinarie byggnadsanslag sedan 100 milj. kr. över
förts från anslaget Särskilda byggnads- och förbättringsarbetcn avseen

de statliga vägar. Genom att arbeten påbörjats år 1976 med medel 
från sistnämnda anslag förutsätts flerårsplanerna utökas för år 1977 

med ca 35 milj. kr. Utökningen fördelas på objekten E 3 Norrtälje
Kapellskär i B län (23 milj. kr.), 71/297 Västerdalsvägen i W län 

(4 milj. kr.) samt bro till Seskarö i BD län (8 milj. kr.). Därutöver 

uppgår kostnadsökningarna för år 1977 till 80 milj. kr. mer än vad 

vägverket förutsatt i sitt antagande om en reell årlig minskning av an
slaget med 5 % . För att hålla flerårsplanerna under år 1977 är alltså 
anslagsbehovet 845 milj. kr. (730 + 35 + 80). Resterande 20 milj. kr. 
kommer att användas för att påskynda pågående flerårsplaneobjekt, 

bl. a. riksväg 40. 
Kostnaderna för ·en produktion år 1978 på 695 milj. kr. i 1976 års 

kostnadsnivå kan beräknas uppgå till 860 milj. kr. Därtill påverkar de 

utökade flerårsplanerna även år 1978 med 35 milj. kr. Flerårsplanerna 

kräver således år 1978 en insats på 895 milj. kr. Ett nominellt oför

ändrat anslag på 865 milj. kr. innebär således att flerårsplanerna för 

år 1978 trots mersatsningarna år 1977 inte kan fullgöras. Det är dock 
inte möjligt att nu ange de flerårsplaneobjekt som måste senareläggas. 

Fördelningen av resurserna vid programnivåerna A, B och C fram

går av följande sammanställning. I de angivna kostnaderna ingår mark
lösen, projektering, mervärdeskatt, m. m. samt regiona1 och central ad

ministration (milj. kr.). 

Nivå A Nivå B Nivå C 

Resurser i pågående objekt 617 617 617 
Resurser till starter av nya 
objekt 710 560 240 
Tunnelbanor 8 8 8 

1335 1185 865 
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2.4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

Anslaget är ett kalenderårsanslag, där bidragsdelen avser det löpande 
kalenderåret. För budgetåret 1977 /78 begärs således bidragsmedel för 
kalenderåret 1977 medan administralionsdelen avser år 1978. 

Under anslaget redovisas bidragsgivningen till drift av allmänna vä
gar och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln inom 
de kommuner som är väghållare. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel med 95 % av det belopp, 

vartill kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vägarna och ga

torna beräknas skäligen böra uppgå. Driftkostnaderna fastställs för en 

tvåårsperiod av statens vägverk med utgångspunkt från av kommu
nerna lämnade uppgifter. 

Under våren 1976 har författningsenligt en ny fullständig driftkost

nadsberäkning för tvåårsperioden 1976-1977 genomförts och fast
ställts. Kommunernas beräkningar utvisar en total driftkostnad av ca 

312 milj. kr. Enligt vägverkets bedömning är den skäliga årliga drift
kostnaden 264 milj. kr., vilket motsvarar ett statsbidrag av 250,8 milj. 
kr. Då bidragsmedlen för år 1976 uppgår till 234,8 milj. kr. har vägver

ket genom beslut i juni 1976 fördelat de tillgängliga medlen i direkt 

proportion till fördelningen av den beräknade skäliga driftkostnaden. 

Differensen på 16 milj. kr. (250,8-234,8 milj. kr.) innebär att drift

bidraget till kommunerna för år 1976 uppgår till 89 % av det beräk

nade bidragsunderlaget. 
Liksom för övriga driftanslag och på grund av bidragsbestämmel

sernas utformning har endast en programnivå angivits. För verksamhets

året 1977 begär vägverket 285 milj. kr. 
Enligt den fastställda driftkostnadsberäkningen uppgår den årliga 

driftkostnaden för vart och ett av åren 1976 och 1977 till 264 milj. kr. 
Vägverket finner det angeläget att för verksamhetsåret 1977 bidrag 
enligt bidragsförfattningens intentioner utgår med uppräkning för den 
ovanligt kraftiga kostnadsutvecklingen (ca 13 % ). Detta kräver ett bi
dragsbelopp på 283 milj. kr. Förändringar i väghållningen kan påkalla 
en jämkning av de för år 1977 fastställda driftkostnaderna. Vägverket 
bedömer att härför erfordras ett bidragsbelopp av ca 1 milj. kr. 

För bidragsgivningen år 1977 bedömer vägverket således att det er
fordras ett bidragsbelopp av 284 milj. kr. Därtill kommer administra

tiva kostnader för en miljon kr., totalt således 285 milj. kr. 

2.5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande ka

lenderår. Anslag begärs således för år 1978. 
Under anslaget redovisas bidragsgivningen till byggande av allmän

na vägar och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln 
i kommuner som är väghållare samt till byggande av tunnelbanor. Må-
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Jet för programmet är att medverka vid den utbyggnad av kommuner
nas trafikledssystem som erfordras för att tillgodose såväl de individuel

la som kollektiva trafikbehoven. 
För fördelningen av bidragen fastställer vägverket en fördelningsplan 

för fem år, som förnyas vart tredje år. Vid årsskiftet 1975176 fastställde 
vägverket fördelningsplan för femårsperioden 1976-1980. 

Från anslaget lämnas bidrag med 95 % av kostnad för bidragsberät

tigade byggnadsföretag, dels till byggande av väg, dels till byggande av 
gata mot vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång 

från tomt eller annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bi
drag med 95 % till utförande av större s. k. konstarbete eller trafik
anordning som ingår i gata. Till annat bidragsberättigat gatubyggnads

arbete utgår bidrag med 85 % . Bidrag med 95 % av kostnaderna för 
tunnelbanors underbyggnad kan under vissa förutsättningar också utgå 
från anslaget. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Kommunerna och Stockholms läns landsting (SLL) gjorde under år 

1974 en behovsinventering avseende åren 1976--1990 och lade fram 

förslag till långtidsplan för åren 1976-1985. 

De av kommunerna och SLL redovisade behoven och de därpå grun
dade långtidsplanerna omfattar principiellt de trafikleder som ingår eller 

skall ingå i huvudtrafiksystem enligt generalplan, dispositionsplan eller 

trafikledsplan. Detta innebär att behovs- och långtidsplaner innefattar 
fjärrleder, primärleder, viktigare sekundärlcder samt tunnel- och stads
banor. 

I kommunernas och SLL:s behovsplaner har anmälts objekt mot
svarande en sammanlagd byggnadskostnad av ca 9 500 milj. kr. i 1976 
års pris- och lönenivå. Vid den granskning av ingivna behovsplaner som 
gjorts inom vägverket har beloppet reducerats till 6 500 milj. kr. 

Kommunernas och SLL:s sammanlagda förslag till långtidsplan för 
åren 1976-1985 representerar en byggnadsvolym om 6 730 milj. kr. 

Vägverket har vid sin bedömning reducerat denna volym till 4 350 
milj. kr. räknat i 1976 års kostnadsnivå. Vägverket bedömer att det un
der den 10-åriga långtidsplaneperioden därmed erfordras ett totalt bi

dragsbelopp om 4 140 milj. kr. och under den 5-åriga fördelningsplane
perioden ett totalt bidragsbelopp om 1 875 milj. kr. 

Den reducering som vägverket genomfört innebär att kommunernas 

trafikledsplaner kommer att genomföras i väsentligt långsammare takt 

än vad kommunerna bedömer som nödvändigt. En del centrumomgri
pande leder och större ombyggnader och omfartsleder måste skjutas 
framåt i tiden. 

Regeringens direktiv för den 5-åriga fördelningsplanen för åren 
1976-1980 anger ett bidragsbelopp för år 1976 på 345 milj. kr. som 

sedan skall förbli nominellt oförändrat under de efterföljande fyra 
åren. För att planera i fast kostnadsnivå har vägverket antagit en pris-
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förändring med 5 % per år och räknat ner anslagsbcloppet varje år 
med detta procenttal fram t. o. m. år 1980. För åren därefter fram 
t. o. m. år 1985 har verket räknat med reellt oförändrat anslag. 

Vägverket har gjort upp en preliminär långtidsplan för åren 1976-

1985 grundad på detta antagande. Det reellt beräknade totalbeloppet 
uppgår under fördelningsplaneperioden till ca 1 575 milj. kr. och under 
långtidsplaneperioden till 3 000 milj. kr. 

Trots de reduceringar som vägverket tidigare gjort bland kommuner
nas långtidsplaneobjekt finns således en betydande differens mellan väg
verkets bedömning av bidragsbcloppet och de medel som beräknats en
ligt regeringens direktiv. Skillnaden är 4140-3 000 = 1140 milj. kr. 

Objekten i långtidsplanen är prioriterade enligt en inom verket gjord 
angelägenhetsbedömning. Av det totala beloppet faller 27,2 % på Stor
stockholmsområdet inkl. SLL, 10,8 % på Göteborg-Mölndal och 5,0 % 

på Malmö. 

För år 1977 har anvisats ett bidragsbelopp av 344,3 milj. kr. exkl. 
administrationskostnader på 5,7 milj. kr. I gällande fördelningsplan be

räknas av bidragsbeloppet ca 260 milj. kr. bli utnyttjade för pågående 
objekt, varför ca 85 milj. kr. kan: disponeras för nystarter. 

Ar 1977 beräknas ca 20 milj. kr. saknas i bidragsmedel för att täcka 
de kostnadsökningar mellan åren 1976 och 1977, som inte kunde för
utses vid upprättandet av fördelningsplanen. 

Programnivå A för år 1978, som utgör verkets alt. I, medför ett bi
dragsbelopp om 460 milj. kr. Denna nivå ligger 115 milj. kr. över vad 
som anges i den på grundval av regeringens direktiv upprättade fördel
ningsplanen. Nivå A möjliggör att vissa objekt som pågår under år 1978 
kan genomföras i snabbare takt. Dessutom torde vissa objekt, som i 
fördelningsplanen har förutsatts igångsättas år 1979, kunna tidigareläggas 
till år 1978. 

I nivå B, som utgör verkets alt Il, uppgår bidragsbeloppet till 425 
milj. kr. Denna nivå ligger 80 milj. kr. över vad som anges i den på 
grundval av regeringens direktiv upprättade fördelningsplanen. Genom 
denna satsning ges möjlighet till snabbare utbyggnad av ett begränsat 
antal objekt. 

Nivå C, som utgör verkets alt. 111, uppgår till 391,5 milj. kr., varav -
liksom i övriga programnivåer - 6,5 milj. kr. för administration av bi
dragsgivningen. Bidragsbeloppet ligger ca 40 milj. kr. över vad som an
ges i den på grundval av regeringens direktiv upprättade fördelningspla
nen. Denna nivå innebär att den nyligen fastställda fördclningsplanen 
kan följas år 1978. Programnivån resulterar dock i en betydande efter
släpning i bidragsgivningen i förhållande till det bidragsbehov som väg

verket bedömer rimligt. 
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2.6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

Anslaget är ett kalenderårsanslag, där bidragsdelen avser det löpande 
kalenderåret. Anslagsframställningen avser således beträffande bidrags
delen år 1977 och beträffande administrationsdelen år 1978. Från an
slaget utgår statsbidrag till det enskilda vägnätets driftkostnader. 

Bidragsgivningen baserar sig på vart femte år återkommande drift
kostnadsberäkningar som utförs av vägförvaltningen. Dessa beräkningar 
sker med utgångspunkt från av vägverket framräknade standardvärden 
och av väghållarna lämnade uppgifter. Den beräknade totala drift
kostnaden omfattar såväl barmarksundcrhåll som vinterväghållning och 
jämkas årligen med hänsyn till förändringar i det allmänna kostnads

läget. 
Från anslaget utgår även bidrag till iståndsättningsarbeten som anses 

nödvändiga från framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Bidrag 
lämnas i mån av tillgång på medel i normalfallet med 70 % och om 
synnerliga skäl föreligger med 85 % av beräknad bidragsgrundandc kost
nad. Bidrag kan även utgå till anskaffning av redskap för vägunder
hållet samt till kostnader för viss passbåtstrafik m. m. 

Uppföljningen av att statsbidragsvägarna hålls i ett tillfredsställande 
skick sker genom årlig besiktning av vägarna. I samband med denna 
besiktning förekommer även i stor omfattning konsultationer. Väghål
larna önskar bl. a. råd och anvisningar i fråga om väghållningen. Denna 
rådgivning, som utgör en del av administrationen, har stor betydelse 
för ett rationellt vägunderhåll och bidrar till att underhållskostnaderna 
kan hållas på en rimlig nivå. 

Vägverket har gjort en behovs- och standardinventering för tiden 
t. o. m. år 1981. En ny sådan inventering pågår och beräknas vara klar 
våren 1977. 

Statsbidrag till drift av enskilda vägar utgick år 1975 till en väg
längd av 65 120 km. Enligt standardinventeringen uppgår den totala 
väglängden av enskilda vägar vartill statsbidrag hittills inte utgått men 
som anses vara berättigade till bidrag under samma period till 10 300 
km. Detta motsvarar ett årligt tillskott av ca 1 000 km väg. 

Genom beslut i oktober 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt statens väg
verk att genomföra en översyn av statsbidragssystemet för enskilda vä
gar. Vägverket har slutfört denna översyn och i december 1975 till re
geringen överlämnat betänkandet benämnt "översyn av statsbidrags
systemet för enskilda vägar" (ÖSEV). Utredningen har remissbehandlats. 

Vägverket föreslår i sin petita att utredningsförslaget i vissa avseen

den genomförs i detta sammanhang. Det gäller ändrad utformning av 
det nuvarande iståndsättningsbidragct och ändrad anslagsperiod för bi
dragsdclen av driftanslaget. 

Med stöd av utredningen föreslår således vägverket att fr. o. m. bud
getåret 1977178 huvudparten av iståndsättningsarbetena skall föras upp 
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på anslaget Bidrag till byggande av enskilda vägar eftersom dessa ar

beten i huvudsak är av utpräglad investeringskaraktär. På driftanslaget 

bibehålls endast sådana iståndsättningsarbeten som avser smärre repara

tions- och trafikåtgärder av driftteknisk art. övergångsvis föreslås dock 

att iståndsättningsbidrag för tidigare inkomna ansökningar om driftbi

drag skall bibehållas på driftanslaget. 

I likhet med vad vägverket tidigare år hemställt om och vad som 

föreslås i statsbidragsutredningen hemställer verket att bidragsdelen 

av driftanslaget läggs om till att avse framförliggande kalenderår. För 

bidrag avseende år 1978 kräver detta en engångsuppräkning i likhet 

med vad som vägverket hemställt i fråga om anslaget Bidrag till drift 

av kommunala vägar och gator. 

I fråga om utfallet för budgetår~t 1976/77 - som avser bidragsåret 

1976 - anger vägverket att avvikelser skett i förhållande till vad som 

tidigare antagits. Sålunda har för att ge fortsatt driftbidrag till de vägar 

som redan uppbär bidrag erfordrats 95,2 milj. kr. i stället för tidigare 

beräknade ca 92 milj. kr. Iståndsättningsarbeten på äldre vägar har 

lämnats med 3,6 milj. kr. mot tidigare antagna 1,1 milj. kr. Utförande 

av dessa iståndsättningsarbeten har bedömts nödvändigt för att trygga 

trafikens framkomlighet och säkerhet på berörda vägar. Dessa två öka

de poster har medfört att bidrag inte kunnat lämnas till nytillkomman

de ansökningar om bidrag till i och för sig bidragsberättigade vägar. 

Under budgetåret 1976/77 har därför uppkommit en balans av ansök

ningar som förklarats vilande i brist på medel. Denna balans omfattar 

sammanlagt 404 ansökningar, vilka erfordrar årligt driftbidrag om 1,5 

milj. kr. och 2,2 milj. kr. i iståndsättningsbidrag. 

Inför bidragsgivningen år 1977, dvs. anslaget budgetåret 1977/78, har 

tillkommit 462 ansökningar om årligt driftbidrag, vilket tar i anspråk 

dels uppskattat ca 1,5 milj. kr. i årligt bidrag, dels sammanlagt ca 2,5 

milj. kr. för iståndsättningsarbeten. 

Vägverkets äskande för år 1977 har liksom övriga driftanslag begrän

sats till en programnivå. Bidragsbcloppct är beräknat till totalt 123 milj. 

kr. och kostnaderna för administration till 9 milj. kr., dvs. sammanlagt 

132 milj. kr. med följande fördelning. 

Administration 
Årligt driftbidrag till barmarks- och vintcrväghållning 
till vägar som uppbär bidrag 
Särskilt driftbidrag till förnyelse av beläggningar 
Årligt driftbidrag avseende ansökningar som vilar av 
brist på medel 
Årligt driftbidrag avseende nya ansökningar 
Bidrag till iståndsättningsarbeten av typen smärre 
reparations- och trafikåtgärder av driftteknisk art 
Bidrag till redskapsanskaffning 
Bidrag till särskilda kommunikationsändamål 

1 000-tal kr. 

9000 

108 700 
3 000 

1 500 
I 500 

6000 
2 200 

100 

132 000 
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Av totalbeloppet utgör ca 14,6 milj. kr. pris- och löneomräkning. 
Denna programnivå ger möjlighet att vidmakthålla det befintliga 

statsbidragsberättigade vägnätet så att kapitalförstöring inte sker och 
för att trygga framkomligheten. Nivån ger också möjlighet att lämna 

årligt driftbidrag till nya statsbidragsberättigade vägar. 

2.7. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande ka

lenderår. Anslag begärs således för år 1978. 
Under anslaget redovisas bidragsgivningen till byggande av enskilda 

vägar. Bidrag lämnas till byggande av enskild väg av väsentlig bety

delse för en bygds befolkning. Bidrag kan även lämnas till byggande 
av enskild väg som utgör tillfartsväg till naturområde för rekreation 

och friluftsliv eller av annat skäl är av betydelse för fritidsändamål. 
Bidrag utgår i mån av tillgång på medel i normalfallet med 70 % av 

den beräknade bidragsgrundande kostnaden. 
För år 1977 har ett anslag av 21,8 milj. kr., exkl. administrations

kostnader om 5,0 milj. kr., anvisats. Anslaget beräknas fördelas med 
drygt 15 milj. kr. till fortsättnings- och slutbidrag för tidigare påbörja
de byggnadsobjekt och med ca 6,8 milj. kr. till objekt som avses på

börjas under år 1977. 
För bidragsgivning verksamhetsåret 1978 har medclsbehovet angivits 

i tre programnivåer. Som tidigare angetts begär vägverket från och 
med budgetåret 1977 /78 under anslaget även medel för iståndsättnings

arbeten av typ förbättringsåtgärdcr. Äskandena för bidrag till dessa 

iståndsättningsåtgärder har inom program Byggande upptagits med 15,U 

milj. kr. i programnivå A och 10,0 milj. kr. i programnivåerna B och 

c. 
För år 1978 begär vägverket enligt programnivå A, som utgör ver

kets alternativ I, ett bidragsbelopp om 58 milj. kr. Kostnaderna för ad
ministration uppgår till 6,5 milj. kr. Nivån incdger angelägna satsningar 
på bärighetshöjande åtgärder på glesbygdsvägarna som svarar för ca 
85 % av kostnaderna för inventerade byggnadsbehovet. 

För förbättring av färjeläget i Gränna på färjeleden Gränna-Vi

singsö, Jönköpings län, har upptagits 3 milj. kr. Sjöfartsverket har 

från säkerhetssynpunkt kritiserat Gränna hamn som färjeterminal. Un

der åren 1974-1975 inträffade flera tillbud och färjetrafiken kan ej 

upprätthållas vid otjänlig väderlek. Vägverket finner det därför ange
läget att statsbidrag till förbättring av färjeläget kan utgå. 

Möjligheter att prioritera ombyggnad av vissa trafikfarliga anslut

ningar till statsvägnätet medges även inom nivå A. Nivån medger ock
så en viss satsning på fritidsvägar och tätortsvägar som tillsammans 
svarar för ca 15 % av det inventerade byggnadsbehovet. Vidare med
ger nivån ett bidragsbelopp med ca 5 milj. kr. till att iståndsätta ny-
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tillkommande statsbidragsvägar till ett för dess ändamål tillfredsställan
de skick och 10 milj. kr. till iståndsättningsåtgärder på äldre vägar. 
Äskanden för sådana arbeten har tidigare tagits upp under anslaget 
Bidrag till drift av enskilda vägar. 

Programnivå B, som är lika med verksamhetsalternativ Il, innebär 

ett bidragsbelopp om 48 milj. kr. Programnivån medger samma sats

ningar på förstärkning av glesbygdsvägarna och förbättring av färje
läge i Gränna som programnivå A. Ombyggnad av vissa trafikfarliga 

anslutningar medges däremot inte. Byggandet av fritidsvägar slopas 

med undantag av något enstaka fall. Till tätortsvägar beräknas viss bi
dragsgivning kunna ske. 

Vidare medger nivån ett bidragsbelopp på ca 5 milj. kr. till att 

iståndsätta nytillkommande statsbidragsvägar till ett för dess ändamål 

tillfredsställande skick och 5 milj. kr. till iståndsättningsåtgärder på 
äldre vägar. 

Bidragsbeloppet i nivå C utgör 38 milj. kr. och medger oförändrad 

byggnadsvolym i jämförelse med år 1977. Därutöver kan bidrag lämnas 

till förbättringen av färjeläget i Gränna samt 5 milj. kr. lämnas som 

bidrag till iståndsättning av nya vägar och 5 milj. kr. till äldre vägar. 
Vid jämförelse med byggnadsvolymen år 1977 bör särskilt beaktas att 
byggnadsvolymen för detta år sänktes kraftigt i jämförelse med tidi
gare år. 

Programnivå C medger bidragsgivning endast till en begränsad del 

av de mest angelägna glesbygdsvägarna. 
Administrationskostnaderna tas i samtliga alternativ upp med 6,5 

milj. kr. 

2.8. Tjänster till utomstående 

Detta anslag är fr. o. m. budgetåret 1974/75 ett kalenderårsanslag 
och avser framförliggande kalenderår. Anslagsframställningen avser 
således år 1978. 

Programmet för anslaget, som för innevarande budgetår uppgår till 
14,2 milj. kr., inrymmer tjänster till utomstående och kostnader i sam
band med beredskapsarbeten. Den förstnämnda posten avser den taxe
och avgiftsbelagda verksamheten, huvudsakligen byggande och drift på 

entreprenad av vägar åt kommuner och enskilda väghållare. 

Den principiella målsättningen för vägverkets taxe- och avgiftssätt

ning är full kostnadstäckning. Härmed avses täckning av såväl bok

förings- som kalkylmässiga kostnader. Verksamheten beräknas av väg
verket under perioden 1977-1982 vara självbärande med en omslut

ning av ca lCJO milj. kr. per år. 
Posten beredskapsarbeten avser kostnader för dels de beredskapsar

beten som vägverket genomför för AMS' räkning, dels projektering 
och marklösen för de beredskapsarbeten på vägar som AMS genom-
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för i egen regi. Mot bakgrund av verkets målsättning och med hänsyn 
till omfattningen av egna resurser samt efter samråd med AMS pla

nerar vägverket en årlig omslutning av beredskapsarbeten motsvarande 

en ersättning från AMS med ca 170 milj. kr. för perioden 1977-1982. 
Härtill kommer särredovisade administrationskostnader för den interna 

planeringen som inte ersätts av AMS. För år 1978 begär vägverket 16 

milj. kr. för dessa kostnader, vilket motsvarar ett i reala termer oför

ändrat belopp jämfört med år 1977. 

3. Remissyttrande över vägverkets, sjöfartsverkets och affärsverkens an

slagsframställningar 

AMS har, liksom i sina yttranden över tidigare års anslagsframställ

ningar, framhållit betydelsen av att planeringen inom resp. verk fort

löpande bedrivs på sådant sätt att investeringarna snabbt kan anpassas 

efter konjunktur- och arbetsrnarknadsläge. Det är angeläget att det 

inom verken finns en snabbt aktualiserbar projektreserv. I övrigt har an

slagsframställningarna inte föranlett några erinringar från AMS' sida. 

4. Föredraganden 

De allmänna riktlinjerna för den nuvarande vägplaneringen antogs 

av riksdagen år 1972 efter förslag i prop. 1972: 1 (bil. 8). 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att vägverkets planeringsmetodik 

skulle vidareutvecklas och utvidgas för att ge bättre underlag för prio

ritering av olika vägåtgärder. Därvid skulle på ett bättre sätt vägas in 
olika samhällsekonomiska effekter. 

För att i enlighet med statsmakternas ställningstaganden dra upp de 

närmare, mera konkreta riktlinjerna för detta utrednings- och utveck
lingsarbete tillsattes kommitten för den långsiktiga vägplaneringen 
(KLV), som redovisade sina ställningstaganden i betänkandet (SOU 

1975: 85 och 86) Vägplanering. Betänkandet har remissbehandlats. 

Betänkandet utgör ett av resultaten av det vidgade utrednings- och 

utvecklingsarbetc rörande vägplanering som enligt 1972 års riksdag 

borde komma till stånd. Jag avser att i en kommande trafikpolitisk pro

position redovisa mina ställningstaganden i denna fråga. 

I anslutning härtill vill jag nämna att vägverket har till regeringen 

redovisat en i samarbete med statskontoret gjord översyn av verkets or

ganisation. Verket föreslår bl. a. att en planeringsavdelning inrättas vid 

centralförvaltningen. Förslaget rcmissbehandlas f. n. 

Innan jag går över till att behandla väganslagen för budgetåret 1977 / 

78 vill jag ta upp frågan om statsbidrag till utbyggnad av cykelleder 
m.m. 

Planeringen av cykeltrafiken måste på ett ändamålsenligt sätt sam

ordnas med kommunens övriga trafik- och bebyggelseplanering. En så-
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dan samordning kräver kunskaper om cykeltrafik och cykeltrafikplane
ring. Riksdagen begärde därför år 1972 (TU 1972: 14, rskr 1972: 250) 

en utredning i syfte att skapa bättre förutsättningar för cykeltrafikcn. 
Regeringen gav år 1973 statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk 
i uppdrag att - i samråd med statens planverk - utreda frågan. De 
tre verken redovisade sitt utredningsarbete i rapporten Cykeln i serien 
Stadens trafiknät. (Statens planverk, rapport nr 33, del 1.) 

I prop. 1975/76: 100 (bil. 8) anmälde departementschefen den nämn
da rapporten. Med anledning av motioner väckta i anslutning härtill 
ansåg trafikutskottet att en översyn av statsbidragsbestämmelserna bor
de ske för att stimulera kommunerna att bygga ut ett sammanhållet och 
rationellt cykelvägnät. Härvid borde även temporära statsbidragsbestäm

melser ifrågakomma. översynen borde enligt utskottet omfatta även 
vägtrafikkungörelsen med hänsyn till den ökande roll som cykeltrafiken 
spelar. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag (TU 1975/76: 
16, rskr 1975/76: 218). 

Jag har efter regeringens bemyndigande den 26 oktober 1976 tillkal
lat en särskild utredare (K 1976: 04) med uppdrag att pröva bidrags

och författningsfrågor avseende cykeltrafiken i enlighet med trafikut
skottets uttalande. 

Jag går härefter över till frågan om väganslagen för budgetåret 

1977178. 
I prop. 1975/76: 100 beräknades väganslagen till sammanlagt 3 217 

milj. kr. för budgetåret 1976/77. Härav beräknades 200 milj. kr. under 
anslaget Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende statliga 
vägar att ställas till regeringens förfogande. Trafikutskottet ansåg att 
dessa 200 milj. kr. i stället borde tillföras vägverkets anslag till drift 
resp. byggande av statliga vägar med 100 milj. kr. till vardera anslaget. 
Riksdagen biföll trafikutskottets förslag. Därmed kunde medlen föras 
över på de ordinarie anslagen, innebärande att anslaget Drift av statliga 
vägar togs upp med 1 610 milj. kr. och anslaget Byggande av statliga 
vägar med 865 milj. kr. 

Regeringen har i november 1976 beslutat om fördelningen på län av 
det utökade byggnadsanslagct i enlighet med vägverkets förslag som av
getts efter hörande av samtliga länsstyrelser. Samtidigt fastställde rege
ringen de flerårsplaner för vägbyggandet under perioden 1976-1980, 

vilka dels av vägverket överlämnats till regeringen för fastställelse, dels 
genom anförda besvär kommit till regeringens prövning. Genom beslutet 
att tillföra anslagen Byggande resp. Drift av statliga vägar 200 milj. 
kr. har angelägna behov enligt den prioritering som vägverket och läns

styrelserna enats om kunnat tillgodoses. De vägprojekt som under år 
1976 påbörjats med medel från anslaget Särskilda byggnads- och för
bättringsåtgärdcr avseende statliga vägar har injämkats i flerårsplanerna 
och kommer därmed att kunna fullföljas. 
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I bilaga A i TU 1975/76: 11 angavs vissa vägföretag till vilka medel 
avsågs kunna komma i fråga från anslaget Särskilda byggnads- och för
bättringsåtgärder avseende statliga vägar för år 1977. Enligt trafikutskot
tet borde dessa vägföretag kunna utföras bl. a. som beredskapsarbeten 
med hänsyn till objektens belägenhet i skogslänen. Genom bl. a. rege
ringens beslut den 25 november 1976 om en höjning av ramen för be
redskapsarbeten kan jag konstatera att samtliga nämnda objekt där 
praktiska möjligheter förelegat för byggstart nu kommer till utförande. 

Beträffande mellanriksvägen Kiruna-Narvik uttalade trafikutskottet 
i våras att, så snart de praktiska förutsättningarna föreligger, det enligt 
utskottets uppfattning är angeläget att arbetena på vägen igångsätts samt 
att erforderliga medel ställs till förfogande. Arbetsplanen för anläggning 
av väg Kiruna-Riksgränsen har nyligen fastställts. Beslutet har dock 
ännu inte vunnit laga kraft. Frågan om medel för vägbygget bör därför 

inte tas upp i detta sammanhang. 
För nästa verksamhetsår förordar jag en särskild satsning på driftan

slagen och tillstyrker en höjning av dessa med ca 225 milj. kr. i för
hållande till anslagen innevarande år. För anslaget Drift av statliga vä

gar förordar jag en höjning med 180 milj. kr. jämfört med det av riks
dagen beslutade anslaget för innevarande budgetår. Anslaget kommer 
därmed för år 1978 upp i en nivå av 1 790 milj. kr., eller 280 milj. kr. 
mer än förslaget i prop. 1975/76: 100 för innevarande budgetår. När det 
gäller investeringsanslagen innebar riksdagens beslut i våras att anslaget 
Byggande av statliga vägar tillfördes ytterligare 100 milj. kr. för år 
1977. Mitt förslag för år 1978 innebär oförändrad nivå för anslagen 
Byggande av statliga vägar och Bidrag till byggande av kommunala vä
gar och gator samt en viss ökning av anslaget Bidrag till byggande av 
enskilda vägar. 

Vägverket bör lägga ner betydande resurser på forsknings- och utveck
lingsverksamheten på väg- och trafikområdet för att uppnå en bättre 
trafiksäkerhet och framkomlighet på vägarna. Självfallet bör därvid 
beaktas de resurser för forsknings- och utvccklingsarbetc som statens 
väg- och trafikinstitut har. 

Jag går nu över till att redovisa mina ställningstaganden i fråga om 
anslagens storlek och kommer senare att hemställa om medelsanvis
ning under resp. anslag. 

Vad gäller väg- och gatudriften anser jag i likhet med 
vägverket att driftåtgärder, som syftar till att upprätthålla servicestan
darden och vidmakthålla det i vägarna nedlagda kapitalet, skall priorite
ras vid en bedömning av olika möjliga väghållningsinsatser inom ramen 
för de totalt tillgängliga vägmedlen. 

Anslaget D r i f t a v s t a t I i g a v ä g a r avses täcka kostnaderna 
för servicearbeten, underhållsarbeten samt vissa förbättringsarbeten inom 
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de olika delarna av det statliga vägnätet. För innevarande budgetår 
är som nämnts anslaget 1 610 milj. kr. 

Betydande insatser i form av beredskapsarbeten har även avsett för
bättringsåtgärder. Under den senaste femårsperioden har således för 
detta ändamål sammanlagt över 350 milj. kr. anvisats. Dessa arbeten, 
som primärt tillkommit från allmän sysselsättningssynpunkt, har bidragit 
till att påskynda genomförandet av vägverkets långsiktiga program för 
upprustning av de sekundära och tertiära vägarna. 

Med hänsyn till de angelägna behov av olika driftåtgärder som före
ligger är jag beredd att föreslå en anslagsökning med 180 milj. kr. i 
förhållande till anslaget för innevarande budgetår. För den statliga väg
driften kommer därmed under kalenderåret 1978 att disponeras (1 610 
+ 180) 1 790 milj. kr. Mitt förslag innebär - tillsammans med de extra 

100 milj. kr. som tillfördes anslaget för innevarande år - att anslaget 
under två år ökar med 435 milj. kr. eller 32 %. Inom ramen 1 790 milj. 
kr. räknar jag med att vägverket vid normal omfattning av servicearbe

ten kan utföra slitlager- och torrläggningsarbeten i betydande omfatt
ning. Därutöver räknar jag med att förbättringsarbeten kan utföras i 
samma omfattning som under de senaste åren. 

För anslaget B i d r a g t i 1 1 d r i f t a v k o m m u n a 1 a v ä g a r 
och gator beräknar jag en höjning med 17,l milj. kr. jämfört med 
det för innevarande budgetår anvisade anslaget av 235,7 milj. kr. Jag 
förordar således för nästa budgetår ett anslag av 252,8 milj. kr. Med den 
föreslagna nivån kan intentionerna i bidragsförfattningen uppfyllas. Bi
draget för år 1977 kan uppgå till 95 % av det bidragsunderlag som väg
verket författningsenligt fastställt för bidragsåren 1976 och 1977. Jag 
är inte beredd att förorda en sådan omläggning av anslagsperioden för 
bidragsdelen till att avse framförliggande kalenderår som vägverket har 
föreslagit. 

Anslaget B i d r a g t i 11 d r i f t a v e n s k i 1 d a v ä g a r m. m. 
är för innevarande budgetår upptaget med 108 milj. kr. Den balans av 
inneliggande ansökningar om statsbidrag till i och för sig statsbidrags
berättigade enskilda vägar som tidigare fanns kunde under åren 1974 
och 1975 avvecklas. Till följd av att anslaget under innevarande bud
getår inte har medgett att bidrag kan lämnas till nya ansökningar 
har dock åter en balans av inneliggande ansökningar uppkommit. 

Genom beslut den 27 oktober 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt statens 
vägverk att genomföra en översyn av statsbidragssystemet för enskilda 
vägar. Vägverket har i mitten av december 1975 lämnat en utrednings
rapport, vilken har remissbehandlats. Förslagen bereds f. n. inom kom
munikationsdepartementet. I avvaktan på bl. a. denna beredning är jag 
inte beredd att förorda en sådan omläggning av bidragsdelen av an

slaget till att avse framförliggande kalenderår som verket föreslagit. 
Jag förordar en kraftig satsning på det från flera synpunkter viktiga 

5 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 9 
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enskilda vägnätet och förordar en medelsanvisning för nästa budgetår 

med 135,7 milj. kr., dvs. en ökning jämfört med innevarande budgetår 

med 27, 7 milj. kr. motsvarande ca 25 % . Med den förordade medels

anvisningen räknar jag med att bidrag skall kunna lämnas till - utöver 

de vägar som redan uppbär bidrag - ett betydande antal nya vägar. 

Därtill beräknas från anslaget statsbidrag kunna lämnas även till igång

sättningsarbeten på vägar som redan uppbär statsbidrag till barmarks

underhåll och vinterväghållning. 

Vad gäller v ä g - o c h g a t u b y g g an d e t vill jag i följande 

tabell inledningsvis redovisa det ungefärliga utfallet av investeringarna 

inom denna sektor under perioden 1971-1975 samt de beräknade kost

naderna under åren 1976 och 1977. I angivna belopp för beredskaps

arbeten, som avser statsbidragsdelen för alla kategorier vägar, ingår 

även kostnaderna för vissa förbättringsarbeten av driftkaraktär. 

År 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976' 
1977' 

Ordinarie 
statliga 
vägbygg
nadsar
beten 

684 
685 
725 
840' 
745 
765 
865 

' Varav på tilläggsstat 115. 
' Beräknade belopp. 

Särskilda 
byggnads
och för
bättrings
åtgärder 

200 
200 

Ordinarie 
kommu-
nala väg-
byggnads-
arbeten 

325 
330 
331 
331 
344 
350 
350 

Byggande Bered-
av en- skaps-
skilda arbeten 
vägar 

23 315 
23 589 
23 468 
25 414 
27 236 
27 445 
27 360 

Vid sidan av de ordinarie vägbyggnadsanslagen har, som framgår av 

tabellen, betydande belopp årligen anvisats av beredskapsmedel som 

kommit vägnätet tillgodo. Dessa insatser har primärt motiverats av sys

selsättningspolitiska skäl. Det har dock ansetts viktigt att som bered

skapsarbeten välja ut vägföretag som ingår i gällande flerårs- och lång

tidsplaner. Därigenom har det varit möjligt att förutom den egentliga 

sysselsättningseffekten även uppnå en positiv effekt från trafiksäker

hets- och framkomlighetssynpunkt. 

Anslaget B y g g an d e av st a t I i g a v ä g a r är för innneva

rande budgetår 865 milj. kr. Anslaget bör för nästa budgetår tas upp 

med oförändrat belopp, dvs. med 865 milj. kr. I anslutning härtill vill 

jag erinra om att gällande flerårsplaner har i enlighet med regeringens 

direktiv upprättats för en årlig byggnadsvolym om 765 milj. kr. i resp. 

års prisläge. De framställda flerårsplanerna innebär dock en ökad be

lastning av ca 35 milj. kr. för år 1978 för att de med anslaget Särskilda 

byggnads- och förbättringsåtgärder avseende statliga vägar påbörjade 

vägobjekten skall kunna färdigställas. 

Summa 

1 347 
I 627 
1 547 
l 610 
1 522 
1 787 
1 602 
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Anslaget B i d r a g t i I I b y g g a n d c a v. k o m m u n a l a 
väg a r o c h g a t o r bör för nästa budgetår tas upp med oföränd
rat belopp, dvs. med 350 milj. kr. 

Anslaget B i d r a g t i 11 b y g g a n d e a v e n s k i I d a v ä g a r 
bör för nästa budgetår tas upp med 30 milj. kr., vilket innebär en ök
ning med 3,2 milj. kr. Därigenom bedömer jag att statsbidrag bl. a. kan 

ges till en förbättring av färjeläget i Gränna, vilken utgör en förutsätt

ning för att trygga en regelbunden trafikering av färjeleden Gränna
Visingsö. 

Kostnadsramarna för år 1978 för anslagen Drift av statliga vägar 
resp. Byggande av statliga vägar bör i princip bestämmas till samma 
belopp som anslagen. Det bör ingå i regeringens befogenheter att i den 
mån arbetsmarknadsläget, kravet på en ändamålsenlig planering av 
verksamheten eller andra särskilda skäl motiverar det bemyndiga väg
verket att under år 1977 resp. år 1978 jämka de föreskrivna kostnadsra
marna för dessa år, t. ex. genom att under andra halvåret 1977 i förväg 

ta i anspråk behövliga belopp av de medel under de kalenderårsberäk

nade anslagen, som kan bli anvisade för verksamhetsåret 1978. 

Jag hemställer att regeringen 
ger riksdagen till känna vad jag har anfört i det föregående om 

vägväsendet. 

8 1. Statens vägverk: Ämbctsverksuppgifter 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

6 072 000 
7 465 000 

10 370 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för central administration (an
del), översiktlig vägplanering, fastställande av al'betsplaner samt för

svars- och järnvägsärenden. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 23 030 000 kr. för budgetåret 
1977178 avseende verksamheten under år 1977. Motiveringen för ver

kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägver

kets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1978, som jag beräknar till 10,3 
milj. kr., ungefärligen kommer att fördela sig på följande sätt. Därvid 
har jag under delposten Central administration beräknat medel för 
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omlokaliseringskostnader. I avvaktan p_å särskild proposition till riks
dagen år 1977 om totalförsvarets inriktning har jag under delprogram
met Försvarsfrågor inte tagit upp medel för viss materielanskaffning 
som vägverket föreslagit i programplanen för det ekonomiska för
svaret. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Försvarsfrågor 
Järnvägsärenden m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

3 575 000 
1900000 

460 000 
4 110 000 

325 000 

10 370 000 

att till Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter för budgetåret 
1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 10 370 000 kr., att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1975176 Utgift 1256275 000 
1976177 Anslag 1610000 000 
1977178 Förslag 1790000 000 

Reservation 623 999 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 
verksamhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna samt 
vissa förbättringsarbeten, vilka avser främst de sekundära och tertiära 
vägnäten. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 1 940 milj. kr. för budgetåret 
1977178 avseende verksamheten under år 1978. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägver
kets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Kostnadsramen för år 1977 har fastställts till 1 610 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1978 bestäms till 1 790 milj. kr. och att anslag 
begärs med samma belopp. Förslaget innebär en ökning av anslaget 
för nästa budgetår med 180 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften 
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beräknas i stort fördela sig under år 1978. Sammanställningen visar 
även de ungefärliga kostnaderna för innevarande år (milj. kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Servicearbeten 
Underhållsarbeten 
Förbättringsarbctcn 

1977 

26,0 
37,0 

750,0 
656,0 
141,0 

1610,0 

1978 

Vägverket 

29,5 
41,5 

857,0 
837,0 
175,0 

1940,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Föredra-
ganden 

29,5 
41,5 

849,0 
722,0 
148,0 

1 790,0 

att till Drift av statliga vägar för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
reservationsanslag av 1 790 000 000 kr., att avräknas mot auto
mobilskattemedlen. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1975176 Utgift 785 707 000 
1976177 Anslag 865 000 000 
1977/78 Förslag 865 000 000 

Reservation 378 239 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 
verksamhet som är hänförliga till byggande av statliga vägar samt 

vissa förbättringsarbeten. 

Statem vägverk 

Verket hemställer om ett anslag om 1 335 milj. kr. resp. 865 milj. kr. 
enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1977/78 avseende 
verksamheten under år 1978. Motiveringen för verkets förslag i denna 
del har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslagsframställ

ning i det föregående. 

Föredraganden 

Kostnadsramen för år 1977 har fastställts till 865 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1978 bestäms till 865 milj. kr. och att anslag be
gärs med samma belopp. Förslaget innebär oförändrad medelstilldelning. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägbyg

gandet beräknas i stort fördela sig under år 1978. Sammanställningen 
visar även de ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande år 

(milj. kr.). 
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P~n 1~7 1978 

Vägverket Före-
draganden 

Alt. I Alt. lll 

Central administration 32,0 36,0 36,0 36,0 
Regional administration 22,0 25,0 25,0 25,0 
Byggande av riksvägar 626,1 784,0 586,0 585,0 
Byggande av tunnelbanor 3,2 8,0 8,0 8,0 
Byggande av länsvägar 171, 7 472,0 200,0 200,0 
Utrednings- och utveck-
lingsverksamhet I 0,0 10,0 10,0 11,0 

865,0 1335,0 865,0 865,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett reservationsanslag av 865 000 000 kr., att avräknas mot au
tomobilskattemedlen. 

B 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

204 978 000 
235 700 000 
252 800 000 

Reservation 1026000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommun med 95 % av det be
lopp vartill de skäliga kostnaderna för drift av de bidragsberättigade 
vägarna och gatorna beräknas uppgå. Driftkostnaden fastställs för en 
tväårsperiod av statens vägverk efter kommunens hörande. Beräkning
en kan justeras under löpande tvåårsperiod, om väsentligt ändrade för
hå11anden inträder. Bi dragsgivningen regleras genom kungörelsen (1971: 
955) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa kommuner (änd
rad senast 1976: 28). Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 285 milj. kr. för budgetåret 

1977 /78. Vidare begär verket att 285 milj .. kr. för bidrags givning av

seende år 1978 anvisas redan budgetåret 1977/78. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägver
kets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag, 
att anslaget tas upp med 252,8 milj. kr., innebärande en uppräkning 
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med 17,1 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär 
följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

1 000000 
251800000 

252 800 000 

att till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 252 800 000 

kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B S. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1975176 Utgift 302 237 000 Reservation 194 738 000 

1976177 Anslag 350 000 000 
1977178 Förslag 350 000 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommuns kostnad för byggnads

företag med 95 % till byggande av väg samt till byggande av gata mot 

vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från tomt 

eller annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 

95 % till utförande av större konstarbete eller trafikanordning, som in
går i gata. Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbete utgår stats

bidrag med 85 % . I kostnaden för byggnadsföretag får inräknas skälig 
ersättning för mark och för intrång, som föranleds av vägs eller gatas 

byggande eller användande. 
Bidrag utgår i mån av tillgång på medel och enligt av statens vägverk 

fastställd fördelningsplan för fem år. Fördelningsplanen skall förnyas 
vart tredje år. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen om stats
bidrag till väg- och gatuhållning i vissa kommuner. Statsbidrag till byg
gande av tunnelbana kan under vissa förutsättningar utgå från detta 

anslag till kommun, landstingskommun och kommunalförbund. Denna 

bidragsgivning regleras genom kungörelsen (1971: 956) om statsbidrag 

till byggande av tunnelbana. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 466,5 resp. 391,5 milj. kr. enligt 
sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1977178. Motiveringen 
för verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för 
·vägverkets anslagsframställning i det föregående. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
anslaget tas upp med 350 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig 
på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

6 500 000 
343 500 000 

350 000 000 

att till Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator för 
budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 000 
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1975176 Utgift 95 785 000 
1976177 Anslag 108 000 000 
1977/78 Förslag 135 700 000 

Reservation 12 841 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild väg av väsentlig 
betydelse för en stor allmänhet. Bidrag kan även utgå om vägen är ut
fart för en bebyggelse och av betydande längd eller om vägens drift är 
synnerligen betungande för väghållaren. Bidrag utgår med 70 % av be
räknad kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas med 85 % om 
synnerliga skäl föreligger. Vidare kan s. k. iståndsättningsbidrag beviljas 
med 70 % för åtgärder som bedöms nödvändiga från trafiksäkerhets
synpunkt. Från anslaget lämnas även bidrag till anskaffning av redskap 
för driften. Slutligen utgår från anslaget bidrag till kostnader för viss 
passbåtstrafik m. m. Huvuddelen av bidragsgivningen regleras genom 
kungörelsen (1952: 793) angående statsbidrag till enskild väghållning 
och kungörelsen (1952: 417) angående statligt stöd till anskaffning av 

maskiner och redskap för rationalisering av underhållsarbetet på vissa 

enskilda vägar. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. Med stöd av 
sistnämnda kungörelse kan lånegaranti för lån avseende inköp av väg
underhållsmaskincr lämnas. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 132 milj. kr. för budgetåret 1977/ 
78. Vidare begär verket att 137 milj. kr. för bidragsgivning avseende år 
1978 anvisas redan budgetåret 1977178. Motiveringen för verkets för
slag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets an
slagsframställning i det föregående. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
anslaget för budgetåret 1977/78 tas upp med 135,7 milj. kr., innebäran
de en ökning med 27,7 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på 
ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

Kr. 

9 900 000 
125 800 000 

135700000 

1. medge att under budgetåret 1977178 statlig lånegaranti för lån 
avseende inköp av vägunderhållsmaskiner för vissa enskilda 
vägar beviljas intill ett belopp av 120 000 kr. 

2. till Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. för budgetåret 
1977178 anvisa ett reservationsanslag av 135 700 000 kr., att 
avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

28 408 000 
26 800 000 
30 000 000 

Reservation 15 985 000 

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskild väg av väsentlig 
betydelse för en bygds befolkning. Bidrag lämnas till kostnad för ar
betsplan med 70 % samt till beräknad övrig kostnad för företaget med 
högst 70 % . Föreligger synnerliga skäl kan sistnämnda bidrag höjas 
till högst 85 % . Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen angående 
statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag lämnas även till byggande av 
enskild väg som utgör tillfartsväg till naturområde för rekreation och 
friluftsliv eller av annat skäl är av särskild betydelse för fritidsändamål. 
Även för denna bidragsgivning gäller i tillämpliga delar nämnda kun

görelse. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 64,5 resp. 44,5 milj. kr. enligt sitt 
högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1977/78. Motiveringen för 

. verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för väg
verkets anslagsframställning i det föregående. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
anslaget tas upp med 30 milj. kr. innebärande en ökning med 3,2 milj. 
kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

5 600 000 
24 400 000 

30 000 000 

att till Bidrag till byggande av enskilda vägar för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 30 000 000 kr., att 

avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 8. Tjänster till utomstående 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

12 533 000 
14 207 000 

16 000 000 

Från anslaget bestrids vissa kostnader inom vägverket för planering 
m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsstyrelsen. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 16 000 000 kr. för budgetåret 

1977/78 avseende verksamheten under år 1977. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägver
kets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1977/78 till 16 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 16 000 000 kr., att avräknas mot automo
bilskattemedlen. 

B 9. Avsättning till statens automobilskattemedelsfond 

I vägtrafikskattelagen (1973: 601, ändrad senast 1976: 337) återfinns 
de grundläggande bestämmelserna för beskattning av bilismen. 
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I följande sammanställning redovisas det faktiska utfallet av auto
mobilskattemedlens specialbudget för de senaste fem budgetåren (milj. 
kr.). 

Budgetår Netto- Netto- Över- Behållning Reserva-
inkomster utgifter skott på fonden tioner 

1971/72 3 348,6 2 830,1 518,5 2 754,0 1 208,5 
1972/73 3 473,6 3 169,8 303,8 3 003,4 1 262,9 
1973/74 3 642,0 3 323,6 318,4 3 180,0 1 404,7 
1974/75 3 713,2 3 614,9 98,3 3 381,3 I 301,6 
1975/76 3 925,4 3 773,7 151,7 3 341,3 I 493,3 

De sammanlagda utgifterna under de olika väganslagen m. m. för 
budgetåret 1977178 har jag beräknat till ca 3 450 milj. kr. 

För trafiksäkerhet, vissa bidrag m. m. beräknar jag för andra anslag 

inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde sammanlagt 

ca 193,5 milj. kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. Därjämte 

föreslås att ca 841,5 milj. kr. inom justitie-, utbildnings-, jordbruks- och 

arbetsmarknadsdepartementens verksamhetsområden skall avräknas mot 

dessa medel. 
Enligt den sålunda redovisade beräkningen skulle det totalbelopp 

som avses täckas av automobilskattemedlen för budgetåret 1977178 upp
gå till sammanlagt (3450+193,5+841,5) 4485 milj. kr., vilket innebär 
en ökning i förhållande till motsvarande på statsbudgeten för inne

varande budgetår uppförda anslagsbelopp med ca 336 milj. kr. 

Chefen för budgetdepartementet har beräknat inkomsterna på auto

mobilskattemedlens specialbudget för .budgetåret 1977178 till samman

lagt 5 110 milj. kr. 
Av sistnämnda belopp skall alltså 4 485 milj. kr. disponeras för att 

täcka anslag på driftbudgeten. medan 625 milj. kr, bör tillföras budget
utjämningsfonden och där redovisas under särskild titel. 

Anslaget bör foras upp med endast ett formellt hclopp av I 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till statens automobilskattemedels/ond för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

C 1. Statens trafiksäkcrbctsvcrk: Förvaltningskostnadcr 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

20 098 000 

22 336 000 
24 920 000 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande tra
fikreglering, fordonskontroll, förarutbildning, körkort, bil- och körkorts
registrering samt information och allmänt trafiksäkerhetsarbete. 

Trafiksäkerhetsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en gene
raldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen trafik- och infor
mationsbyrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån och kanslibyrån samt en re
gisteravdelning för bil- och körkortsregistren. Till verket är knutet ett 
registerråd med uppgift att bistå verket i mera betydelsefulla frågor 
rörande registerverksamheten. För förarprov, fordonsbesiktning m. m. 
finns en regional organisation med sju distrikt. 

Från förevarande anslag bestrids kostnaderna för verkets styrelse, 
verkschefens sekreterare, trafik- och informationsbyrån, sex tjänster inom 
kanslibyrån, en avdelningsdirektör för viss utredningsverksamhet samt 
- inom den regionala organisationen - åtta förste byråingenjörer för 
viss tillsynsverksamhet, sju byråassistenter för allmän informationsverk
samhet, sju byråassistenter för uppgifter i samband med trafikundervis
ning i skolorna, sju bilinspektörer för arbete med bl. a. buller- och av-
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Statens trafiksäkerhetsverk 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 306 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle nödvändigtvis komma att betyda minskad in

formationsverksamhet. Vidare måste uppdragen åt utomstående att ut
föra materialprovningar, utredningar och undersökningar skäras ned. 

3. Vid trafik- och informationsbyråns trafiksektion utarbetas bl. a. 
föreskrifter för vägmärken och andra trafikanordningar. För att verket 
skall kunna följa utvecklingen inom trafiksignalområdet behövs förstärk
ning med en förste byråingenjör. Vidare behövs en förste byråingenjör 
för arbete med de tillämpningsföreskrifter till vägtrafikkungörelsen som 
utfärdas för att skapa enhetlighet i kommunernas lokala trafikföreskrif
ter samt en ritare till följd av ökat ritningsarbete ( + 265 535 kr.). 

4. Trafiksäkerhetsverket har att övervaka tillämpningen av bestäm
melserna i vägmärkeskungörelsen och de av verket utfärdade föreskrif
terna rörande olika trafikreglerande anordningar. För detta ändamål 
finns i den regionala organisationen en förste byråingenjör i varje di

strikt utom i det östra distriktet där det finns ytterligare en förste byrå
ingenjör. Utöver övervakningsuppgiften har denna personal att stå väg
hållarna till tjänst med råd i trafikreglerings- och utmärkningsfrågor. Ar
betsuppgifterna har visat sig vara så omfattande att en förstärkning 
krävs av verkets regionala organisation med två förste byråingenjörer, i 
västra och södra distrikten ( +206 608 kr.). 

5. I verkets informationsverksamhet framställs ett mycket omfattande 
kampanjmaterial. För den direkta produktionen av detta material an
litar verket reklambyråer. För den kontinuerliga kontakten med reklam
byråerna och för uppföljning av deras arbete behövs ytterligare en förste 

byråsekreterare vid trafik- och informationsbyråns informationssektion 
( + 102 804 kr.). 

6. För dubblering av vissa tjänster till följd av verkets omlokalise
ring till Borlänge år 1978 behövs 80 000 kr. 

7. Informationsverksamheten siktar till att öka allmänhetens kunska
per om trafik och trafikregler och att ge rekommendationer om uppträ
dandet i trafiken. Verksamheten planeras för längre tidsperioder med 
närmare precisering av målsättning, innehåll, media etc. och är uppde
lad i huvudkampanjer, specialkampanjer och basaktiviteter, vilka följs 
upp genom effektmätningar för att få underlag för det fortsatta arbetet. 

Informationen sprids med hjälp av massmedia samt genom kursverk

samhet och via trafiksäkerhetskommitteer och organisationer m. m. 
Trafiksäkerhetsverkets informationsinsatser koncentreras under år 

1977 på huvudkampanjen "Till och från arbetet" samt under år 1978 på 
"Den tunga trafiken" tillsammans benämnda "Jobbet och trafiksäker

heten". 
Planeringen av 1977 års kampanj Till och från arbetet har pågått 

under lång tid tillsammans med representanter för berörda myndigheter, 
organisationer och företag. Totala antalet trafikolyckor vid färder till 
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och från arbetet uppgår årligen till ca 10 000 varvid ca 100 personer 
dödas. Syftet med kampanjen är förutom att minska dessa många trafik

olyckor att engagera så många arbetsplatser som möjligt i det fortlö

pande trafiksäkerhetsarbetet. Kampanjen pågår hela år 1977 och får 
sin tyngdpunkt under höstmånaderna. 

Även för 1978 års huvudkampanj Den tunga trafiken har ett grund

ligt förberedelsearbete rörande innehåll och uppläggning startats. Den 

tunga trafiken kräver många olycksoffer och syftet med kampanjen 

är att förbättra yrkesförarnas kunskaper och färdigheter och att hos 
andra trafikanter skapa förståelse för yrkesförarnas problem i trafiken. 

För att nämnda kampanjer skall kunna genomföras med god effekt 

krävs massmediainsatser såsom annonser, affischer, broschyrer, inslag 

i radio och TV m. m. Särskilt betydelsefull är medverkan av företag, 

organisationer m. fl. med att föra ut informationen till de enskilda 

trafikanterna. 
Trafiksäkerhetsverket har i sitt remissyttrande över Nordiska trafik

säkerhetsrådets rapport, "Fotgängarreflexer", angett att eftersom en 

lagstiftning angående obligatorisk användning av reflexer skulle beröra 
betydande grupper av människor och ett obligatorium tveklöst är för

enat med stora svårigheter samtidigt som det råder ovisshet om vilken ef

fekt som därigenom kan uppnås bör ett försök först göras med en 

samlad intensiv propaganda för att på frivillighetens väg söka höja 

användningsfrekvcnsen. Verket är berett att genomföra en större in
formationskampanj för att öka användningen av reflexbrickor hos fot

gängare redan under budgetåret 1977/78, om medel ställs till förfo
gande härför. Totalt beräknas för informationsverksamheten ett ytter
ligare medelsbehov av 2 100 000 kr. 

8. För sjukvård beräknas ytterligare 1 000 kr. för begärd personal
ökning. Under anslagsposten Reseersättningar behövs ytterligare 20 000 
kr. för nytillkommande personal samt 125 000 kr. för kostnader i an
ledning av verkets omlokalisering till Borlänge år 1978. 

9. Med hänsyn till begärd personalökning beräknas lokalkostnader 

om 46 000 kr. och expenser om 48 000 kr. 

10. Till följd av ökat behov av forsknings- och utvecklingsarbete 

inom fordons- och trafikregleringsområdcna behöver anslagsposterna 

till Materialundersökningar m. m. och Utredningsuppdrag ökas med 
225 000 kr. resp. 275 000 kr. 

Föredraganden 

För trafiksäkerhetsverket förordar jag under förvaltningskostnads
och uppdragsanslagen en uppräkning med drygt 6 milj. kr. till ca 58 
milj. kr. för att möjliggöra bl. a. viss personalförstärkning och en ut
vidgad informationsverksamhet. För bil- och körkortsregistrering samt 
framställning av körkort föreslås drygt 50 milj. kr. 
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Under förvaltningskostnadsanslagct beräknar jag en höjning med 2,6 
milj. kr. till 24 920 000 kr. Härvid har jag hl. a. beräknat medelsutrym

mc för en tjänst som handläggare inom trafik- och informationsbyrån 
för bl. a. produktion av material till verkets informationskampanjer 

samt för extrapersonal. Jag har även beräknat ytterligare 1,6 milj. kr. 
för informationsverksamhet - för vilket ändamål därmed disponeras 

13 550 000 kr. Jag beräknar därvid att verket även skall kunna bedriva 
information för att öka användningen av reflexbrickor hos fotgängare. 

Vidare beräknas ytterligare medel bl. a. för reseersättningar, material
undersökningar och utrcdningsuppdrag. 

Med hänvisning till det anförda och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 24 920 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 2. Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsvcrksamhet 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

33 339 000 
29 574 000 

33 060 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för fordonsbyrån, körkortsbyrån 

samt kanslibyrån och den regionala organisationen med under anslag 

C 1. angivna undantag. Vidare täcks kostnaderna för anskaffning och 

underhåll av utrustning för fordonsbesiktning samt utbildning. 
Inkomster vid statens trafiksäkerhctsverk, som redovisas på drift

budgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas 

för budgetåret 1977178 till 41 milj. kr. (1976177 36,5 milj. kr.). 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Verket Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 84 +19 +2 
Övrig personal 178 + 1 

262 +20 +2 
Anslag 
Lönekostnader 21 166 000 +4 742000 +2 550000 
Sjukvård 50000 + 9 000 + 5 000 
Reseersättningar 2 390 000 + 642 000 + 568 000 
Lokalkostnader 3 676 000 + 655 000 97 000 
Expenser 1864000 + 457 000 + 233 000 
därav engångsutgifter (6 000) <+ 66 000) (+ 1 000) 
Utrustning 150 000 + 12000 + 11 000 
Övriga utgifter 278 000 +1 201 000 + 22000 

29574000 +7718 000 +3 486000 
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Stutens trafiksäkerhetsverk 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 3 878 000 kr. 
Inom verkets regionala organisation har måst anställas extra personal 

för förarprov och körkortshantering. För extrapersonal beräknas 

1830000 kr. 
2. En minskning av anslaget enligt 0-alternativet skulle medföra dels 

att möjligheterna för verket att genom flygande inspektion kontrollera 

fordon i trafik skulle minska, dels att mindre tid kunde ägnas åt pröv

ning av körkortssökandena genom att antalet sökande i prövningsgrup

perna måste ökas. 
3. Vid körkortsbyrån har arbetsuppgifterna ökat starkt efter körkorts

reformens genomförande. Reformen innebar bl. a. att verket blev 
central körkortsmyndighet med uppgift att bl. a. utfärda körkort och 

meddela tillämpningsföreskrifter till körkortskungörelsen. För att kun
na fullgöra de uppgifter som åligger verket behöver körkortsbyrån för

stärkas med en förste byråsekreterare och en amanuens/byråsekrete

rare. För bl. a. allmänna sekreteraruppgifter behövs ett kontorsbiträde 

( +239 843 kr.). 

4. På fordonsbyråns utredningssektion handläggs bl. a. frågor om 
typgodkännande av fordonskomponenter och utrustning till fordon. 

Till följd av bl. a. ökade direkta anspråk på verket i dessa frågor och 

för att tillfredsställande kunna följa den tekniska utvecklingen inom 
området behövs ytterligare två byrådirektörer ( +236 563 kr.). 

5. Inom fordonsbyråns inspektionssektion utarbetas bl. a. bestämmel
ser om fordons beskaffenhet och utrustning. Utarbetandet av fordons
föreskrifter baseras ofta på internationella reglementen eller på forsk
nings- och utredningsarbete inom landet. För att i tillräcklig · omfatt

ning på basis av nämnda arbete ta fram fordonsföreskrifter samt för 

handläggning av dispenser från fordonsbestämmelser och information 
till allmänheten om tillämpningen av fordonsbestämmelserna behövs yt
terligare två byråingenjörer. För arbete med sådana föreskrifter röran

de motorredskap och andra tyngre fordon behövs förstärkning med en 
byrådirektör. Vidare behövs för handläggning av ansökningar om god

kännande av bilar och motorer enligt föreskrifterna i bilavgaskungörel

sen ytterligare en bilinspektör till inspektionssektionen ( + 363 471 kr.). 

6. Inom kanslibyrån behövs en byrådirektör för verksamhetsplanc

ring, framtagning av anslagsframställning och för andra ekonomiadmi

nistrativa uppgifter. För arbete med lönestatistik, kostnadsuppföljning 

och kontering samt handläggning av tjänstledigheter m. m. behövs vidare 

en byråsekreterare vid byrån ( + 187 662 kr.). 

7. För att möjliggöra inspektionen av trafikskolor i tillfredsställande 
omfattning erfordras ytterligare två bilinspektörer vid den regionala or
ganisationen ( + 168 354 kr.). 

8. Den i fordonskungörelsen förutsatta kontrollen av fordons be-
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skaffenhet och utrustning genom bl. a. flygande inspektioner kan f. n. 
inte verkställas i den utsträckning som är önskvärd ur trafiksäkerhets
synpunkt. En bidragande orsak härtill är att övriga tekniska uppgifter 
i den regionala organisationen tar allt mer tid i anspråk. Förstärk
ning behövs med totalt sju bilinspektörer, en per distrikt ( +661 094 
kr.). 

9. För dubblering av vissa tjänster till följd av verkets omlokalise
ring till Borlänge år 1978 behövs 200 000 kr. 

10. För sjukvård beräknas ett medelsbehov av 4 000 kr. för nytill
kommande personal. Under anslagsposten Reseersättningar behövs yt
terligare 91 000 kr. med hänsyn till begärd personalökning samt 240 000 
kr. för kostnader till följd av verkets kommande omlokalisering. 

11. För nytillkommande personal beräknas lokalkostnader om 120 000 
kr. och expenser om 158 000 kr. 

12. Behovet av särskilda platser där bilförare under säkra förhållan
den och utan att störas av omgivande trafik kan träna upp förmågan 

att på ett säkert sätt manövrera sitt fordon i olika situationer, sär

skilt i balt väglag är stort. För att i körkortsutbildningen kunna ställa 
krav på obligatorisk utbildning i körning på halt väglag och i kritiska 
situationer samt pröva de körkortssökande i dessa avseenden behövs kör
övningsplatser på olika platser i landet. Under senare tid har sådan ut
bildning kunnat komma till stånd på fyra platser dit således körkorts
sökande hänvisas för obligatorisk övning före avläggande av körkorts
prov. Erfarenheterna av verksamheten är mycket goda och kraven på 
tillgång till fler körövningsplatser gör sig alltmer gällande. 

Problem med finansieringen av anläggningskostnaderna utgör anled

ningen till att inte fler övningsplatser kommit till utförande. Möjlig
heter bör därför tillskapas att stimulera kommunerna till engagemang 
i utförande av körövningsplatser. För att utbyggnaden skall kunna ske 
på effektivt sätt önskar verket även kunna samordna lokaliseringen och 
specificera kraven på de banor som anläggs. För att verket skall kunna 
lämna bidrag till anläggande av särskilda körövningsplatser för s. k. 
halkkörning behövs 1 milj. kr. Medlen torde kunna anvisas under an
slagsposten övriga utgifter. 

13. I trafiksäkerhetsutredningens betänkande (Ds K 1975: l) Kör
kort för motorcykel föreslås att förarprövaren vid förarprov för motor
cykelkörkort själv på motorcykel följer sökanden under körprovet. 
Viss försöksverksamhet i enlighet med nämnda förslag har ägt rum. 
Erfarenheterna härav är positiva varför 170 000 kr. begärs för inköp av 

15 motorcyklar. 

Föredraganden 

För budgetåret 1977/78 förordar jag en uppräkning av uppdragsan
slaget med ca 3,5 milj. kr. till drygt 33 milj. kr. Härvid har jag beräknat 

6 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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medelsutrymme för två nya tjänster, nämligen en tjänst som handläg

gare på körkortsbyrån till följd av allmänt ökade arbetsuppgifter och 
en tjinst som handläggare inom kanslibyrån för ekonomiadministrativt 

arbete såsom vcrksamhctsplanering och framtagning av anslagsfram

ställning. 
Vidare beräknar jag ökade medel för verkets förarprovsverksamhet. 

Utrymme har även beräknats för att tillgodose det ökade medelsbehovet 

för bl. a. resor och expenser. 
Med hänvisning härtill och till sammanställningen hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsverksamhet för bud

getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 33 060 000 kr., att 

avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 3. Statens trafiksäkerbetsverk: Bil· och körkortsregister m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977/78 Förslag 

57 981 000 

58 381 000 

50 475 000 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
därav engångsutgifter 
Expenser 
därav engångsutgifter 
Datamaskinkostnader 
Utbildning och information 
Utgifter för framställning 
av kontrollmärken 
Utgifter för framställning 
och distribution av 
registreringsskyltar 
Uppdragsverksamhet m. m. 
Ersättning till postverket 
Ersättning till AB ID-kort 

1976/77 

13 563 000 
35 000 

289 000 
(28 000) 

2 754 000 
(75 000) 

4 288 000 
(209 000) 

15 901 000 
315 000 

3 234000 

1 000 
1 000 

8 000 000 
10 000 000 

58 381 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Verket 

+1146000 
+ 24000 
+ 15 000 

(+ 2 000) 
+ 399 000 

(+ 225 000) 
282 000 

(- 109 000) 
+ 233 000 

100 000 

+ 91 000 

-4 400 000 
-5 000 000 

-7 874 000 

Föredra· 
ganden 

+ 1 136 000 
+ 2000 
+ 15 000 

(+ 2 000) 
+ 399 000 

(+ 225 000) 
282 000 

(- 109 000) 
+ 233 000 

100000 

' 91 000 T 

-4 400000 
-5 000000 

-7 906000 

1 Enligt trafiksäkerhctsverkets bestämmande inom ramen för tillgängliga 
medel. 
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Från förevarande anslag bestrids trafiksäkerhetsverkcts kostnader för 
den centrala bil- och körkortsregistreringsverksamheten. Vidare täcks 

kostnaderna för verkets handhavande av körkortstillverkning m. m. samt 
de direkta ersättningar som för varje körkort skall utgå till postverket 

och AB ID-kort för deras medverkan i körkortsframställningen. 
Kostnaderna för bil- och körkortsregistrering och körkortsframställ

ning m. m. täcks av bl. a. registerhållnings- och skyltavgifter från bil

och körkortsinnehavarna och av särskilda kortavgifter för körkort. 

Statens trafiksäkerhets11erk 

Trafiksäkerhetsverkets registeravdelning svarar för verkets uppgifter 

som central förvaltningsmyndighet för bil- och körkortsregistrering. Re

gistren innehåller uppgifter om fordon, fordonsägare och förare som 
underlag för trafiksäkerhctsverkets, polisens och andra myndigheters 

trafiksäkerhetsarbete. Bilregistret utnyttjas även för uppbörd av väg

trafikskatt och för trafikförsäkringskontroll. 
Verksamheten regleras huvudsakligen av vägtrafik- och vägtrafik

skattelagstiftningen. 

Inom bil- och körkortsregistersystemen sker en fortlöpande utveckling 

bl. a. till följd av genomförandet av olika reformer såsom t. ex. kilo

meterbeskattning och registrering av nya fordonstyper. Arbetsuppgif

terna har också ökat genom de olika reformerna. 
Utbytet av körkort fortskrider och fr. o. m. den 1 januari 1977 gäller 

endast nya differentierade körkort. 
Under budgetåret 1975176 har 59 miljoner transaktioner behandlats 

och 37 miljoner dokument skrivits ut. För de närmaste åren förutses en 
fortsatt ökning av transaktions- och dokumentmängderna. Produktio
nen inom bil- och körkortsregistren kan belysas genom några sifferupp

gifter: 

Bestånd 

Antal registerförda fordon 
- varav avregistrerade 
Antal registerförda personer 
Antal registerförda körkort 
- varav återkallade 

Utgående dokument 

Antal postbefordrade dokument 
- varav registreringsbevis 
- varav skatteavicr 
- varav körkortsunderlag 
- varav anmodan om kontrollbesiktning 
- varav avstämplingskort 

1975-06-30 1976-06-30 Ändring 

4 071 000 4 397 000 + 8 % 
340 000 446 000 + 31 % 

4 391 000 4 530 000 + 3 % 
3788000 3917000 + 3 % 

60000 61 000 + 2 % 

1974/75 1975/76 

20 452 000 
3 330 000 
4 777 000 
I 911 000 
2 697 000 

801 000 

22 139 000 + 
6 435 0001 + 
4 879 000 + 

853 000 -
2 926 000 + 

806000 + 

8 % 
93 ~~ 

2 0/ ,o 

55 % 
8% 
1 % 

1 Ett utbyte har skett av registrcringsbeviset under 1975/76 (2 850 000) 
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Transaktioner (011 line) 1974/75 1975/76 

Antal transaktioner 51 950 ooo• 58 532 000 + 13 % 
- varav frågor via terminal 15 282 000 17 9.15 000 + 17 ~~ 
- varav uppdateringar via terminal 6 776 000 6 721 000 1 % 

Mikrofilm 1974/75 1975/76 

Antal mikrofilmade handlingar 10 500 000 10 799 000 + 3% 
Antal framtagna kopior 319 000 296 000 7 U/ 

/0 

Dataregistrering (off line) 1974/75 1975/76 

Antal behandlade dokument 12 732 000 12 986 000 + ., 0/ 
- /o 

- varav optisk läsning 2 050 000 4 800 000 + 134 % 
- varav manuell magnetbandsinkodning 881 000 2 584 000 + 193 % 
-· varav extern servicebyrå 9 801 000 5 571 000 - 43 % 

2 Exklusive 7,5 milj. transaktioner för uppdatering av mikrofilmsregistret. 

Till budgetåret 1977/78 behövs följande förändringar av anslaget. 
l. Pris- och löneomräkning m. m. - 9 557 000 kr. 
På grund av den ökade omfattningen av registreringsverksamheten be

höver vissa förändringar göras i datamaskinutrustningen. Den ökade for
donsparken kräver att minneskapaciteten byggs ut och att kontrollmär
kesvolymerna räknas upp. Vidare erfordras ökade medel för extra per
sonal på grund av ökade registreringsvolymer och verkets strävan att av 
säkerhetsskäl minska den externa dataregistreringen. Ersättningarna till 
postverket och AB ID-kort minskar i och med att utbytet av körkort av
slutas under budgetåret 1976/77. 

2. Alternativ 0 medför att verksamhetens omfattning skulle begränsas 
samtidigt som nya arbetsuppgifter tillförs och transaktionsvolymerna 
ökar. Kostnaderna är till mycket stor del - ca 90 % - att betrakta 
som systemberoende. Eftersom arbetet inom systemen successivt ökar 
främst beroende på fordonsparkens tillväxt och ökningen av antalet kör
kortshavare, finns en inbyggd automatik i kostnaderna liksom i intäk
terna. En nedskärning kan således inte genomföras utan en betydande 
sänkning av ambitionsnivån, vilket i realiteten innebär att anslagsminsk
ningen på detta område leder till kostnadsökningar för länsstyrelserna 
och andra myndigheter med avsevärt högre belopp. 

3. För att kunna behandla de ökade dataregistreringsvolymerna av 
främst rapporter om kontrollbesiktning, registreringsbevis samt avstämp
lingskort för kilometerskatt behövs förstärkning med en operatör vid 
den optiska läsaren ( + 77 112 kr.). 

4. För utökad hälsovård genom övergång till en annan form av före

tagshälsovård erfordras ytterligare 22 000 kr. under anslagsposten Sjuk
vård. 

5. Ventilationssystemet för kontorslokalerna har visat sig otillräckligt 
och onormalt höga temperaturer har uppmätts. För att ansluta en kyl

anläggning till ventilationssystemet begärs under anslagsposten Lokal-
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kostnader en engångsanvisning av 300 000 kr. För att undvika driftstör
ningar och höga servicekostnader måste lokalvården ökas i datahallarna 
till en kostnad av 46 000 kr. 

6. För att få ökad läsbarhet i den optiska läsaren bör en äldre mikro

filmkamera bytas mot en nyare modell som är anpassad till optisk läs

ning. Detta kräver en engångsanvisning under anslagsposten Expenser 

av 100 000 kr. Den externa utbildningen av datapersonal var tidigare 

avgiftsfri. Dessa kurser har nu avgiftsbelagts och för kursavgifter be
hövs härigenom ytterligare 20 000 kr. 

7. ökade transaktionsvolymer till följd av fordonsbeståndets ökning 
och tillkommande arbetsuppgifter medför ökat behov av terminaler på 
länsstyrelserna. Under anslagsposten Datamaskinkostnader behövs ytter
ligare 601000 kr. för terminaler och terminalutrustning samt för utbygg

nad av minneskapaciteten i kommunikationsdatorerna. De ökade data

registreringsvolymerna tillsammans med att verket kan komma att få 

svara för den centrala administrationen av felparkeringsavgifter kräver 

ytterligare en optisk läsare samt utrustning för att snabba upp den 

manuella dataregistreringen till en kostnad av 517 000 kr. 

Föredraganden 

Bil- och körkortsregistersystemen utvecklas fortlöpande bl. a. till följd 

av genomförandet av olika reformer. Under innevarande budgetår av

slutas utbytet av körkort. 
För budgetåret 1977178 beräknar jag anslaget Statens trafiksäkerhets

verk: Bil- och körkortsregister m. m. till ca 50,5 milj. kr. 
Jag har beräknat medelsutrymme för bl. a. visst arbete i samband 

med den optiska läsningen av dokument. På grund av den ökande om
fattningen av registreringsverksamheten har vidare medel beräknats för 
utbyggnad av datamaskinutrustningen genom bl. a. utbyggnad av min
neskapaciteten i kommunikationsdatorerna, ytterligare en optisk läsare 
och utrustning för den manuella dataregistreringen. Vidare har jag i 

samråd med chefen för kommundepartementet beräknat medel för yt
terligare 21 dataterminaler för länsstyrelsernas behov. Vidare har medel 

beräknats bl. a. för lokalkostnader och expenser. Till följd av att ut

bytet av körkort avslutas under budgetåret 1976/77 har minskade medel 

beräknats för ersättningar i anslutning till körkortsframställningen. 

Med hänvisning härtill och till sammanställningen hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens trafiksäkerhetsverk: Bil- och körkortsregister m. m. 

för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 50 475 000 

kr. 
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C 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid jämvägskors

ningar 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

7 078 000 
8 200 000 
9 000 000 

Reservation 436 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till järnvägar för sådana säkerhetsan
ordningar, som huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhetskrav. 
Statsbidrag utgår med högst 90 % av beräknad skälig engångskostnad för 
kryssmärke och annan säkerhetsanordning som vidtagits på grund av be
stämmelserna i kungörelsen (1959: 50) angående kryssmärken och säker
hetsanordningar vid plankorsningar mellan järnväg och väg, annan tra
fiksäkerhetsfrämjandc åtgärd till fördel för vägtrafiken såsom siktför
bättring eller vägomläggning vid plankorsning inklusive marklösen och 
ersättning för skada och intrång samt med högst 45 % av engångskost
nad för automatisering av befintlig säkerhetsanordning. Principerna för 
bidragsgivningen framgår av prop. 1964: 1 (bilaga 8, p. 25). Genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 14 maj 1970 har utfä!'dats bestämmelser för 
anslagets användning, vilka ersatt tidigare, den 29 april 1964 meddelade 
bestämmelser. 

Statens trafiksäkerlzetsverk 

Vid början av budgetåret 1975/76 förelåg godkända planer för ännu 
inte utförda åtgärder till en bidragsberättigad kostnad av sammanlagt 
ca 8, 7 milj. kr., vartill kom obetalda räkningar för utförda åtgärder till 

ett sammanlagt bidragsberättigat belopp av ca 0,6 milj. kr. 
Under budgetåret 1975/76 har trafiksäkerhetsverket godkänt planer, 

för vilka den bidragsberättigade kostnaden beräknats till ca 8,1 milj. kr. 
Härtill har med hänsyn till medelsläget godkännande av vissa i och för 
sig nödvändiga säkerhetsåtgärder måst senareläggas. Under budgetåret 
har statsbidrag utbetalats med sammanlagt 7,1 milj. kr. Vid ingången av 
budgetåret 1976177 förelåg godkända planer för ännu inte utförda åt
gärder till en bidragsberättigad kostnad av ca 10,3 milj. kr. I verkets an

slagsframställning för innevarande budgetår hade beräknats vissa kost
nadsfördyringar, för vilka medel dock inte anvisades i begärd utsträck
ning. Därför begärs för budgetåret 1977 /78 en ökning med endast 0,8 
milj. kr. för kostnadsfördyringar. 

Med hänsyn till eftersläpningen i utförandet av redan beslutade åt
gärder och behovet av nya eller förbättrade säkerhetsanordningar till 
ytterligare ett stort antal järnvägskorsningar behövs en anslagsökning 
av omkring 1,1 milj. kr. 

Trafiksäkerhetsverket har i skrivelse den 20 oktober 1976 hemställt 
att under budgetåret 1976/77 få påbörja en utredning bl. a. om till vilka 
trafiksäkerhetsfrärnjandc åtgärder bidrag bör utgå för att ett optimalt 
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utnyttjande av resurserna skall erhållas. För budgetåret 1977178 begärs 
0,4 milj. kr. för fullföljande av denna utredning. 

Trafiksäkerhetsverket har i samråd med statens järnvägar och statens 
vägverk överlämnat förslag till ny kungörelse om säkerhetsåtgärder vid 
plankorsningar mellan järnväg och väg (säkerhetskungörelsen). I för
slaget upptagna åtgärder för ökad säkerhet i form av bland annat upp
sättning av kryssmärken och av kompletta ljus- och ljudsignaler samt 
komplettering med lyktor med växelvis blinkande sken vid helbomsan
läggningar och ordnande av belysning vid ett antal korsningar där för
enklade säkerhetsåtgärder skulle kunna tillämpas har upptagits i förslag 
till ny vägmärkesförordning (Ds K 1976: 4). Förslaget remissbehandlas 
för närvarande. Förordningen avses träda i kraft den 1 september 1977. 
Åtskilliga av de åtgärder som upptagits i det gemensamma förslaget till 
säkerhetslrungörelse beräknas därför komma att vidtas under budgetåret 
1977/78. För ändamålet begärs 1,0 milj. kr., vilket innebär att före
varande anslag totalt behöver höjas med 3,3 milj. kr. 

Föredraganden 

För budgetåret 1977178 föreslår jag att anslaget räknas upp med 0,8 
milj. kr. till 9 milj. kr. Härvid skapas förutsättningar att tillgodose be
hovet av säkerhetsåtgärder vid ytterligare ett flertal järnvägskorsningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägs

korsningor för budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsan
slag av 9 000 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 5. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

2 750 000 
3 250 000 
3 250 000 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 

För budgetåret 1976/77 har föreningen anvisats statsbidrag om 
3 250 000 kr. och bidrag från trafikförsäkringsbolagen om 4 600 000 kr. 
Härutöver beräknar NTF att genom medlemsavgifter, försäljningsverk
samhet samt bidrag från företag och enskilda m. m. tillföra verksam
heten ca 8,5 milj. kr. Totalt skulle för innevarande budgetår disponeras 

ca 16,3 milj. kr. 
NTF:s verksamhet är fördelad på fem avdelningar, nämligen en pro

duktionsavdelning, en fält- och informationsavdelning, en avdelning för 
yrkesförarråd, en barn- och ungdomsavdelning samt en administrativ 
avdelning. 

Medelsbehovet för budgetåret 1977/78 redovisas i det följande med 
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utgångpunkt i den för innevarande budgetår fastställda budgeten. De 
automatiska kostnadsökningarna för löner, sociala kostnader, distribu
tions- och produktionskostnader har beräknats till sammanlagt 903 000 
kr. och ingår i de under de olika punkterna nedan angivna kostnaderna. 

1. Produktionsavdelning 
2. Fält- och informationsavdelning 
3. NTF:s yrkesförarråd 
4. Barn- och Ungdomsavdelning 

- varav Barnens Trafikklubb 

Budget 
1976/77 

5 220000 
3 090 000 

475 000 
7 231 000 

(4 231 000) 

16 016 000 

Beräknad 
ökning 
1977 /78 

+ 325 000 
+ 570000 
+ 50 000 
+1000000 

(+ 500 000) 

+1945 000 

1. Produktionsavdelningen svarar bl. a. för NTF:s materialproduk
tion, produktion och marknadsföring av studiecirkelkurser och för

säljning av reflexmaterial och annat trafiksäkerhetsmaterial samt distri

bution. 
För nyproduktion av material som bl. a. behandlar teman som mörker

körning, landsvägskörning, vinterkörning, stadskörning och barn i trafik 
behövs ökade medel. NTF bedriver en omfattande kursverksamhet i 
samarbete med de olika studieförbunden för fortbildning av olika 

trafikantgrupper. Till följd av att kursmaterialet kontinuerligt måste 
revideras bl. a. med hänsyn till vägtrafiklagstiftningen och genom att 
önskemål finns om att kurser skall utarbetas för fler målgrupper, bl. a. 
handikappade och ungdomar, behövs ytterligare medel. NTF har över
tagit trafiksäkerhetsverkets försäljning av reflexbrickor för fotgängare. 
För att försäljningen och därmed användningen av fotgängarreflexer 
skall kunna ökas behöver NTF medel för att bedriva upplysnings- och 
informationsverksamhet riktad till såväl fotgängare som till handeln. 
Kostnaderna för produktionsavdelningens verksamhet beräknas för 
budgetåret 1977/78 till totalt 5 545 000 kr. 

2. Fält- och informationsavde/ningen svarar för fältorgalllisationen 

och därmed sammanhängande verksamhet, allmän informationsvel'k

samhet, praktisk fortbildning för allmänheten, utbildning av ledare och 

instruktörer för fortbildningsverksamheten samt den nyligen igångsatta 
verksamheten med vägradioråd. 

De till NTF knutna länsförbunden och trafiksäkerhetsföreningarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö har en betydelsefull ställning inom det 
frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Utöver att de skall leda och samordna 
trafiksäkerhetsarbetet inom respektive län är det Iänsförbundcns upp

gift att på fältet genomföra NTF:s centrala kampanjer. Länsförbunden 
har dessutom i ökad omfattning medverkat i de kampanjer som be

drivs i samverkan mellan NTF och statens trafiksäkerhetsverk. NTF:s 
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bidrag till länsförbunden behöver höjas. Även för den allmänna upplys
ningsverksamheten med bl. a. årstidsbundna insatser liksom upplys
ning riktad till olika trafikantkategorier behövs ytterligare medel. In
tresset för fortbildningsverksamhet är stort och från regionalt håll fram

förs starka önskemål om utvidgning av denna verksamhet, som av eko
nomiska skäl har måst inskränkas. För fält- och informationsavdel
ningens verksamhet under budgetåret 1977178 beräknas ett totalt me
delsbehov av 3 660 000 kr. 

3. NTF:s yrkesförarråd fortsätter sin verksamhet med bl. a. kon
ferenser för yrkesförare. NTF räknar med att de centrala och regionala 
yrkesförarråden kommer att engageras i statens trafiksäkerhetsverks in
formationsaktiviteter på temat Jobbet och trafiksäkerheten under åren 

1977 och 1978. Kostnaderna för verksamheten med yrkesförarråden 
ökar och för budgetåret 1977178 behövs 525 000 kr. 

4. Barn- och ungdomsavdelningen svarar för Barnens Trafikklubb, 
hem- och förskolverksamhet, medverkan i skolans trafikundervisning 
samt ungdomsverksamhet. 

Barnens Tratiikklubb medför betydande kostnader för NTF och de 
stora ökningarna av produktions- och distributionskostnadema gjorde 
det nödvändigt att höja avgiften fr. o. m. den 1 januari 1976 från 10 
kr. till 30 kr. per år. Tyvärr har avgiftshöjningen lett till att antalet 

nyanmälda medlemmar, som före avgiftshöjningen var ca 43 % av an
talet barn i aktuell årsklass minskat till omkring 24 % . NTF anser att 
det behövs stora insatser för att förbättra barnens och ungdomarnas 
situation i trafiken. Det är därför ytterligt beklagligt att NTF av eko
nomiska skäl har måst vidta åtgärder som minskat det antal barn som 
i tidig ålder får sin grundläggande trafikfostran. Kostnadsutvecklingen 
är tyvärr sådan att NTF inför budgetåret 1977 /78 måste överväga en ny 
höjning av avgiften. Vid en i förhållande till 1976 års medlemsantal 
oförändrad omfattning av Barnens Trafikklubb räknar NTF med att 
kostnaderna ökar med 500 000 kr. per år. Om Barnens Trafikklubb 
skall kunna utökas, något som framstår som synnerligen angeläget, 
måste dels ytterligare ackvisitionsåtgärder vidtagas och dels skapas 
garantier för oförändrad avgift under åtminstone en femårsperiod. 

För verksamheten rörande barn i förskolåldern har NTF en omfat
tande materialproduktion och bedriver kursverksamhet för utbildning 
av ledare av barntrafikskolor och personal vid förskolor. För att möta 
behov av ytterligare verksamhet behövs med·elsförstär~ning. NTF:s 
medverkan i trafikundervisningen i skolan ·sker bl. a. genom en omfattan
.de materialproduktion för vilken full kostnadstäckning eftersträvas och 
genom erbjudanden om olika aktiviteter och genom kurser och kon
ferenser för grundskolans lärare. Framtagandet av materialet slrer i 
samråd med skolöverstyrelsen genom att NTF ingår i skolöverstyrelsens 
arbetsgrupp TRUSK. I verksamheten med NTF:s ungdomsråd finns 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartemcntet 90 

under det centrala ungdomsrådet 16 regionala ungdomsråd. Behov 
föreligger att bilda ytterligare sådana regionala råd och att anställa en 
särskild ungdomssekreterare. Kostnaderna härför beräknas till 300 000 
kr. För barn- och ungdomsavdcln~ngens verksamhet under budgetåret 

1977178 behövs totalt 8 231 000 kr., varav 4 731 000 kr. till Barnens 

Trafikklubb. 
NTF beräknar de sammanlagda kosnaderna för verksamheten under 

budgetåret 1977178 till 17 960 000 kr. Genom förlagsverksamhet och 

genom bidrag och avgifter beräknar NTF att få in ett belopp av ca 
8,2 milj. kr. Härefter skulle återstå ett medelsbehov av ca 9,8 milj. kr. 

NTF utgår från att trafikförsäkringsbolagen påtar sig att svara för 
den del av den beräknade ökningen till budgetåret 1977/78, som svarar 
mot deras bidrag till NTF under innevarande budgetår. Försäkrings

bolagens bidrag beräknas härvid öka med 1 145 000 kr. till 5 745 000 kr. 
Under den förutsättningen behövs en ökning av statsbidraget med 
800 000 kr. till totalt 4 050 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

Det statliga stödet till NTF höjdes kraftigt till innevarande budgetår. 

För nästa budgetår föreslår jag ett oförändrat bidrag till NTF om 
3 250 000 kr. Jag förutsätter att verksamheten planeras och bedrivs i 

nära samverkan med statens trafiksäkerhetsverk. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ

jande för budgetåret 1977/78 anvisa ett anslag av 3 250 000 
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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D. SJÖFART 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsvcrket är enligt instruktionen (1969: 320, omtryckt 
1975: 1070) central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör sjöfarten 
i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndighet. Verk
samheten skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på handclssjöfar
ten. 

Verket arbetar med frågor som rör fartygs säkra förflyttning inom 
svenska och angränsande farvatten. Bl. a. har verket hand om den stat
liga lotsningen och säkerhetsanordningarna, sjökartläggningen och is

brytningen samt samordnar arbetet för sjöräddning. Verket svarar för 

säkerheten ombord på svenska handels- och fiskefarty.g och på utländska 
fartyg i svenska farvatten. Verket prövar vidare ekonomiska frågor som 

har betydelse för sjöfartsnäringcn. 
Verkets arbete bedrivs på tre organisationsnivåer, lokalt, regionalt 

och centralt. 
Det lokala arbetet bedrivs vid 30 lotsplatser och ett tiotal lotspass

ningsstä\len, 17 bemannade fyrplatser och 12 bemannade radionavige
ringsstationer. Dessutom finns verkstäder och förråd. 

För den regionala verksamheten finns fem lotsdistrikt, sju sjöfartsin
spektionsdistrikt och ett sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam. 

Inom centralförvaltningen som sedan år 1975 är lokaliserad till Norr
köping finns fem avdelningar, driftavdelningen, sjökarteavdelningen, 
sjöfartsinspektionen, ekonomiavdelningen och administrativa avdel
ningen samt en revisionssektion, direkt underställd generaldirektören. 
Sjöfartsverket leds av en styrelse. 

Den 30 juni 1976 fanns vid sjöfartsverket 1 436 anställda. Av dessa 
var drygt 1 100 placerade lokalt och regionalt och drygt 300 centralt. 

Sjöfartsverket får anslag anvisade i programtermer. Verksamheten är 
indelad i programmen Farledsverksamhet, Fartygsverksamhet och övrig 

verksamhet. 
Programmet Farledsverksamhet finansieras över två anslag: Farleds

verksamhet, exkl. isbrytning resp. Isbrytning. De två övriga program
men motsvaras av anslag med samma namn som programmen. Pro
grammens indelning i delprogram framgår av redogörelsen på s. 122 ff. 

Den statliga isbrytningen samt kostnaderna under programmet övrig 
verksamhet finansieras med skattemedel. I övrigt täcks kostnaderna för 
sjöfartsverkets verksamhet i huvudsak genom olika avgifter och bidrag. 
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Större delen av verksamheten under programmet Farlcdsverksamhet -
utom isbrytningen - finansieras sålunda f. n. med fyr- och lotsavgifter. 

Sjöfartsverket har i skrivelse den 30 augusti 1976 lagt fram förslag till 
anslag för budgetåret 1977/78. Vid presentationen av sin anslagsfram
ställning har sjöfartsverket valt att låta verksamhetsplanen för perioden 
1976/77-1981/82 ingå som en del av framställningen. Denna inleds så
ledes med en allmän översikt över utvecklingen inom sjöfartsverkets ar
betsområde och en analys av vissa faktorer som påverkar efterfrågan 
och följs av verksamhetsplan och anslagsberäkningar. 

I skrivelse den 31 augusti 1976 har televerket hemställt om ersättning 

för vissa radiotjänster åt sjöfarten. 

1. Allmän översikt över utvecklingen 

1.1. Sjöfartens utveckling 

V ä r l d s h a n d e l s f I o t t a n mätt i bruttodräktighet omfattade 
vid halvårsskiftet 1976 ca 372 milj. ton, vilket innebär en ökning på ett 
år med 30 milj. ton eller 9 % . Under året tillfördes världshandelsflottan 
i nybyggen 34 milj. ton, varav tankfartyg 22 och andra bulkfartyg 7 milj. 
ton. Av orderstocken vid halvårsskiftet, totalt 67 milj. ton, bestod 30 
milj. ton av tankfartyg och 19 milj. ton av andra bulkfartyg. 

Under perioden 1970-1975 minskade antalet fartyg i den 
s ve n sk a h a n d e 1 s f 1 o t ta n om minst 100 ton brutto från 795 
till 616. Samtidigt steg det sammanlagda bruttotonnaget från 4,8 till 7,7 
milj. ton. Under första halvåret 1976 gick antalet fartyg ned med ytterli
gare 25 enheter. Även tonnaget sjönk under nämnda period i mindre ut
sträckning, nämligen med 145 000 ton brutto till 7,6 milj. ton brutto. 

Räknat efter bruttodräktigheten var 50 % av det svenska tonnaget 
yngre än 5 år. Nybyggnadstakten har varit avsevärt högre för den 
svenska handelsflottan än för världshandelsflottan i genomsnitt. 23 ny
byggda fartyg tillfördes handelsflottan år 1975. Detta antal är betydligt 
lägre än t. ex. under perioden 1972-1974 då motsvarande siffror var 
drygt 35 per år. Tillskotten hittills under 1970-talet har framför allt av
sett stora råoljetankers, kombinations- och andra bulkfartyg men även 
stora kombinerade passagerar- och lastfärjor. 

Trots nedgången i konjunkturen förutses antalet fartygsleveranser 
åren 1976 och 1977 hålla sig på ungefär oförändrad nivå. Leveranser 
från år 1978 och framåt avser huvudsakligen mindre bulkfartyg och 
torrlastfartyg av ro-ro- eller annan standardtyp. 

Vid halvårsskiftet 1976 utgör utestående beställningar totalt ca 65 
handelsfartyg om ungefär 1,6 milj. ton brutto. Av kända kontrakt faller 
endast 18 avseende ca 0,4 milj. ton brutto på leveranser under åren 
1978-1980. 
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Andrahandsförvärv av fartyg från utlandet uppgick år 1975 till åtta 
enheter om tillsammans 54 000 ton brutto. Dessa anskaffningar väntas 
fortgå i ungefär oförändrad omfattning. · 

Försäljningen av fartyg har under senaste åren hämmats av bristande 
balans på andrahandsmarknaden. Detta gäller framför allt tankfartygs
marknaden på grund av rådande överkapacitet. Det finns hos svenska 
redare ett latent behov att sälja äldre, under svensk flagg olönsamt ton
nage. Bland de olönsamma enheterna återfinns numera också kombine
rade passagerarfartyg. Även med hänsyn till likviditeten och behovet av 
konsolidering av rederierna finns det skäl att räkna med omfattande 
utförsäljningar under de närmaste åren. 

Det trängda läge som s j ö f a r t s n ä r i n g e n internationellt sett 
befann sig i under år 1975 har hittills endast sporadiskt visat tecken till 
förbättring. De försök som gjorts att råda bot på tonnageöverskott och 
överskott av varvskapacitet genom internationella initiativ och aktioner 
har ännu inte lett till väntade resultat. 

Den svaga internationella sjöfartskonjunkturen har drabbat den 
svenska rederinäringen hårt. Det upplagda tonnaget uppgick således den 
1 maj 1976 till 50 fartyg om 2,2 milj. ton brutto eller 28 % av den totala 
svenska handelsflottan. Av tankflottan var ca 50 % tagen ur drift. Se
dan dess har dock läget förbättrats något. Under augusti 1976 var 26 
fartyg om 1,2 milj. ton brutto upplagda. Det pressade fraktläget visade 
tecken till återhämtning. Tonnageöverskottet var dock fortfarande bety
dande och f r a k t e r n a låga inom de flesta marknadsavsnitt. 

Mot denna bakgrund anser sjöfartsverket den förhållandevis lång
samma produktionstillväxt på sjöfartens område som långtidsutred

ningen räknat med fram till år 1980 sannolik. 
Handelsflottans utveckling med fortsatt nedgång i antal fartyg och en 

viss tillbakagång även i tonnaget leder - tillsammans med ett svagt ka
pacitetsutnyttjande - till negativa verkningar också för det s. k. sjö
fartsncttot. De svenska rederiernas bruttointäkter i utrikes fart utgjorde 
6 606 milj. kr. år 1975. Kostnaderna i utlandet var 4 127 milj. kr. De in
scglade nettointäkterna år 1975 blev således 2 479 milj. kr. Motsvarande 
belopp var år 1970 J 893 milj. kr., år 1971 2 005 milj. kr., år 1972 2 103 
milj. kr., år 1973 2 550 milj. kr. och år 1974 3 463 milj. kr. Under första 
halvåret 1976 utgjorde nettointäkterna 1 088 milj. kr. att jämföra med 
1 042 milj. kr. under första halvåret 1975. Fram till år 1980 får man 
räkna med en reducering av nettointäkterna räknat i fasta priser. 

1.2. Efterfrågan på sjöfartsverkets tjänster 

Avgörande för anspråken på sjöfarts verkets 

t j ä n s t er är enligt sjöfartsverket i första hand utvecklingen inom 

följande områden. 
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1. Det sjötransporterade godsets vikt och volym med uppdelning mel
lan från miljösynpunkt farligt gods (mineraloljor, vissa kemikalier 

m. m.) och övrigt gods. 
2. Fartygens lastförmåga och djupgående med uppdelning enligt 

punkt 1. 
3. Fartygens nautiska utrustning, fartresurser, lämplighet för gång i is 

etc. 
4. Fördelningen av trafiken på kuststräckor och hamnar. 

5. Antalet hamnanlöp per fartygsresa. 
6. Andel av hamnanlöpen som faller på fartyg i tät, regelbunden tra

fik. 
7. Målsättningar för hamnväscndets framtida utformning och vinter

sjöfarten jämte regionalpolitiska överväganden i övrigt. 
8. Havsrättens utveckling; frågor som sammanhänger med faststäl

landet av Sveriges intresseområden. 
9. Utvecklingen i fråga om utnyttjandet av havets resurser. 

10. Den svenska handelsflottans sammansättning med avseende på ål

dersfördelning och typ av fartyg samt fartygens bemanning, verksamhet 

och fartområden. 
I det medellånga perspektiv som sjöfartsverkets verksamhetsplan täc

ker får bedömningen av utvecklingen vad avser punkterna 2--6 i huvud

sak ske med ledning av nuvarande tendenser. Nytt och gammalt kom

mer under alla förhållanden att finnas sida vid sida, vilket ökar kraven 

på farledsverksamheten. Bedömningen påverkas av att sjöfarten är en i 

hög grad internationell näring. 
I fråga om d c t s j ö t r a n s p o r t e r a d e g o d s e t framhåller 

sjöfartsverket att den alldeles övervägande delen av transporterna till 
och från utlandet sker sjöledes. Under perioden 1965-1974 ökade den 
totala sjöburna kvantiteten från 68,1 milj. ton till 110,2 milj. ton för att 
under år 1975 gå tillbaka till 99,2 milj. ton. Verket förutser att trans
portvolymen år 1980 kommer att vara ca 133 milj. ton. 

Utvecklingen av fartygens lastförmåga och 

d j u p gå en d e kännetecknas av en fortsatt ökning av storleken och 

därmed av medellasten hos de fartyg som trafikerar Sverige. Trots detta 

var år 1975 ungefär hälften av de lastfartyg som ankom från utrikes ort 

under 500 ton brutto. Av den totala med lastfartyg i utrikes fart trans

porterade godskvantiteten svarade dessa mindre fartyg dock för endast 

12 % . Medellasten beräknas år 1980 ha kommit över 4 000 ton mot ca 

2 900 ton år 1975. 

Det är av stor vikt för sjöfartsverkets efterfrågebedömningar att ha 

användbara uppgifter om f a r t y g s a n I ö p e n eftersom dessa åter

speglar kundunderlaget för åtskilliga av verkets tjänster, bl. a. lots
ningen. Antalet fartygsanlöp med lastfartyg i utrikes fart har sedan år 

1971 minskat från 42 550 till 34 050 år 1975. Dessa siffror skall dubble-
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ras för att visa antalet in- och utresor. Under de senaste åren har skett 
en påtaglig minskning av antalet anlöp per resa, en av de faktorer som 
fört fram till bl. a. en minskad lotsningsfrekvens. Sjöfartsverket räknar 
för de närmaste åren med en viss vändning i denna tendens på grund av 
den av drivmedelsekonomin ytterligare förstärkta övergången till större 
fartyg tillsammans med önskan att hålla nere relativt sett fördyrade 
land transportkostnader. 

Av betydelse för bedömningen av bl. a. lotsningen är också den del av 
antalet resor som sker i tät, regelbunden trafik. Denna utgör redan nu 
den helt övervägande delen av trafiken. Antalet in- och utresor med fär
jor i utrikes fart låg år 1975 på ca 250 000. Ett betydande antal lastfar
tygsresor sker efter samma trafikmönster som färjornas. Också inrikes
farten domineras av fartyg i tät trafik på samma hamn. 

I fråga om lastfartygen bör man under de närmaste åren kunna 
räkna med en viss fortsatt förskjutning mot fartyg i tät, regelbunden 
trafik på samma hamn. 

Förskjutningen mot större fartyg tillsammans med färjornas högre 
andel av godstransporterna bör innebära en fortsatt relativt snabb för
nyelse av de fartyg som trafikerar svenska hamnar. Ju större och nyare 
fartygen är desto bättre är vanligen den nautiska ut rus t

n in gen liksom förutsättningarna att bemästra svåra väderleksförhål
landen. Även de ombordanställdas kompetens ligger normalt högre. 

Specialisering inte bara efter last och godshanteringssystem utan 
också efter transportrelation ger tillgång till bl. a. lastdryga, isförstärkta 
och därmed för vintersjöfart lämpade fartyg. Det ökade antalet sådana 
fartyg har gett utrymme för en betydande effektivisering av vintersjöfar

ten. 

1.3. Utvecklingen inom sjöfartsverket 

Verksamheten under budgetåret 1975I7 6 påverkades i hög 
grad av den under oktober 1975 genomförda omlokaliseringen av ver
kets centralförvaltning till Norrköping. Framför allt medförde den av 
omlokaliseringen betingade stora personalomsättningen en viss stagna
tion i verksamheten och en begränsning av möjligheterna till utveck

lingsarbete. 
För de olika aktiviteterna inom programmet F a r I e d s v e r k

s a m h e t kan följande nämnas. 
Halvautomatisering av Kullens fyr samt automatisering av fyren 

Ölands Norra Udde har i huvudsak slutförts. Med hänsyn till bl. a. 
pensionsavgångar har vissa ändringar i ordningsföljden i automatise
ringsprogrammet genomförts. Fyrarna Kullagrund utanför Trelleborg, 
Blenheim utanför Skanör och Rata Storgrund har tagits i drift under 
hösten 1975. Arbetena med fyren Hätteberget utanför Marstrand pågår. 
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Antalet sjöräddningsuppdrag utförda av de i verksamheten samarbe
tande myndigheterna m. fl. ökade med 243 under år 1975 till 1 842 upp
drag. Av ökningen hänförde sig 97 % till fritidsbåtarna. 

Sjömätning har inom ramen för det internationella samarbetet mellan 
nordsjöstaterna företagits i Nordsjön väster om Jylland. Mätningar i 

Kattegatt påbörjades under vårsäsongen 1975 och fortsattes under mät

säsongen 1976. För att undersöka möjligheterna för uppläggning av 
tanktonnage har mätningar utförts i Singlefjorden. Vidare har mätning

ar utförts i bl. a. Bottenviken, Målaren och Vänern. En noggrann sjö

mätning av Flintrännan har påbörjats. 

Under verksamhetsåret 1975/76 utgavs tre nyproducerade sjökort. 
Vissa båtsportkort har utgivits i reviderade upplagor. Alla nya sjökort 
framställs för tryck i den nya färgsättningen svart, blått, gult och rött. 

Ett flertal äldre kort har försetts med gul landton. 

Lotsningsorganisationen har under verksamhetsåret bibehållits oför
ändrad vad avser antalet Iotsplatser och lotspassningsställen. Under verk
samhetsåret har den från föregående år i egen regi påbörjade vidareut

bildningen av lotsar genomförts i full omfattning. Sammanlagt 110 lotsar 
har genomgått en veckolång kurs. Antalet lotsningar (cxkl. s. k. öppen

sjölotsning) minskade från ca 44 800 under verksamhetsåret 1974175 till 

ca 39 700 under 1975176. Minskningen faller till största delen på andra 
halvåret 1975. 

Isvintern 1975-1976 får betecknas som ganska lindrig och med is
brytarhjälp pågick sjöfarten oavbrutet i Bottenviken, Bottenhavet och i 

Vänern. Antalet fartygsassistanser var 939 mot 285 föregående vinter 
och 1 524 i medeltal för femårsperioden 1969/70-1973174. Under 
verksamhetsåret levererades statsisbrytaren Frej och fortsatte nybyggnad 
av systerfartyget "I". 

Beträffande programmet F a r t y g s v c r k s a m h c t kan följande 
framhållas. 

Det internationella samarbetet, med tyngdpunkten inom IMCO, har 
med åren fått allt större betydelse inte minst på miljöskyddets område. 
Östersjökonventionens förestående ikraftträdande har under budgetåret 

krävt stora insatser för förberedelser för lag-, förordnings- och kungörel
setext. 

Inom arbetsmiljöområdet har liksom föregående år verksamheten 
präglats av administrativt uppbyggnadsarbete. Kontroll av efterlevnaden 

av gällande bestämmelser om fartygs utformning med avseende på 

skyddet mot olycksfall och yrkessjukdomar har krävt stora insatser. 

Föreskrifter om hygieniska gränsvärden för luftburna ämnen, liksom 
särskilda föreskrifter om asbest på fartyg har utfärdats. 

Det nordiska förslaget om typprovning av fritidsbåtar upp till 12 m 

längd omarbetades i viss utsträckning på initiativ av sjöfartsverkets sam

rådsnämnd för frivillig typprovning av fritidsbåtar. Efterfrågan på typ-
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provning av båtar upp till 5 m längd hade väntats sjunka, men visade 
under verksamhetsåret endast en måttlig tillbakagång. 

Antalet besiktningar av nybyggda fartyg och antalet periodiska besikt
ningar minskade från ca 1 000 under verksamhetsåret 197 4/7 5 till ca 
800 under 1975/76. Antalet inspektioner av svenska och utländska far
tyg minskade med 148 till 1 538. 

Antalet skeppsmätningar på svenska och utländska fartyg var i stort 
sett oförändrat i förhållande till föregående år med 313 mätningar un
der verksamhetsåret 1975/76 mot 340 under 1974/75. 

Ca 2 500 anmälningar om yrkesskadefall inom sjömansyrket behand
lades år 1975 jämfört med ca 2 280 året innan. I svenska farvatten rap

porterade grundstötningar utgjorde 87 och antalet sjöolyckor i övrigt i 

svenska och närliggande farvatten 75. Motsvarande siffror år 1974 var 
119 och 71. 

I v e r k s a m h e t s p I a n e n f ö r b u d g e t å r e n 1 9 7 6 I 7 7-

1 9 8 l I 8 2 diskuterar sjöfartsverket inledningsvis verksamhetens mål 

och inriktning och anför bl. a. att verket i tidigare verksamhetsplaner 

som överordnat mål för den samlade verksamheten har angett fartygens 
säkerhet till skydd för människor och yttre miljö. Som medel för att nå 

detta mål har till förfogande stått insatser avseende både säkerheten på 

sjövägarna och säkerheten ombord. Nödvändigheten att konkretisera 
och omformulera detta allmänna mål till så långt möjligt operativa rikt

linjer för de olika verksamheter som ryms inom verkets arbetsområde 
gör det angeläget att med en bibehållen hög säkerhetsambition närmare 
diskutera säkerhetsmålet. Ambitionsnivån kan dock enligt verket inte 

vara en gång för alla given utan påverkas ständigt av den utveckling 

som sker på olika områden. 
Det blir dessutom allt angelägnare att ifrågasätta om säkerhetsmålet 

som överordnat mål ensamt täcker de uppgifter som sjöfartsverket har. 
En ökad betoning av framkomligheten framstår som motiverad och 

rimlig. Mellan framkomligheten (transportfunktionen) och säkerheten 
finns ett ömsesidigt beroende som yttrar sig i att en åtgärd som pri
märt inriktas mot framkomligheten även kan påverka säkerheten i olika 
avseenden och vice versa. 

Verket anser att det är nödvändigt att föra en fortlöpande måldiskus

sion, som - med beaktande av de förändringar som sker, framför allt 

utanför sjöfartsverket - ger verket ett underlag som kan tjäna som 
vägledning för inriktningen av verksamheten. Sjöfartsverket hänvisar i 

detta sammanhang till den organisationsöversyn som verket har påbörjat 

och nämner att måldiskussionen ingår SO[ll en väsentlig del i översynen. 

Sjöfartsverkets handlande påverkas av en rad förhållanden som ligger 
mer eller mindre utanför verkets inflytande i den omvärld verket lever i. 
Till denna hör sjöfartsnäringen och dess utvecklingsbetingelser, liksom 
sjöfartens utpräglade internationella karaktär, vilket medför att Sverige 

7 Riksdagen 1976/77. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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har små möjligheti::r att ensamt påverka de grundläggande betingelserna 
för näringens villkor och utveckling. Härav följer begränsningar i hand
lingsfriheten såväl för sjöfartsnäringen som för sjöfartsverkets egen 
verksamhet. Verkets policy är att medverka i ett allt vidare internatio
nellt samarbete i syfte att kunna påverka och ta del i insatserna för att 
öka säkerheten såväl på olika nationers fartyg, som i de farvatten, vilka 
utnyttjas av den internationella sjöfarten. Strävan är att komma fram 
till av alla länder godtagna, gemensamma normer och garantier för att 

de efterlevs. 
Den framförliggande planeringsperioden kännetecknas av viss osäker

het genom att flera utredningar, som kan antas komma att påverka sjö
fartsvcrket, pågår eller nyligen har avslutats. Samtidigt är det viktigt att 
de resultat i olika avseenden som redan framkommit och de föränd
ringar som kan skönjas följs upp och tas till vara så att handlingsbered

skapen är tillfredsställande. Pågående utredningar får inte leda till att 

nödvändig verksamhet blir lidande eller att erforderlig anpassning och 
utveckling av verksamheten försummas. Av avgörande betydelse är 

dock att väsentliga samband och utvecklingslinjer beaktas. 
Förutom det trafikpolitiska utvecklingsarbetet, i vilket bl. a. den 

svenska kustsjöfartens framtida roll utgör ett delområde, är bl. a. det år 
1975 framlagda betänkandet (Ds K 1975:8) Säkerhet i farled, liksom 
den under våren 1976 presenterade utredningen (Ds K 1976: 5) Lotsning 

Vinga-Vänern och det i juli 1976 av flaggutredningen avgivna betän

kandet (SOU 1976: 44) Sjöfart och flagg av stort intresse för sjöfarts

verket. De förstnämnda utredningarna är av direkt betydelse för den 
både personal- och kostnadsmässigt största verksamhetsgrenen lotsning 
och den komplettering och utveckling av denna mot samverkande sys
tem för trafikinformation och trafikövervakning som ingår i verkets 

planer. Sjöfartsverket erinrar också om det framlagda betänkandet 
(Ds K 1975: 9) Förslag till planering av de svenska hamnarna och de 
organisatoriska och personella förstärkningar som måste tillföras verket 
om förslaget genomförs. Även den framtida sjöräddningsorganisationen 
är föremål för offentlig utredning. 

Med beaktande av den osäkerhet som finns i vissa avseenden och 

de effekter som den rådande sjöfartskonjunkturcn har på verkets in

täktssida har planeringen inriktats på största möjliga restriktivitet vad 

gäller åtaganden som kan medföra krav på reell medelsökning. En 

enligt sjöfartsverkcts bedömning hård prioritering har därvid framtving

ats, som lett till att oundgängliga volymförstärkningar fått inriktas på ett 

begränsat antal områden som bedöms vara starkt eftersatta. Det sagda 
innebär att underhåll och ersättningsanskaffning prioriteras i förhål

lande till nyinvestering. En uppräkning av medlen för underhåll behövs 
enligt verkets mening för såväl fasta som flytande anläggningar och ma

teriel, och är främst påkallad vad gäller båt- och fartygsbeståndet. 
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Fyrautomatiseringsprogrammet avses fullföljas enligt planen med de 
rationaliseringsvinster som därmed följer. Fortsatt rationalisering av 
decca- och fyrövervakningen med en lokalisering till Norrköping av den 
samlade övervakningsfunktionen avses genomföras under planeringspe
rioden. 

Beträffande lotsningsverksamheten föreligger enligt verket påtagliga 

svårigheter att med oförändrad servicenivå komma väsentligt längre 
med mera traditionella former av rationalisering. Verksamheten inriktas 
därför på att genom kompletterande utbildning och bättre utrustning på 
lotsplatsema göra lotsen effektivare. Som komplement till lotsningsverk
samheten avses utvecklas ett trafikinformationssystem för infartsleder 

med stark trafik. För att förbättra kontrollen av fartyg i Östersjön med 
stora oljelaster eller farligt gods bör enligt verket vidare skapas ett posi

tionsregistreringssystem med viss central jourhållning, som även kan an

vändas för annan jourtjänst inom centralförvaltningen. 

Ett liknande synsätt tillämpat på inspektionsverksamheten leder till 
att de förstärkningar som kan komma i fråga måste förbehållas den 

mest besvära11de eftersläpningen på .norm- och anvisningssidan samt 
möjligheterna på distriktsnivå att sköta tillsynen av redan gällande be

stämmelser, där de ökade krav som uppkommer till följd av utveck
lingen särskilt på farligt gods- och arbetarskyddsområdet måste mö

tas. 
Sjöfartsverket har i de senaste anslagsframställningama prioriterat 

planerings- och utbildningsfrågor och även i viss utst;:ä::.kning fått ökade 

resurser för dessa verksamheter. Verket anser det nödvändigt att fort

sätta denna satsning. Som ett ytterligare led i detta utvecklingsarbete har 
som nämnts verket tillsammans med statskontoret påbörjat den i före
gående års ;inslagsframställning aviserade organisationsöversynen. 

Innan sjöfa:rtsverket redovisar verksamhetsplanerna för olika områ
den sammanfattlir verket sin syn på de förutnämnda huvudfrågorna un
derhåll, rationaliscr.ing och utveckling, organisationsutveckling och ut
bildning och framhåför bl. a. i fråga om r a t i o n a I i s e r i n g o c h 
u t v e c k I i n g att det kvarvarande potentiella rationaliseringsutrym
met - sedan kraftiga rationaliseringar nu genomförts inom lots- och 

fyrväsendet -· enligt sjöfartsverkets bedömning är starkt begränsat, 

samtidigt som smärre förändringar som ter sig företagsekonomiskt mo
tiverade i ett vidare perspektiv blir svårare att genomföra. Detta ökar 

motiven för sjöfartsvcrket att finna nya former för utveckling och effek
tivisering av verksamheten. Det sistnämnda gäller särskilt den personal

och kostnadskrävande Jotsningsverksamheten. Vad som i detta samman
hang framstår som nödvändigt och möjligt är att successivt bygga ut 
och komplettera den nuvarande Jotsningen med förbättrad trafikinfor

mation. Införandet av ett trafikinformationssystem är dock en verksam
het av sådan karaktär att en försöksverksamhet i lämplig omfattning är 
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önskvärd. Erfarenheter från denna får sedan läggas till grund för mera 
permanenta framtida lösningar. Av betydelse är vidare att en sam
ordning sker med liknande verksamhet inom andra delar av samhället, 

t. ex. inom tullen och försvaret. 
I fråga om det pågående arbetet med o r g a n i s a t i o n s ut

v e c k l i n g anför verket att översynen såvitt nu kan bedömas kommer 

att bli tämligen omfattande. Verket har redan regeringens uppdrag att 

under beaktande av verkets planer för den framtida utformningen och 
omfattningen av lots-, fyr- och farledsväsendet - komma in med en 

närmare redogörelse för den framtida organisatoriska och operativa 
uppläggningen på viss sikt av verkets insatser när det gäller nybyggnad, 
reparation och tillsyn m. m. av farleder och farlcdsanordningar. Di
striktsorganisationen inom sjöfartsinspektionen har vidare varit föremål 
för särskild utredning. Det framstår enligt sjöfartsverket som naturligt 

att samordna de fortsatta övervägandena även i denna fråga med den 
totala översynen. De konsekvenser som olika lösningar beträffande den 
regionala nivån kan antas få på verkets övriga organisatoriska enheter 
gör att även dessa måste inbegripas i översynen. 

Det är givet att översynen - särskilt när den sker som en inomverks· 
utredning - kommer att kräva stora insatser av framför allt den perso
nal inom verket som måste engageras i olika utredningsgrupper. Aven 

med beaktande av det bistånd som kan påräknas från statskontoret mås

te därför särskilda resurser åtminstone temporärt tiUföras verket. Det 
framstår sålunda enligt sjöfartsverket som oun<lgängligen nödvändigt att 

kunna bemanna ett samordnande projektsekretariat på heltid med en 
kvalificerad tjänsteman anställd vid sjöfartsverket. Statskontoret är helt 
ense med verket i denna fråga. Avsikten är vidare att statskontoret skall 
bidra med en motsvarnnde kvalificerad utredare. Även vid ett framtida 
genomförar.de av de förslag som översynen kan komma att leda till 
samt för andra frågor i anslutning till organisations- och AR-området 
li.( clet nödvändigt att ha resurser inom verket, varför en förstärkning 
på längre sikt är motiverad. 

Program Farledsverksamhet 

I verksamhetsplanen för programmet Farledsverksamhet anger verket 

dels det allmänna målet för programmet och de medel verke~ använder 

sig av för att nå detta mål, dels mål och huvudsaklig inrikt.aing av verk
samheten inom de skilda delprogrammen. 

I fråga om f a r l e d s u t m ä r k n i n g e n anför verket bl. a. att 
m;1let är att genom olika former av farledsutmärkningar skapa förutsätt

ningar för effektiva och säkra sjötransporter i svenska farvatten. För

ändringarna i strukturen hos sjötransporterna ~;ker relativt långsamt både 
vad gäller hamnarna för anlöpen och fartygens storlek, utrustning etc. 
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Drygt 80 % av antalet fartyg i utrikes fart på Sverige är utländskt ton

nage, vars standard m. m. bestäms genom internationella konventioner 

eller i andra länder. De bindningar detta medför begränsar förutsätt

ningarna för mera omfattande indragningar av farleder och farledsut

märkning. Samtidigt aktualiseras krav på nya anläggningar i syfte att 

öka sjösäkerheten och tillgängligheten till vissa hamnar. 

Behoven av förbättringar i olika avseenden får med de resurser som 

är att påräkna bedömas mot bakgrund av andra angelägna behov inom 

programmet Farledsverksamhet. För den aktuella plancringsperioden 

anser sjöfartsverket det angeläget att satsa på lotsningsverksamheten 

med därtill hörande trafikövervakning, båtbestånd m. m. Byggandet av 

nya fyrar får stå tillbaka för upprustning och underhåll av det befintliga 

fyrbcståndct och av de arbetsfartyg som krävs för fyrarnas underhåll 

och drift. Rationaliseringsåtgärder ges hög prioritet. 

Den farledsutmärkning som nu finns i öppen sjö betraktar verket som 

relativt tillfredsställande. Även vad beträffar infartslederna till de 

svenska hamnarna kan farledsutmärkningen sägas hålla en god stan

dard. Förbättringar är dock aktuella i vissa leder med hänsyn till farty

gens ökade djupgående, fartygstrafikens intensitet eller beroende på ny

etablering av industri- eller hamnverksamhet. 

Radarnavigering utnyttjas i allt större omfattning vid kusten och un

der navigering i inomskärsleder samt vid angöring. Verket anser det 

därför önskvärt att uppföra radarkummel och radarreflektorer på be

fintliga sjömärken och även att förbättra möjligheterna till identifiering 

av vissa radarmål genom att installera racon. Sjöfartsverket betonar 

också att det är väsentligt att ökade investeringsmedel anvisas för främst 

återanskaffning av fyr- och telcmateriel för att säkerställa möjligheterna 

att upprätthålla funktionell tillförlitlighet på fyrarna. 

När det gäller drift och underhåll i övrigt anmäler verket att det 

byggnadstekniska underhållet av fyrarna är klart eftersatt. En systema

tisk genomgång av verkets ca 1 100 fyrar har visat att ett stort antal är i 

omedelbart behov av större reparationer. Kompletterings- och ombygg

nadsarbeten måste ske för att få en godtagbar standard, även i arbctar

skyddshänseende, hos olika säkerhetsanordningar. 

Sjöfartsverkct nämner i samband med byggnadsunderhållet att ett 

icke obetydligt antal fyrtorn är eller kommer att bli förklarade som 

byggnadsminnesmärken. Flertalet av dem är i drift för sjöfartsverkets 

behov. Ansvaret för byggnadsminnesmärkenas vård åvilar respektive 

förvaltningsmyndighet. Fyranläggningama skall sålunda underhållas av 

sjöfartsverket även om de inte är i drift. Speciella krav ställs på under

hållet för att tillgodose antikvariska krav. 

Driftkostnaderna för fyrarna har också ökat på grund av de nyan

läggningar som tillkommit. Hit hör bl. a. fyrar och bojar i Brofjorden, 

fyrarna Vallinsgrund, Rata Storgrund, Kullagrund och Blcnheim. 
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För att anlägga, underhålla och driva olika farledsanordningar krävs 
effektiva fartyg. Dimensioneringen inriktas de närmaste åren efter föl
jande planering. Hösten 1976 levereras ett nytt byggnadsfartyg, som 
sätts in i distriktstjänst under högsäsong före isläggning och efter isloss
ning. Under våren 1978 levereras ersättare för gasningsjakten Sefyr, 
som utrangeras. Det nya fartyget sätts in på ostkusten och kan genom 
bättre prestanda i förhållande till Sefyr utsträcka verksamhetsområdet 
geografiskt. Med hänsyn härtill samt 1ill den successiva ombyggnad av 
det äldre fyrbeståndet som planeras för att göra det säkrare och ratio
nellare ur driftsynpunkt bör antalet distriktsfartyg kunna bibehållas vid 
nuvarande fyra fartyg. Detta förutsätter dock mera effektiva fartyg, 
bl. a. måste lyftanordningarna förbättras. Två nya fartyg måste anskaf
fas som ersättare för de äldsta distriktsfartygen Stockholm och Malmö 
(byggda åren 1953 resp. 1943). Dessutom krävs upprustning av de båda 
övriga fartygen Vega och Virgo. 

Målet beträffande f a r l e d c r o c h k a n a 1 e r är att dessa skall 
underhållas så att de har föreskrivet djup och föreskriven bredd och i 
övrigt den tekniska standard som förekommande fartygstrafik kräver. I 
sjöfartsverkets fond ingår vissa mindre kanaler såsom på västkusten So
tenkanalen och Donsö ränna samt inom Stockholms skärgård Väddö ka
nal, Baggensstäket, Strömma kanal och Kolströms kanal. De båda sist

nämnda, som i huvudsak utnyttjas för fritidsbåttrafik, är i dåligt skick 
och håller t. ex. inte i sjökortet angivet djup. 

Den del av upprustningen av Strömma kanal och Kolströms kanal 
som avser underhåll bör avräknas mot medel anvisade under tionde hu
vudtiteln för att bestrida fritidsbåttrafikens andel i sjöfartsverkets kost
nader. 

I Sotenkanalen är kanalslänter, dykdalber, avvisare m. m. i stort be
hov av reparation. De mest akuta skadorna har åtgärdats. De omfat
tande skador som uppstått i stenslänterna på grund av urspolning måste 
emellertid också snarast repareras för att återställa erosionsskyddet. Sjö
fartsverket avser att sprida reparationskostnaderna under en följd av 
år. 

När det gäller s j ö r ä d d n i n g e n tar sjöfartsverket på vanligt sätt 
upp medel för televerkets medverkan i sjöräddningstjänsten. Televerket 
har i skrivelse till sjöfartsverket den 21 juli 1976 lagt fram förslag om 
ändrade principer för beräkning av ersättningen för vissa radiotjänster 
åt sjöfarten. För budgetåret 1977178 skulle enligt förslaget ersättningen 
till televerket mer än fördubblas. Sjöfartsverket anser att sjöräddnings
utredningens förslag beträffande sjöräddningens verksamhetsformer, 
kostnadsansvar etc. bör avvaktas innan principiella ändringar företas i 
beräkningsunderlaget för bestämmande av kostnaderna för sjörädd
ningstjänsten och föreslår ersättning till televerket med oförändrad vo-
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lym, dvs. beloppet för budgetåret 1976/77 uppräknat med pris- och 
löneomräkning. 

Som mål för s j ö kart 1 äg g n i n g e n gäller enligt sjöfartsverkets 
instruktion att sådana mätningar och undersökningar i farvatten inom 
landet och i angränsande havsområden skall utföras som fordras för sjö
farten och försvaret samt att verket skall utarbeta och utge eller låta 
utge allmänna sjökort och seglingsbcskrivningar. I den mån det är ända
målsenligt för landets sjöfart skall verket vidare utarbeta och utge eller 
låta utge sjökort och seglingsbeskrivningar även över områden som inte 
gränsar till svenska farvatten. 

Sjöfartsverket anser att sjökortens främsta uppgift skall vara att möj
liggöra en säker sjöfart - civil och militär - men att korten även skall 
förse förvaltning, näringsliv, forskning, miljövård, fritidsverksamhet 

m. fl. med en för olika uppgifter ändamålsenlig information. I den mån 
sjökortens information inte är tillräcklig för vissa speciella ändamål 

skall tillhandahållas utdrag ur detaljerade och storskaliga mätningskar
tor. 

Sjöfartsverket bedömer det aktuella sjömätningsbehovet som mycket 
stort bl. a. därför att det nuvarande mätningsunderlaget delvis är gam
malt och ofullständigt, inte minst med hänsyn till fartygens ökade djup
gående och till att farledssystemet kontinuerligt ändras. Vidare tenderar 
antalet intressenter - industrier, hamnar, försvaret, båtsporten, miljö

vården etc. - att öka och intresseområdena på havet bedöms komma att 

utvidgas. 
Verket avser att under planeringsperioden 

- fortsätta mätningarna i de s. k. tungtrafikkorridorerna i Östersjön, 
- fullfölja pågående arbeten i Vänern och Mälaren, 
- fullfölja påbörjade arbeten i södra Östersjön, 
- fullfölja arbetena i de tidigare minfarliga områdena i Kattegatt, 
- utröna förutsättningarna för ökat djupgående till Bottenhavet och 

Bottenviken och 
- utföra vissa högprioriterade vintersjöfartsmätningar. 

Viss kapacitet måste dessutom reserveras för civila och militära be
ställningsmätningar. 

Ett genomförande av den planerade verksamheten förutsätter bl. a. 

väl fungerande sjömätningsfartyg. 
Verket har undersökt möjligheterna att utnyttja vissa isbrytare som 

sjömätningsfartyg. Allmänt konstateras att för svenska förhållanden is
brytarna är olämpliga som sjömätningsfartyg av en rad skäl, bl. a. djup
gåendet och driftsekonomin. Trots detta har sjöfartsverket likväl velat 
pröva isbrytaren Ale som sjömätningsfartyg för vissa speciella uppgifter 
och som komplement till de egentliga sjömätningsfartygen. Detta beror 
på att Ale i flera avseenden får betraktas som en specialisbrytare. Ale 
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har prövats dels under 1975 års mätningssäsong i norrländska farvatten 
för mätningar avseende vintersjöfart, dels under 1976 års säsong på 
väst-, syd- och norrlandskusterna i olika slag av mätningar och i olika 
typer av farvatten. Erfarenheterna hittills av Ale som sjömätningsfartyg 
är negativa. Sjömätningsarbetet har inte kunnat bedrivas rationellt. Pro
duktiviteten har varit låg. 

De nackdelar som kommit fram med Ale som sjömätningsfartyg 
skulle i än högre grad gälla isbrytaren Thule, bl. a. därför att detta far
tyg är väsentligt större, rullar mer i sjögång och är mer komplicerat 
utan att ha bättre hanteringsmöjligheter för mätbåtarna. Dessutom 
skulle krävas förhållandevis dyra ombyggnadsarbeten. Det skulle enligt 
sjöfartsverket bli mycket svårt att hitta högprioriterade sjömätnings
objekt som är lämpliga för Thule. Med erfarenheterna från Ale som 
grund har sjöfartsverket sålunda bedömt att Thule är klart olämplig som 
sjömätningsfartyg. Sjöfartsverket planerar därför inte att utnyttja Thule 
som sjömätningsfartyg, men kommer med hänsyn till gjorda investe
ringar att tills vidare fortsätta att använda Ale även som sjömätnings
fartyg. 

Beträffande frågan om ett nytt sjömätningsfartyg framhåller verket 
bl. a. att den totala sjömätningskapaciteten på grund av utrangeringar 
enligt sjöfartsverkets beräkningar minskar kraftigt om ersättningsan
skaffning inte sker. Mot bakgrund härav har verket sedan flera år till
baka fört fram förslag om anskaffning av ett nytt sjömätningsfartyg. 

I 1974 års statsverksproposition uttalade departementsehefen att en 
viss nedgång av sjömätningskapacitcten hade skett genom utrangering 
av överåriga sjömätningsfartyg och att en ersättningsanskaffning torde 
vara behövlig. Frågan om lämplig fartygstyp skulle utredas ytterligare, 
men för att ersättningsanskaffning inte skulle fördröjas begärdes bemyn
digande hos riksdagen att beställa ett nytt sjömätningsfartyg och medel 
reserverades för en första delbetalning. Frågan om lämplig fartygstyp 

har nu utretts och verket begär medel för anskaffning snarast av ett nytt 
sjömätningsfartyg. 

Efter att ha berört frågan om mål och kapacitet för sjökortsframställ
ningen övergår verket till frågan om sjökartläggningens finansiering. 

Verket har i de tre senaste anslagsframställningarna föreslagit ett änd
rat finansieringssystcm för sjökartläggningen innebärande en övergång 
från avgiftsfinansiering - med betalningsansvaret för den allmänna sjö
kartläggningen i princip helt lagt på handelsjöfarten - till skattefinan
siering. 

Verket anser bl. a. 

att allt fler intressenter tillgodogör sig sjökartläggningens resultat utan 
att betala härför, 

att praktiskt taget all sjömätning som företas tjänar många olika än
damål, 
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att det i praktiken är omöjligt att rättvist fördela kostnaderna mellan 
alla intressenter, 

att samhället - inte minst mot bakgrund av havsrättens utveckling 
- får ett allt större intresse och ansvar för att hela det svenska territo
riet och intresseområdet är kartlagt samt 

att samma motiv som gäller för att landkartläggningen är skattefinan
sierad numera också i princip gäller för sjökartläggningen. 

Mot denna bakgrund föreslår sjöfartsvcrkct på nytt att den allmänna 
sjökartläggningen i huvudsak bör skattefinansieras, dvs. tas undan från 
handelssjöfartens kostnadsansvar. 

Som mål för I o t s n in g s v e r k s a m h c t en anger sjöfartsverket 
att denna skall täcka hela kusten jämte Mälaren. Alla hamnar av någon 
betydelse för handelssjöfarten skall kunna påräkna kronolotsar för far
tygens vägledning. Detta mål är grundat på vissheten om att ingen 
egentlig handelssjöfart kan fortgå kontinuerligt på en hamn utan lotsbe
tjäning. Principen att upprätthålla lotsningsservice i trafiksvaga hamnar 

blir en allt större belastning på lotsväsendet. Vid oförändrad personal

styrka och medelstilldelning försvagar den lotsningsservicen och därmed 
effektiviteten i de trafikstarka hamnarna. I avvaktan på att riktlinjer för 
den framtida hamnpolitiken kan läggas fast och på resultaten av den på
gående organisationsöversynen samt med hänsyn till svårigheter att ge
nomföra ytterligare indragningar i rationaliseringssyfte har sjöfartsver
ket i sin verksamhetsplan emellertid utgått från oförändrad lotsningsor
ganisation. 

Antalet lotsar uppgick den 1 juli 1976 till 410 och antalet båtmän var 
305. Sjöfartsverket har inte fått ökade ekonomiska resurser för att kom
pensera den för dessa grupper fr. o. m. den 1 januari 1976 genomförda 
tioprocentiga arbetstidsförkortningen. Verket har försökt att genom en 
rad åtgärder anpassa verksamheten till de nya förhållandena, men har 
trots detta fått öka personalen med tio båtmän. Sjöfartsverket begär nu 
för budgetåret 1977178 medel som täcker lönekostnaderna för de tio 
båtmännen. Sjöfartsverket anser det vidare ofrånkomligt med en ut
ökning av antalet lotsar och båtmän fr. o. m. nästa budgetår beroende 
på trafikutvecklingen i Brofjorden, en överföring av hamnlotsningen i 
Stockholm till sjöfartsverket och för att fullfölja den planerade lotsut
bildningen utan driftstörningar. 

För att möta kraven på lotsväsendet ser sjöfartsverket som tidigare 
nämnts som väsentliga faktorer att vidareutbilda lotsar och båtmän samt 
att utveckla ett system för trafikinformation som komplement till annan 
farledsservice. Sådana system har i olika former redan införts i ett stort 
antal hamnar världen över. 

En arbetsgrupp inom sjöfartsverket har utarbetat detaljerade förslag 
till utformning av trafikövervakning av ett par farleder samt beräknat 
utrustnings- och personalbehov och kostnader härför. Arbetsgruppen 
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föreslår att trafikövcrvakningssystem införs på prov i Göteborgs- och 
Stockholmsområdena. 

Ett av de grundläggande syftena med systemet är att ett fartyg på väg 
inom övervakningsområdet skall få kännedom om andra fartygs rörelser 
inom området så att det är förberett på eventuella möten och andra när
situationer. Det trafikövervakningssystem som nu föreslås får en relativt 
begränsad målsättning. Det är emellertid sannolikt att sedan systemet 
finslipats och intränats under en övergångstid, övervakningscentralerna 
kan utnyttjas även för andra med sjöfarten inom området sammanhäng
ande uppgifter. 

övcrvakningssystemet bör enligt sjöfartsvcrket kunna genomföras vid 

Göteborgs och Stockholms lotsplatser inom nuvarande driftkostnadsram 
genom omfördelning av personal förutsatt att den tekniska materielen 
förbättras. Investeringskostnaden uppgår för de bägge lotsplatserna till 

mindre än l milj. kr. 
Sjöfartsverket tar vidare upp frågan om båtmaterielens avgörande in

verkan på lotsningsorganisationen och på möjligheterna att inom denna 
organisation fullgöra en effektiv verksamhet. Problemet med ineffektiv 
transporttid har accentuerats i samband med den nyligen genomförda 
arbetstidsförkortningen. Verket finner det därför synnerligen angeläget 
att minska transporttiden i största möjliga utsträckning. 

De under senare tid anskaffade snabba båtarnas känslighet för hårt 
väder och is medför att sjödugliga tyngre och större men långsammare 
båtar måste finnas i organisationen för att användas i såväl hårt väder 
som under isförhållanden. Dessa båtar nyttjas även vid sjöräddning och 
farledsarbeten och är därför utrustade med lyftanordningar. På varje 
lotsplats behövs därför minst en lätt och en tung båt. En viss extra kapa
citet behövs också för att kompensera bortfall av båtar i samband med 
underhåll och reparation. Sjöfartsverket understryker betydelsen av ett 
bra båtbestånd. Lotsarna måste gå ut även i hårt väder, vilket förut
sätter att de har tillgång till sjösäkra farkoster. Likaså kan sjösäkerheten 
starkt sättas i fara om fartyget väntar lots men fel på en lotsbåt omöjlig
gör ombordsättning av lots. Ett tillfredsställande båtbestånd är sålunda 
av avgörande betydelse för såväl sjöfartsverkets egen personal som för 
sjösäkerheten hos handelssjöfarten. 

Sjöfartsverket bar systematiskt inventerat samtliga lotsbåtar för att 
kartlägga deras tekniska och driftmässiga tillstånd och behovet av un
derhåll och förbättringar med hänsyn till arbetarskydds- och arbets
miljökrav. Inventeringen har visat att stora ackumulerade underbålls
och förbättringsbehov finns. 

De för nästa budgetår begärda ökningarna av medel för underhåll ut

gör tillsammans med de upptagna investeringsbehoven en förutsättning 
för att underhållsprogrammet skall kunna genomföras och ett godtag
bart lotsbåtsbestånd upprätthållas. 
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I fråga om i s b r y t n i n g e n framhåller verket bl. a. att det under 
senare tid har arbetats fram ett omfattande material som belyser olika 

aspekter på vintersjöfarten. Detta utredningsarbete fortsätter. För att 
man i görligaste mån skall kunna nå fram till en helhetssyn är det ange

läget att det samarbete som verket inlett med FOA fullföljs. Målet är 
att ge statsmakterna underlag för beslut i fråga om mål för vintersjö

farten och dimensioneringen av isbrytarkapaciteten i ett längre perspek
tiv. 

Program Fartygsverksamhet 

Inom programmet Fartygsverksamhet bedriver sjöfartsverket den 

verksamhet som berör säkerheten ombord på fartyg, skyddet av den 

yttre miljön från påverkan av fartyg och last samt de ombordanställdas 
sociala förhållanden. 

Fartygsverksamhcten är uppdelad i delprogrammen Sjöfartsinspek
tion rn. m., Skeppsmätning och Sjöteknisk utredningsverksamhct. Till 

programmet räknas vidare den verksamhet som bedrivs inom sjömans· 
nämnden samt viss del av de för verket gemensamma funktionerna. 

Verksamhetens inriktning och omfattning under de olika delprogrammen 

styrs huvudsakligen av utvecklingen inom den svenska handelsflottan, 
trafiken på svenska hamnar med svenska och utländska fartyg och av 

innehållet i den tillämpliga lagstiftningen, i första hand lagen 

(1965: 719) om säkerheten på fartyg, sjömanslagen (1973: 282), sjöar

betstidslagen (1970: 105), lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenför
orening från fartyg, lagen (1976: 6) om åtgärder mot vattenförorening 

från fartyg inom Östersjöområdet och kungörelsen (1954: 550) angående 
skeppsmätning. Även olika internationella överenskommelser om säker
heten till sjöss påverkar verksamheten. Av stor betydelse i detta sam
manhang är det ökade ansvaret för kontroll av utländska fartyg genom 
den successiva utvidgningen av den internationella kontrollen av s. k. 
sub-standard fartyg. Verksamheten påverkas utom av antalet fartyg ock
så av fartygens utformning och användningsrätt, t. ex. i fråga om last

ningen. Så har t. ex. de ökade transportmängderna av farligt gods med
fört inte bara allmänt ökade krav på inspektionsverksamheten, utan ock
så en viss förskjutning från den mer tekniskt betonade tillsynen av far

tygens 1allmänna skick mot löpande inspektion av fartygens lastningsför

hållanden. 
Innehållet i de ovan nämnda lagarna m. m. anger målen för verk

samheten. Lagstiftningen anger vidare vilka tillsynsförrättningar farty
gen skall undergå och med vilka intervaller detta skall ske. Målen får 

närmare innehåll genom olika detaljföreskrifter som i stor utsträckning 

sjöfartsverket självt med beaktande av den tekniska och sociala utveck

lingen har att utarbeta. Den ingående internationella behandlingen av 
havsföroreningsproblemcn har sålunda i hög grad påverkat verkets upp
gifter och därmed resursbehovet. Det förhållandet att arbctsmiljöfrå-
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gorna i dagens diskussion om arbetslivets villkor ställts i förgrunden 
medför vidare att verkets insatser inom området har måst öka med föl
jande anpassning av sjöfartsinspektionens organisation och krav på re
sursförstärkningar. 

Behovet av resurser inom programmet beror på flera faktorer. En av 
dessa är antalet fartyg inom handelsflottan. Av särskild betydelse är den 
takt med vilken nya fartyg tillförs handelsflottan. Ritningsgranskning 
och tillsynsförrättningar i samband med såväl nybyggnad av fartyg som 
andrahandsförvärv från utlandet är särskilt arbetskrävande. Under se
nare år har antalet nybyggen varit mycket stort, varför återkommande 
tillsyn och inspektion av befintliga fartyg delvis har måst eftersättas. 
Den minskade nybyggnadsverksamhet som är att vänta de närmaste 
åren bör medverka till en bättre balans mellan olika arbetsuppgifter 
inom både centralförvaltningen och distrikten. Den fortlöpande kon
trollen av fartygen kan utökas. Mer tid kan ägnas åt uppföljning och 
konsolidering av de normer som utarbetats eller är under utarbetande. 
En breddning av verksamheten är också angelägen. Detta gäller som 
redan nämnts i första hand transporter av farligt gods samt arbets- och 
boendemiljön ombord. Inom båda dessa områden krävs en successiv 
utbyggnad av resurserna. 

Sjöfartsverket avser att under planeringsperioden prioritera och delvis 
omfördela resurser till områdena utbildning och information, författ
ningsarbete samt tillsyn av framför allt farligt gods och arbetarskydds
frågor. Satsningen på utbildning och information medför krav på en viss 

ökning av anslagna medel. Efter att ha tagit hänsyn till möjliga omför
delningar - bl. a. genom en viss nedgång i skeppsmätningsverksamhe
ten - finner sjöfartsverket det också nödvändigt med en förstärkning 
av personalen på distrikten för de eftersatta och mycket angelägna till
synsfrågorna och vid centralförvaltningen för norm- och författningsar
betet samt för kontrollen av efterlevnaden av främst sjöarbetstidslagen. 

I sammanhanget tar verket också upp typprovningen av fritidsbåtar 
och föreslår vissa resursförstärkningar. Nya normer för båtar upp till 
tolv meters längd har trätt i kraft under år 1976, vilket kommer att 
medföra en starkt ökad efterfrågan på typprovning. Normer för kanoter 
kommer vidare att inom kort sättas i kraft. Även detta kommer att leda 

till ökade krav på provningsverksamheten under planeringsperioden. En 
omläggning och ökning av den fortlöpande stickprovskontrollen av re

dan godkända serietillverkade båtar planeras för att kunna konstatera 
att gällande tillverkningsbetingelser vidmakthålls. 

Program övrig verksamhet 

Programmet övrig verksamhet är indelat i delprogrammen Radio
tjänst åt sjöfarten (transfereringspost), Försöksverksamhet avseende 
förebyggande åtgärder mot vattenförorening från fartyg, Omlokalise-
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ringskostnader, Åtgärder mot vattenförorening från fartyg samt Särskild 
undersökningskommission vid sjöolyckor. 

Delprogrammet Försöksverksamhet avseende förebyggande åtgärder 
mot vattenförorening från fartyg tillkom budgetåret 1974/75 för den 
försöksverksamhct i större skala med partikelmärkning av olja i fartyg 

som bedrivs under ledning av särskilda sakkunniga. Delprogrammet Åt

gärder mot vattenförorening från fartyg är i första hand avsett för så

dana tvångsåtgärder som sjöfartsvcrket med stöd av lagen (1972: 275) 

om åtgärder mot vattenförorening från fartyg företar för att hindra eller 

begränsa utsläpp från fartyg av olja eller annat skadligt. I den mån kost
naderna för dylika åtgärder inte kan återföras på fartygets ägare eller 

redare får - efter beslut av regeringen - detta delprogram belastas. 

Delprogrammet Särskild undersökningskommission vid sjöolyckor 
tillkom budgetåret 1976177. 

Under delprogrammet Omlokaliscringskostnader upptas vissa kostna

der som följer av sjöfartsverkets flyttning till Norrköping. 

För programmen gemensamma frågor 

Under för programmen gemensamma frågor tar verket bl. a. upp 

b e r e d s k a p s f r å g o r. 

Enligt gällande instruktion åligger det sjöfartsverket att ombesörja be

redskapsplanläggning i fråga om sjötransporter. överstyrelsen för eko

nomiskt försvar har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter 
bedriva försök med långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret. 
Sjöfartsverket deltar i den pågående programplaneringen såsom pro

grammyndighet för delprogrammet Sjötransporter och har utarbetat en 

första programplan härför enligt av handclsdepartementet givna direk
tiv. Programplaneringen syftar till att ta fram handlingsprogram för en 
period av fem år och kommer att fortgå löpande. Studierna har utökats 
till att omfatta även försörjningsberedskap efter avspärrning. 

De allmänna mål som har ställts upp för verkets beredskapsplanering 
är att sjöfartsverket inom det totala försvarets ram under krig och be
redskap skall 
- tillgodose för skilda totalförsvarsgrenars funktion erforderliga sjö

transporter inom landet och med utlandet och utöva central sjötrans

portledning, 

- efter planering och förberedelser i fred anordna och underhålla för 

sjöfarten erforderliga farleder, 

- i erforderlig omfattning upprätthålla driften vid verkets anlägg

ningar, vari inräknas verksamheten vid centralförvaltning och regio

nala organisationer, 
- snabbt kunna ställa om från normala fredsförhållanden till be

redskaps- och krigsförhållanden och under omställningstiden kunna 
lösa föreliggande uppgifter i största möjliga utsträckning. 
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Vissa åtgärder är vidtagna för anordnande vid ofred av särskilda 
neutralitets- och krigsleder för den civila sjöfarten. Nuvarande plane
ring är dock behäftad med brister som hör samman med att lederna är 
anpassade för det kusttonnage som var aktuellt under och strax efter 

det andra världskriget, att sjömätningsunderlaget inom flera avsnitt inte 

är tillförlitligt samt att en stor såväl personell som materiell insats krävs 

vid anordnande av lederna. 
Uppbyggnad av ett nytt krigsfarledssystem är därför en nödvändig åt

gärd. Strävan är att under en femårsperiod kunna revidera hela lcdsyste

met. För detta ändamål räknar verket med ett medelsbehov under pro
gramplaneperioden på 1,7 milj. kr. räknat i prisläget andra kvartalet 

år 1975. 

2. Sjöfartsvcrkets anslagsframställning för budgetåret 1977/78, m.m. 

Sjöfartsverkcts verksamhet är som nämnts uppdelad på tre huvudpro

gram under fyra anslag, nämligen Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, 

Isbrytning, Fartygsverksamhet och övrig verksamhet. 

Sjöfartsverkct räknar med en bruttokostnad under de fyra anslagen 

på sammanlagt 331,0 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Jämfört med de 
för innevarande budgetår anvisade medlen, som uppgår till sammanlagt 

278,8 milj,. kr., innebär detta en ökning med 52,2 milj. kr. 
De totala kostnaderna fördelas på följande sätt 

Avlöningar och arvoden 
Resor 
Lokalhyra 
Övriga omkostnader 
Hyror och arrenden 
Kapitalkostnader 

milj. kr. 

146,3 
5,3 
4,2 

85,1 
0,4 

89,7 

331,0 

procent 

44,2 
1,6 
1,3 

25,7 
0,1 

27,1 

100,0 

Kapitalkostnaderna fördelar sig med 47,6 milj. kr. på räntor och 42,1 

milj. kr. på avskrivningar. 

Inkomsterna under anslagen beräknar sjöfartsverket till sammanlagt 

37,3 milj. kr., en ökning med 24,l milj. kr. ökningen beror till största 

delen på att sjöfartsverket på nytt föreslår en omläggning av finansie

ringsformema för sjökartläggningen, som innebär att som inkomst un

der delprogrammet tas upp dels inkomsterna av försäljningen av sjö
kort, vilka f. n.· är upptagna på statsbudgetens inkomstsida, och som för 

budgetåret 1977/78 beräknas till 3,2 milj. kr., dels ett särskilt bidrag av 
allmänna skattemedel med 18,4 milj. kr. 
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Nettoutgiften under de fyra anslagen blir således enligt sjöfartsverkets 
förslag 293,7 milj. kr., en ökning med 28,l milj. kr. jämfört med inneva
rande budgetår. 

Dessutom begär verket anslag på kapitalbudgeten motsvarande en 
medclsförbrukning av 79,4 milj. kr. under sjöfartsverkets fond och 
200 000 kr. under fonden för Södertälje kanalverk. 

I en kommentar till det beräknade medelsbchovet anger sjöfartsverket 
att en hård prioritering har skett av de förstärkningar som verket anser 
erforderliga för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett tillfreds
ställande sätt. Vid bedömningarna har särskild hänsyn tagits till på
gående organisationsöversyn. De nya tjänster och övriga resurstillskott 

som begärs i det följande motiveras således, enligt sjöfartsverkcts upp

fattning, i huvudsak av kvantitativa förändringar på olika arbetsområ
den eller sedan länge besvärande ärendebalanser resp. eftersläpningar 
som inte kunnat bemästras. Verkets uppfattning är därför att behovet 
av de begärda förstärkningarna inte kan påverkas genom åtgärder i an
slutning till organisationsöversyncn. 

Anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 

Jämfört med bruttokostnaden för budgetåret 1976177 räknar sjöfarts
verket för anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning med en kost
nadsökning om 26,5 milj. kr. till 204,5 milj. kr. Inkomsterna under an
slaget och bidrag från fjärde och tionde huvudtitlarna samt bidrag av 

allmänna skattemedel för sjökartläggning beräknas till 36,5 milj. kr. 
Nettoutgiften blir således 168 milj. kr., vilket är 2,4 milj. kr. mer än 
närmast föregående budgetår. 

Vid oförändrat system för finansiering av sjökartläggningen ökar den 
beräknade nettoutgiften med 22,1 milj. kr. till 190,1 milj. kr. 

Av kostnadsökningen utgörs enligt sjöfartsverkets beräkning 3,8 milj. 
kr. av löneomräkning och 6,3 milj. kr. av prisomräkning. Kapitalkost
nadsökningen beräknas till 6,3 milj. kr. 

Sjöfartsverket begär resursförstärkningar inom de olika delprogram
men under anslaget som tillsammans motsvarar en nettokostnad av 10,1 
milj. kr., sedan rationaliseringsvinster motsvarande 289 000 kr. har dra
gits ifrån. 

Inledningsvis lämnas en redogörelse för förslagen under delprogram
met Central administration. Från detta delprogram bekostas den cen
trala administrationen för sjöfartsverket i sin helhet. Kostnaderna för

delas på de olika anslagen enligt särskilda fördelningsnycklar. 
C c n t r a 1 a d m i n i s t r a t i o n, t o t a 1 t. De föreslagna resurs

förstärkningarna - volymökningen - motsvarar en kostnad av 
2 624 000 kr. Av denna kostnad omfördelas enligt de förutnämnda för
delningsnycklarna 254 000 kr. till andra anslag. De områden inom vilka 
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sjöfartsverket föreslår förstärkta resurser eller i övrigt särskilda insatser 
gäller bl. a. uppbyggnad av en samordnad jourtjänst, redovisningsfrågor, 
utbildning, organisations- och PA-frågor, information, förvaltningsde
mokrati, kontorsserviee och beredskapsfrågor. 

Sjöfartsverkets verksamhet är av den karaktären att det för olika gre
nar krävs en jourtjänst som gör det möjligt för allmänheten att få 
kontakt med ansvariga tjänstemän även efter kontorstid. För sjöfarts
inspektionens del har i beredskapssyfte införts ett särskilt telefonnum
mer med jour för brådskande meddelanden angående oljeskydd och 
transport av farligt gods. För övervakning av fyr- och deccadriften är 
inrättad en jour som f. n. är under omorganisation i samband med över
föring till centralförvaltningen av övervakningsfunktioner. Sedan gam
malt finns organiserad jour vid lotsdistrikten och vintertid inom isbryt
ningssektionen. 

Under det senaste budgetåret har jouren utökats med ett koordine
ringsuppdrag vad beträffar navigationsvarningar för Östersjön. Bak
grunden härtill är att det inom IMCO planeras ett världsomfattande sys
tem för utsändande av navigationsvarningar. Sverige har utsetts att vara 

ansvarigt för Östersjöområdet som ingår som en del i Area I, för vilken 
Storbritannien är huvudansvarigt. I några områden, bl. a. Östersjöområ
det, har systemet börjat tillämpas provisoriskt för att vinna erfarenheter. 

För att utföra den koordineringsuppgift som tilldelats Sverige har sjö
fartsverket tillsatt en huvudkoordinator. Arbetet utförs f. n. av en tjäns
teman med s. k. NOM-garanti. Dessutom deltar personal från mellersta 
lotsdistriktet och från televerkets kustradiostation i Härnösand. 

Nuvarande huvudkoordinator går i pension under budgetåret 1977/78 
då enligt sjöfartsverkets bedömning en särskild tjänst måste inrättas. Vid 
denna tid bör också beslut om en permanentning av det världsomfat
tande radiovarningssystemet föreligga. 

Vid sidan av nu gällande uppgifter för jourtjänsten är det en angelä
genhet för sjöfartsverket att undersöka formerna för och omfattningen 
av ett positionsregistreringssystem för handelsfartyg i östersjöområdet. 
Vid en konferens i Helsingfors i mars 1974 med deltagande av repre
sentanter för samtliga kuststater vid Östersjön antogs bl. a. en resolu
tion om utvecklande av ett enhetligt positionsrapporteringssystem för 
större oljetankfartyg och andra fartyg med icke obetydlig last av s. k. 
farliga ämnen. Vid uppbyggnaden av ett positionsregistreringssystem 

måste undersökas möjligheterna till samordning med andra myndig
heters befintliga eller planerade rapporteringssystem (marinen, tullver
ket, större hamnar). 

För uppbyggnaden av ett samordnat joursystem räknar sjöfartsverket 
med ett mcdelsbehov under budgetåret 1977/78 om 750 000 kr. Till 
större delen avser beloppet konsultinsatser i samband med systemut
vecklingen. 
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Trafiksektionen har under innevarande budgetår förstärkts med en 

tjänst för planering, ledning och tillsyn av lotsningsvcrksamheten. 

Genom omfördelning av tillgängliga medel har dessutom sjöräddnings
verksamheten förstärkts med en tjänsteman. Nuvarande organisation är 

dock enligt sjöfartsverket fortfarande otillräcklig för den samlade verk
samheten. Sjöfartsverket vidhåller att sektionen bör förstärkas med åt
minstone en ytterligare tjänsteman för i första hand uppföljnings- och 
utvccklingsarbetc. 

Sjöfartsvcrket tar vidare under trafiksektionen upp kostnaderna för 
verkets uppgifter när det gäller navigationsvarningar enligt vad som 

nämnts i det föregående. För en tjänst samt för driftkostnader i övrigt 
inkl. televerkets insats krävs 230 000 kr. 

Inom trafiksektionen förs ett register över utfärdade förarintyg. To

talt ingår f. n. ca 100 000 personuppgifter. Nuvarande omfattning och 

tillväxttakt kräver en rationell hantering och systematisering av materia

let. Sjöfartsverkct tar därför upp medel för en översyn av registret och 

omläggning till ADB-system. 

Sammanlagt begärs för trafiksektionen 453 000 kr. 

För redovisningsfrågor och för förbättrad kontorsservicc begär verket 
ytterligare 221 000 kr., varav för en byråassistent på redovisningssektio
nen 74 000 kr. och för ett kontorsbiträde på administrativa avdelningens 

expedition 60 000 kr. 
För utbildning begärs en förstärkning med 402 000 kr. och för de frå

gor som sammanhänger med organisationsutvcckling och det personal

administrativa utvecklingsarbetct begärs 202 000 kr., varav 142 000 kr. 

avser kostnader för en tjänst. 

Vad gäller den del av informationsverksamheten som faller under 
central administration begär verket en förstärkning med 50 000 kr. för 
utarbetande av en verksbroschyr samt framställning av ny utställnings

materiel. 
Verket föreslår att ett "nämndkansli" inrättas för att effektivisera det 

förvaltningsdemokratiska arbetet och för att bättre ta tillvara såväl ar
betstagarnas som arbetsgivarens intressen främst när det gäller arbetet i 
verkets samtliga företagsnämnder. Verket begär 74 000 kr. för en assi

stenttjänst. 
Beredskapsplanläggningen inom det ekonomiska försvarets ram krä

ver en förstärkning av försvarskontorcts resurser. För budgetåret 
1977178 tas upp en handläggartjänst för ändamålet samt ökade medel 
för främst krigslots- och driftvärnsutbildning och för resor. Sammanlagt 

begärs en förstärkning för dessa ändamål med 172 000 kr. 
Uppbyggnaden av ett nytt krigsfarledssystem anges i verksamhetspla

nen komma att medföra ett medelsbchov av 1,7 milj. kr. under den när
maste femårsperioden. Av detta belopp beräknas 300 000 kr. falla på 

budgetåret 1977 /78. 

8 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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F y r a r o c h a n d r a s ä k e r h c t s a n s t a I t e r. Den fortlö
pande fyrautomatiseringen medför ett efter hand minskat personalbe
hov. Under budgetåret 1977178 automatiseras fyrarna Måscskär, Söder
arm/Tjärven och Hoburg. Den genomförda avbemanningcn ger en 
minskning i personalkostnaderna om 477 000 kr. Mot denna volym

minskning skall ställas ökade tillsynskostnader m. m. om 188 000 kr. 
Nettobesparingen uppgår sålunda till 289 000 kr. 

För de ökade tillsynskostnader som följer av under åren 1971-1975 

genomförda fyrautomatiseringar begär verket en förstärkning av medlen 

för underhåll med 660 000 kr. 
Genom nyanläggning av fyrar ökar år från år underhålls- och andra 

driftkostnader inom fyrväsendet. För budgetåret 1977178 äskas en vo
lymökning om 70 I 000 kr. för driften av fyrar och bojar i Brofjorden 

och för fyrarna Vallinsgrund, Rata Storgrund, Kullagrund och Blen

heim samt vissa mindre fyrar. 
För att ta igen den eftersläpning som föreligger beträffande det bygg

nadstekniska fyrunderhållet begär verket för budgetåret 1977178 514 000 

kr. för extra insatser. 
För nödvändiga underhållsarbeten på Grönskärs fyr upptas 100 000 

kr. Fyren är från och med budgetåret 1976/77 upptagen som byggnads
minnesmärke. Den är inte i drift för sjöfartsverkets behov. 

När det nya gasningsfartyget tas i bruk i mars 1978 behövs en ut
ökning av besättningen med en man. •För det nya byggnadsfartyget be
räknas drivmedelskostnaderna öka med 25 000 kr. per år. 

För arbetsmiljöåtgärder på distriktsfartygen begärs 1 milj. kr. Det 

är framför allt de sanitära förhållandena och boendemiljön som måste 

förbättras, men även vissa olycksförebyggande åtgärder inryms i pro

grammet. Störr.e ombyggnader och moderniseringar i samma syfte redo
visas under investeringsprogrammet. 

Kana I c r och fördjupade farleder. Av verksamhets
planen framgår de mest angelägna behoven av åtgärder beträffande de 
mindre kanaler och farleder som förvaltas av sjöfartsverket. Av kostna
derna för upprustning och återställande av Strömma kanal och Kol
ströms kanal beräknas (300 000 + 200 000) 500 000 kr. belasta driftan
slaget under budgetåret 1977178. Kostnaderna bör motsvaras av särkost
nadsbidrag från tionde huvudtiteln. 

För reparation av strandskoning och avvisare i Sotenkanalen erford
ras 200 000 kr. 

S j ö r ä d d n i n g m. m. Sjöfartsverket begär förstärkning med 
66 000 kr. för en tjänst vid rapportcentralen och med 65 000 kr. för 

drivmedel och underhåll av nytillkomna sjöräddningsbåtar. 

S j ö k a r t 1 ä g g n i n g. Den föreslagna volymökningen utgör totalt 

948 000 kr., varav 404 000 kr. hänför sig till militär sjökartläggning och 
544 000 kr. till allmän sjökartläggning. 
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Vad gäller den militära sjökartläggningen planeras en utökning av 
verksamheten budgetåret 1977178 för att så vitt möjligt tillmötesgå ma
rinens önskemål och behov. Verket räknar för detta ändamål med en 
förstärkning av personalen med en kartograf och en assistent. Vidare 
krävs medel för extra arbetskraft, material för utarbetande och tryck
ning av nya lcdbcskrivningar etc. samt för höjda rese- och traktaments
kostnader" med anledning av omlokaliseringen till Norrköping. Kost
nadsökningen för militär sjökartläggning motsvaras av en höjning av bi
draget från fjärde huvudtiteln. 

För den allmänna sjökartläggningen anser verket det angeläget att 

en medelsökning i första hand satsas på investeringen i ett nytt sjömät
ningsfartyg. Tekniska förbättringar av sjömätningsmetodiken och perso
nalförstärkning för att forcera utgivningen av sjökort kräver dock en 
viss ökning av för driften anvisade medel. 

För att möjliggöra en vidareutveckling av det halvautomatiska data
utvärderingssystemet och säkerställa utnyttjandet av det krävs sålunda 
en utökning av personalen med ett databiträde och ökade medel för att 
täcka ADB-kostnaderna. 

För att i enlighet med verksamhetsplanen öka antalet nyutgivna sjö

kort från två till fyra per år begärs en personalförstärkning vid den s. k. 
originalritningsdetaljen med en kartograf samt medel för intern utbild
ning. Vidare behövs vid den s. k. rättelsedetaljen ytterligare en förste ri
tare för att ta igen föreliggande eftersläpning. 

Sjöfartsverket tar också upp tillkommande drift- och underhållskost
nader vid användande av isbrytaren Ale i sjömätning (130 000 kr.). 

Lo t s v ä s e n d e t. Den totala volymökningen för delprogrammet 
utgör 3 059 000 kr. Av beloppet faller 1 720 000 kr. på personalförstärk
ningar och 1 339 000 kr. på reparations- och underhållsåtgärder. 

Den begärda personalförstärkningen uppgår sammanlagt till åtta lot
sar och tolv båtmän och innefattar kompensation för arbetstidsförkort
ningen med tio båtmän, förstärkning av personalen vid Lysekils lots
plats (Brofjorden) med tre lotsar och två båtmän, personalökning vid 
Stockholms lotsplats med två lotsar i samband med överförandet till sjö
fartsverket av hamnlotsningen i Stockholm samt ersättare för lotsar i 
samband med utbildning (tre tjänster). 

Av de för reparations- och underhållsåtgärder begärda medlen avser 
1 milj. kr. lotsbåtsunderhållet samt vissa arbetarskydds- och arbetsmiljö
åtgärder på- lotsbåtarna. 

P u b l i k a t i o n e r. Sjöfartsverket begär en förstärkning av redak
tionen med en kansliskrivare (66 000 kr.). 

Anslaget Isbrytning 

Sjöfartsverket beräknar bruttoutgiften för budgetåret 1977178 under 
anslaget Isbrytning till 104,6 milj. kr., vilket är 23 milj. kr. mer än an-
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slaget för budgetåret 1976177. Av ökningen faller 15,3 milj. kr. på drift 
och underhåll samt 7,7 milj. kr. på avskrivningar och räntor. I det sena
re beloppet ingår kapitalkostnader för isbrytaren 1, vilken beräknas bli 
levererad hösten 1977. Inkomsterna under anslaget tas upp med oför
ändrat belopp. Beräkningarna är baserade på assistansbehoven en nor

mal vinter men med ökade insatser i Bottenviken. För att betjäna sjöfar

ten på norrlandshamnarna utnyttjas sex havsisbrytare, nämligen - för

utom Atle, Frej och isbrytaren I - de tre enheterna Oden, Tor och 

Njord. Ale sätts tillsammans med inhyrda bogserbåtar in på Vänern. 

Thulc ligger i reserv för att om så påkallas assistera i norra Östersjön. 
Förhyrningarna är upptagna till 5,1 milj. kr., varav 4,5 milj. kr. avser 
hjälpisbrytare och 600 000 kr. flygplan och helikoptrar för isspaning. 

Driftkostnaderna för statsisbrytarna, totalt 31,2 milj. kr., fördelar sig 
med 12,2 milj. kr. på löner och arvoden och 19 milj. kr. på drivmedel 

m. m. Underhållskostnaderna tar sjöfartsverket upp till 15 milj. kr. Till
komsten av isbrytaren I föranleder en ökning av driftkostnaderna med 

3,7 milj. kr. och av underhållskostnaderna med 170 000 kr. 

Sjöfartsverket har slutit avtal med Stockholms Hamn som garanterar 

kajplatser i Stadsgårdshamnen för förläggning av isbrytarna och andra 

sjöfartsverket tillhöriga fartyg. Hamnen har i anslutning till dessa kaj
platser utfört erforderliga anläggningar för el- och vattenförsörjning av 

fartygen. Avtalet löper i en första period fram till år 1981 och medför 

en årlig kostnad av 140 000 kr. 

Kostnaderna för väderleksprognoscr m. m. beräknas till 350 000 kr. 
och för administration till 1 078 000 kr. För vintersjöfartsforskning räk
nar sjöfartsvcrket 470 000 kr. 

Anslaget Fartygsverksamhet 

Sjöfartsverket räknar för budgetåret 1977/78 med att bruttoutgiften 
under anslaget Fartygsverksamhet ökar från 17,2 milj. kr. med 2,7 milj. 
kr. till 19,9 milj. kr. Pris- och löneomräkningen beräknas till 1 milj. kr. 
och den föreslagna volymökningen, exkl. programmets andel av för cen
tral administration angivna förstärkningar, till 1,5 milj. kr. 

Såsom framgår av verksamhetsplanen avser sjöfartsvcrket att under 

planperioden prioritera och delvis omfördela resurser till områdena ut

bildning och information, författningsarbete samt tillsyn av framför allt 

farligt gods och arbetarskyddsfrågor. Även om den tillgängliga perso

nalen koncentreras på hithörande arbetsuppgifter är det dock nödvän

digt med en successiv förstärkning av resurserna. 

För budgetåret 1977 /78 är avsikten vad gäller tillsynsverksamheten i 

fråga om farligt gods och arbctarskyddsfragor att satsa på förstärkning
ar av distriktens kapacitet. En utökning av inspektörstjänstema med en 

tjänst i Stockholm, två tjänster i Malmö och två tjänster i Göteborg be-
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traktar verket som ett minimum för att få igång tillsyn i rimlig omfatt
ning. 

Med hänsyn till att av verket utfärdade bestämmelser har stor bety
delse för såväl arbetstagare som arbetsgivare och för redare, varv och 
tillverkare av fartygsutrustning måste anspråken på fullgod juridisk be

handling tillgodoses i författningsarbetet. Verksamheten bör därför till

föras en juristtjänst. För normarbetet behöver sjöfartsinspektionen vida

re tillföras en ny tjänst för en kvalificerad tekniker med civilingenjörs

kompetens inom ämnet skeppsbyggnad. Verket planerar också att ge

nom omfördelning av befintliga tjänster tillföra fartygssektionen två 
tjänster för civilingenjörer och en tjänst för nautiska/juridiska frågor. 

En effektivisering av kontrollen av sjöarbetstidslagens efterlevnad krä
ver en förstärkning av bemanningssektionen med en tjänst. 

För utvidgningen av typprovningen av fritidsbåtar behövs slutligen en 
förstärkning med två tjänster. Mot denna kostnadsökning skall ställas 
beräknade inkomstökningar med motsvarande belopp. 

Anslaget övrig verksamhet 

Sjöfartsverket beräknar kostnaderna under anslaget övrig verksamhet 
till 2,0 milj. kr. 

Automatiska kostnadsökningar leder till att medelsanvisningen under 
delprogrammet Radiotjänst åt sjöfarten måste räknas upp med 50 000 
kr. 

Inom ramen för samarbetet mellan Östersjöstaterna avses genomföras 
ett försök med märkning av lastoljerester i tankfartyg. Under delpro

grammet Försöksverksamhet avseende förebyggande åtgärder mot vat
tenförorening tar verket upp 302 500 kr. som utgör kostnaderna under 
budgetåret 1977/78 för den svenska andelen i försöksverksamheten. 

3. J<'öredraganden 

Sjöfartsverkets verksamhet är uppdelad på tre program, Farledsverk
samhet, Fartygsverksamhet och övrig verksamhet. Medel till program

met Farlcdsverksamhet anvisas över två anslag, Farlcdsvcrksamhet exkl. 
isbrytning resp. Isbrytning. Härigenom ges möjlighet att särredovisa den 

icke avgiftsfinansierade isbrytningen i förhållande till de avgiftsfinan
sierade verksamhetsgrenarna inom programmet Farledsverksamhet. De 

övriga programmen motsvaras av anslag med samma benämning som 

programmen. 
Sjöfartsverket har för sin verksamhet för nästa budgetår föreslagit en 

medelsanvisning av 293,7 milj. kr. på driftbudgeten. Härutöver har 
emellertid verket förutsatt ett särskilt icke avgiftsfinansierat anslag av 

18,4 milj. kr. för sjökartläggningen samt ,att inkomsterna för försäljning 

av sjökort m. m. tas upp under anslaget. Beräknat på motsvarande sätt 
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som för innevarande budgetår, då sammanlagt 265,5 milj. kr. anvisats, 
innebär sjöfartsverkets förslag en medelsanv.isning av ytterligare 22, 1 
milj. kr., dvs. 315,8 milj. kr. På kapitalbudgeten föreslås en investerings

ram av 79,4 milj. kr. under sjöfartsverkets fond och 200 000 kr. under 
fonden för Södertälje kanalverk. 

Innan jag övergår till att mera i detalj redovisa mina ställningstagan

den till anslagen under driftbudgeten vill jag ge några allmänna syn

punkter på sjöfartsverkcts verksamhet. 
Sjöfartsverket fick sin nuvarande organisation genom beslut av 1969 

års riksdag (prop. 1969: 58, SU 1969: 96. rskr 1969: 243). Jag anser att 
det är angeläget att sjöfartsverkcts verksamhet och organisation nu ses 
över för att uppnå en effektivisering och en anpassning till de ändrade 
krav som betingas av utvecklingen. En översyn har också påbörjats av 

sjöfartsverket i samarbete med statskontoret. 
Lotsningen är en viktig del av verksamheten i sjöfartsverket. I anslut

ning till betänkandet (Ds K 1975: 8) Säkerhet i farled har Svenska harnn
förbundct hemställt hos regeringen om en förutsättningslös utredning 

om farleds- och lotsningsverksamheten och det statliga sjöfartsavgifts
systernet. I årets anslagsfrarnställning har sjöfartsverket begärt medel för 

konsulttjänster för att ta fram ett joursystern. Verket har påpekat bety
delsen av kontakt med andra myndigheter vid utarbetandet av ett så

dant system. I sammanhanget bör också framhållas att en särskild sak
kunni.g sedan några år tillbaka utreder vilka åtgärder av samordnings

karaktär som bör vidtas för att säkra ett effektivare utnyttjande av 
bl. a. sjöräddningsresurserna. Jag ser det som väsentligt att resurser som 
finns inom bl. a. olika myndigheter utnyttjas på rationellast möjliga sätt. 
Jag anser det angeläget att den organisationsöversyn som sjöfartsverket 
har påbörjat kompletteras med en kartläggning av de samordningsmöj
ligheter som kan finnas på flera områden än sjöräddningens. 

I anslutning till de förslag som läggs fram i Säkerhet i farled och i 
betänkandet (Ds K 1976: 5) Lotsning Vinga-Vänern har sjöfartsverket 

anmält att en särskild arbetsgrupp inom verket har utarbetat förslag till 
utformning av ett trafikövervakningssystem av farlederna in till Stock

holm och Göteborg. Arbetsgruppen föreslår att detta system införs på 

prov i dessa båda områden och verket begär i anslagsframställningen 

investeringsmedel för detta ändamål. I avvaktan på de överläggningar 
som måste ske med bl. a. Göteborgs hamn - som har utarbetat förslag 

i samma syfte - räknar jag inte f. n. med särskilda medel för trafik

övervakningssystcm men är beredd att pröva frågan när mera konkreta 
planer finns. 

Jag övergår nu till att mera i detalj redovisa mina ställningstaganden 
till anslagen under driftbudgeten. I ett följande avsnitt kommer jag att 

hemställa om medelsanvisning under resp. anslag. 
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Jag beräknar bruttokostnaderna under anslaget F a r I e d s v e r k
s a m het exkl. isbrytning till 195 milj. kr. Bidrag och in
täkter under anslaget och fonden beräknas till 13,8 milj. kr. Jag för
ordar därför en medelsanvisning av 181,2 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med 15,6 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Av den 
föreslagna ökningen hänför sig 3,9 milj. kr. till löneomräkning, 5,8 milj. 

kr. till prisomräkning och 5,7 milj. kr. till kapitalkostnadsökning till 

följd av höjning av statens normallåneränta och ökning av tillgångarna 
under sjöfartsverkets fond. 

Bidrag och intäkter under anslaget beräknas öka med 1,3 milj. kr. 

Sedan hänsyn tagits härtill samt till vissa rationaliseringsvinster, mot

svarande ca 300 000 kr., som hänför sig till det pågående fyrautomatise
ringsprogrammet, ger det av mig förordade anslaget ett utrymme på 
1,8 milj. kr. för angelägna resursförstärkningar och vissa särskilda in
satser. Jag har härvid räknat med l milj. kr. för förstärkta underhålls

insatser avseende i första hand lotsbåtar och fyrar, 65 000 kr. i volym

ökning för drivmedel och underhåll av sjöräddningsbåtar och materiel 

och 20 000 kr. för ökning av utbildningsinsatser m. m. med anknytning 

till beredskapsplanläggningen inom det ekonomiska försvarets ram samt 

400 000 kr. för förstärkta insatser inom den militära sjökartläggningen, 

ett belopp som motsvaras av ett ökat bidrag från fjärde huvudtiteln. 
I beloppet 1,8 milj. kr. för resursförstärkning ingår vidare drygt 

300 000 kr. för andra angelägna insatser, bl. a. tillfälliga förstärkningar 
och andra kostnader .i samband med den organisationsöversyn som star
tats inom verket i samarbete med statskontoret. 

Sjöfartsverket har föreslagit en omläggning av formerna för finan
sieringen av sjökartläggningen. En särskild utredning under industri

departementet prövar f. n. vissa frågor med anknytning till utnyttjandet 
av havsresurserna. Inom den fysiska riksplaneringen förbereds vissa stu

dier av havsmiljöfrågor. Eftersom ställningstagandet till resultatet av 
detta utredningsarbcte kan komma att påverka sjökartläggningen är jag 
inte nu beredd att föreslå ett ändrat finansieringssätt. 

Under investeringsanslaget Sjöfartsmateriel m. m. kommer jag att 
i enlighet med riksdagens önskemål föreslå anskaffondet av ett nytt sjö
mätningsfartyg. Detta nytillskott till sjömätningsflottan innebär - i 
kombination med den effektivisering av verksamheten som verket avise

rat - ett väsentligt kapacitetstillskott. Aven om de ökade resurserna 
bör kunna användas också för andra behov än handelsflottans bör sjö

mätningen t.v. liksom tidigare inriktas på att tillgodose detta behov med 

prioriter.ing i första hand av de s. k. tungtrafikkorridorerna. 
Kostnaderna under det avgiftsfinansierade anslaget Farledsverksam

het, exkl. isbrytning kunde under budgetåren 1971172-1974175 i stort 
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sett täckas av intäkterna av bl. a. fyr- och lotsavgifter. Kombinationen 
av mycket kraftiga pris- och lönekostnadsstegringar och den djupa kon
junkturnedgången under åren 1975-1976 har lett till en kraftig för
sämring av resultatet under budgetåret 1975176, då .kostnaderna upp

gick till 166 milj. kr. och intäkterna till 136 milj. kr. Underskottet blev 

således 30 milj. kr. 
Regeringen har den 9 december 1976 beslutat om en höjning av 

fyr- och lotsavgifterna med ca 10 % fr. o. m. den 1 januari 1977. Se

dan hänsyn tagits till denna höjning och till den väntade konjunktur

utvecklingen beräknas intäkterna under budgetåret 1977178 till 172 
milj. kr. Ett betydande beräknat underskott kvarstår även efter höj

ningen. 
Sjöfartsverket räknar med att den i föregående års anslagsframställ

ning föreslagna farledsvaruavgiften införs den 1 januari 1978. Denna 

skulle under budgetåret 1977178 ge en ökning av intäkterna med 20 
milj. kr. Det ekonomiska målet för sjöfartsverkets avgiftsfinansierade 

verksamhet är att den sett över en längre tidsperiod skall uppvisa ba

lans mellan kostnader och intäkter. Sjöfartsverket anser det inte möjligt 

att helt möta de senaste årens kostnadsökningar inom ramen för nu

varande avgiftssystem. Jag avser att senare, efter vissa kompletterande 
utredningar, lägga fram förslag i fråga om de statliga sjöfartsavgif

terna. 
Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet räknar jag med 

ett särkostnadsbidrag från fjärde huvudtiteln om 2,4 milj. kr. för att 
täcka kostnaderna för den under programmet Farledsverksamhet in

gående militära sjökartläggningen. 
Jag har för budgetåret 1977 /78 beräknat ersättning till televerket 

för radiotjänstkostnader enligt de _principer som gäller för innevarande 
budgetår. 

Under anslaget Is brytning föreslår jag en medelsanvisning av 
100 milj. kr., vilket innebär en ökning med 18,5 milj. kr. ökningen beror 
till största delen på att den nya isbrytaren "I", som blir ett systerfartyg 
till Atle och Frej, levereras under hösten 1977. Därmed avslutas den 

kraftiga utbyggnad av den statliga isbrytarkapaciteten, som pågått under 
1970-talet. 

Jag har i likhet med föregående år räknat medel för visst forsknings

och utredningsarbete rörande vintersjöfarten, bl. a. i samarbete med fins
ka sjöfartsstyrelsen. 

Under anslaget F art y g s v e r k s a m h e t beräknar jag en me

delsanvisning av 17,8 milj. kr. Detta innebär en ökning jämfört med 

innevarande år med 1,3 milj. kr. Löne- och prisomräkningen samt viss 
kapitalkostnadsökning uppgår till 957 000 kr. Dessutom ger den av 

mig förordade medelsanvisningen ett utrymme av 380 000 kr. för vo
lymökningar. 
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I samband med att nya normer för typprovningen av fritidsbåtar 
upp till tolv meters längd har trätt i kraft under år 1976 ökar efterfrågan 
på typprovning. Sjöfartsverket har för att möta den ökade efterfrågan 

begärt resursförstärkningar. Jag beräknar 200 000 kr. för ändamålet. 
Den ökade kostnaden förutsätts motsvaras av ökade inkomster av typ
provningsverksamhcten. 

Sjöfartsverket har i anslagsframställningen framhållit betydelsen av 
att verket har sådana resurser att anspråken på en fullgod juridisk be
handling tillgodoses i verkets författningsarbete och författningstillämp

ning. Av verket utfärdade bestämmelser är av stor betydelse för såväl 
ombordanställda som för redare, varv och tillverkare av fartygsutrust

ning. Trots företagna och planerade omfördelningar av tillgängliga re

surser har sjöfartsverket funnit det nödvändigt med en ökad medelstill

dclning för att möjliggöra bl. a. fullgoda insatser inom författningsom

rådet. Jag anser det väsentligt att det inrättas en kvalificerad jurist

befattning vid sjöfartsinspcktionen och har räknat medel för ändamålet. 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet beräknar jag 

bidragen från yrkesfisket och fritidsbåtstrafiken för att täcka dessa in
tressegruppers andel av sjöfartsverkets kostnader under programmen 

Farledsverksamhet och Fartygsverksamhet till sammanlagt 10 743 000 

kr., varav 6 480 000 kr. utgör samkostnadsbidrag och 4 263 000 kr. sär
kostnadsbidrag. 

Under anslaget övrig verksamhet beräknar jag 1,6 milj. kr., 

varav 655 000 kr. avser kostnader under transfereringsposten för radio

tjänst åt sjöfarten. För kostnader för försöksverksamhet avseende före

byggande åtgärder mot vattenförorening har jag tagit upp ett formellt 

belopp av 1 000 kr. Belastningen på delprogrammet hör samman med 
tidpunkten för ett eventuellt genomförande inom ramen för samarbetet 
mellan Östersjöstaterna av ett planerat slorskaleförsök med märkning 
av lastoljerester i tankfartyg. För kostnader som har samband med sjö
fartsverkets omlokalisering till Norrköping - främst kostnader för in
rättade personliga tjänster vid mellersta lotsdistriktet i Stockholm för 
tjänstemän med s. k. NOM-garanli - beräknar jag 939 000 kr. För de 
kostnader och intäkter som kan uppkomma vid av sjöfartsverket vid

tagna tvångsåtgärder enligt lagen (1972: 275) om åtgärder mot vatten

förorening från fartyg (ändrad senast 1976: 6) har jag - med hänvisning 

till vad som uttalats i prop. 1974: 1 (bil. 8 s. 122) - i likhet med inne
varande budgetår tagit upp formella belopp om vardera 1 000 kr. För 

den särskilda undersökningskommissioncn vid sjöolyckor beräknar jag 
50 000 kr. Beloppet är liksom för innevarande år beräknat förslagsvis. 

Jag hemställer att regeringen 
ger riksdagen till känna vad jag har anfört i det föregående om 

sjöfartsverket m. m. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 122 

D 1. Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 

1975/76 Utgift 154 911 000 
1976/77 Anslag 165 572 000 
1977178 Förslag 181 200 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far
ledsverksamhet som är att hänföra till farledsutmärkning (fyrar, bojar, 

prickar), radionavigering (decca), förvaltning av kanaler och fördjupade 

farleder, sjöfartsverkets insats inom sjöräddningsväsendet, sjökartlägg
ning och lotsväsendet. Vidare betalas härifrån utgifterna för central ad-

ministration, utvecklingsverksamhet, regional administration och pub-

likationer till den del de är att hänföra till nämnda verksamhetsgre-

nar. 

Delprogram 1975/76 1976/77 Beräknat 1977 /78 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1. Central administration 11 596 13 466 16 816 14 800 
2. Utvecklingsverksamhet 373 418 472 472 
3. Regional administration 3 402 3 319 3 580 3 580 
4. Fyrar och andra säkerhets-

anstalter 35 512 39 319 48 462 45 335 
5. Radionavigeringsstationer 6268 6865 7 402 7 402 
6. Kanaler och fördjupade farleder 783 471 l 254 554 
7. Sjöräddning m. m. 2 771 3 219 4116 4050 
8. Sjökartläggning 18 604 20 307 24071 23 386 
9. Lotsväsendet 86 253 89856 97 435 94 592 

10. Publikationer 778 761 869 803 

Summa kostnader 166 340 178 001 204477 194 974 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 391 220 3 880 180 
Bidrag 9 393 11 038 31 453 12 423 
Under fonden 1 645 1 171 1171 1 171 

Summa utfall/ anslag 154911 165 572 167 973 181200 

Föredraganden 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och chefen för 

jordbruksdepartementet och med hänvisning till vad jag anfört i det 

föregående under den allmänna sjöfartsöversikten och till sammanställ
ningen beräknar jag anslaget till 181200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farledsverksamhet, exkl. isbrytning för budgetåret 
.1977178 anvisa ett förslagsanslag av 181 200 000 kr. 

D 2. Isbrytning 

1975176 Utgift 57 494 OOÖ 
1976177 Anslag 81519 000 

1977178 Förslag 100 000 000 
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Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far
ledsverksamhet som är att hänföra till statens isbrytningsverksamhet. 

Delprogram 1975/76 1976/77 Beräknat 1977 f78 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1. Administration 547 891 1078 971 
2. Isbrytning 57 140 80 678 103 508 99079 

Summa kostnader 57687 81569 104 586 100050 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 193 50 50 50 

Summa utfall/anslag 57 494 81519 104536 100 000 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all
männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag ansla
get till 100 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Isbrytning för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag 

av 100 000 000 kr. 

D 3. Fartygsverksamhet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /78 Förslag 

15 006 000 
16 464 000 
17 800 000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet Fartygsverksam
het för sjöfartsinspektion m. m., skeppsmätning, sjöteknisk utrednings
verksamhet och sjömansnämnden. Vidare betalas härifrån utgifterna för 
central administration till den del de är att hänföra till nämnda verk

samhetsgrenar. 

Delprogram 

1. Central administration 
2. Sjöfartsinspektion m. m. 
3. Skeppsmätning 
4. Sjöteknisk utrednings

verksamhet 
5. Sjömansnämnden 

Summa kostnader 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 
Bidrag 

Summa utfall/anslag 

1975/76 

Utfall 

1 133 
11910 
1 591 

647 
387 

15668 

62 
600 

15 006 

1976/77 Beräknat 1977/78 

Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1114 1478 1 224 
12 764 14 995 13 835 
2068 2164 2 164 

820 853 853 
418 445 445 

17184 19935 18 521 

1 1 
720 720 720 

16464 19214 17800 
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Föredraganden 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet och med hän

visning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna sjöfarts
översikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

17 800 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fartygsverksamhet för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 17 800 000 kr. 

D 4. övrig verksamhet 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977//78 Förslag 

5 513 000 
1994 000 
1645 000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet övrig verksamhet 
för viss radiotjänst åt sjöfarten, försöksverksamhet avseende förebyg

gande åtgärder mot vattenförorening, vissa kostnader för sjöfartsverkets 

omlokalisering, åtgärder mot vattenförorening från fartyg och särskild 

undersökningskommission vid sjöolyckor. 

Delprogram 

1. Radiotjänst åt sjöfarten 
2. Försöksverksamhet avseende 

förebyggande åtgärder mot 
vattenförorening 

3. Omlokaliseringskostnader 
4. Åtgärder mot vatten-

förorening 
5. Särskild undersöknings-

kommission vid sjöolyckor 

Summa kostnader 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

Föredraganden 

1975/76 

Utfall 

605 

40 
3 777 

1 698 

6120 

607 

5 513 

1976/77 

Anvisat 

Beräknat 1977/78 

Verket Föredra
ganden 

tusental kr. 

605 655 655 

1 303 1 
1 338 939 939 

1 1 

50 55 50 

1995 1953 1646 

1 

1994 1952 1645 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all

männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag an
slaget till 1 645 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till övrig verksamhet för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 1 645 000 kr. 
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Övriga sjöfartsändamål 

D 5. Handelsflottans pensionsanstalt 

1975176 Utgift 1 000 

t 976177 Anslag l 000 
1977178 Förslag l 000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HP A) handlägger ärenden om pen

sionering av sjömän enligt kungörelsen ( t 972: 4 t 2) om sjömanspension 
(ändrad senast 1976: 400). 

Enligt lagen (1961: 300) om avgift för sjöfolks pensionering (ändrad 

senast 1976: 76) skall redare betala avgift för beredande av pension åt 

sjömän, vilka som manskap varit anställda på svenskt handelsfartyg i ut
rikes fart. 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration bestrids med av
gifterna. Av dessa medel tas ett så stort belopp till uppbörd under ansla

get till pensionsanstalten, som motsvarar summan av anstaltens avlö

ningar och omkostnader med avdrag för ett formellt belopp av 1 000 kr. 
Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga nettoutgiften. 

Pensionsanstalten leds av en direktion med företrädare för staten, 

Svenska sjöfolksförbundet och Sveriges redareförening. Dessutom ingår 

i direktionen pensionsanstaltens direktör, som har den omedelbara led
ningen av verksamheten. 

Handelsflottans pensionsanstalt har i skrivelse den 26 augusti 1976 

hemställt om anslag för budgetåret 1977178. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 3 

6 

Anslag 
Lönekostnader 569 900 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 8 000 
Lokalkostnader 40000 
Expenser 50100 
Utbetalningskostnader 50000 

720000 

Handels/ !ottans pensionsanstalt 

Beräknad ändring 1977/78 

Pensions-
anstalten 

+54000 

+ 5000 
+ 5000 

+64000 

Föredraganden 

+54100 

+ 5000 
+ 4900 

+64000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 64 000 kr. 
2. Summan av posterna till avlöningar och omkostnader blir enligt 
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anstaltens förslag (720 000-+ 64 000) 784 000 kr. Till uppbörd under an
slaget skulle således tas (784 000- I 000) 783 000 kr. och medelsanvis

ningen på statsbudgeten ske med oförändrat 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1977178 

anvisa ett anslag av 1 000 kr. 

D 6. Bidrag tiU vissa resor av sjöfolk 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

74 000 
100 000 
100 000 

Anslaget används för att bereda sjöfolk i utrikes fart nedsättning i bil

jettkostnader i vissa fall för resor inom landet till och från hemorten. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa resor av sjöfolk för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

D 7. Handelsffottans kultur- och fritidsråd 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1532 000 

1 000 

l 000 

1 Avsättning till handelsflottans välfärdsfond. 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd planlägger, samordnar och ge

nomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Kultur- och fritids

rådet har bildats genom omorganisation av handelsflottans välfärdsråd. 

Rådets verksamhet inriktas på kulturell service som avses ge en bild av 
det svenska kulturutbudet genom distribution av TV-kassetter, ljudband, 

tidningar, litteratur och film och på fritidsservicc i övrigt i form av bl. a. 

idrottsarrangcmang. Rådet har ett omfattande samarbete med bl. a. 

motsvarande nordiska organisationer och med Svenska kyrkan i utlan
det samt - när det gäller idrottsfrågor - med kommuner och idrotts

organisationer. Kontakten med personalen ombord på fartygen kommer 
att breddas genom utseende av särskilda kontaktpersoner, vilka utbildas 
med början våren 1977. 

I rådet, som är en statlig myndighet, ingår representanter för bl. a. 

arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer inom handelsflottan. 
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För sin verksamhet har kultur- och fritidsrådet ett kansli i Stockholm 

med ett tiotal anställda. På några viktiga sjöfartsorter inom och utom 

landet har rådet platsombud. 

Rådets verksamhet finansieras via handelsflottans kultur- och fritids

fond - vilken tidigare benämndes handelsflottans välfärdsfond -, som 

tillförs en viss del, f. n. 6,5 % , av nettobeloppet av erlagda statliga fyr

avgifter. Filmvcrksamheten finansieras dock huvudsakligen med film

hyror. 

över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp av 1 000 kr. till han

delsflottans kultur- och fritidsråd. 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd har i skrivelse den 26 augusti 

1976 hemställt om anslag för budgetåret 1977178. 

Beräknat 1977/78 

1976/77 Kultur- och Föredra-
fritidsrådet ganden 

Utgifter 
I. Kultur- och fritidsverk-
samhet 6 000 000 6 914 000 6 700 000 
2. Filmverksamhet 1800000 1600000 J 800 000 

7 800 000 8 514 000 8 500 000 

Inkomster 
3. Filmhyror 1300000 I 100 000 1300000 
4. Övriga inkomster 10 800 000 9 610 000 9 600 000 

12 100 000 10 710 000 10 900 000 

Beräknat överskott att 
tillföras handelsflottans 
kultur- och fritidsfond 4 300 000 2196 000 2 400 000 

Handelsflollans kultur- och fritidsråd 

Från den l juli 1976 gäller de riktlinjer för den framtida inriktningen, 

organisationen och finansieringen av kultur- och fritidsverksamheten 

inom handelsflottan som godkänts av riksdagen efter förslag i prop. 

1975176: 73 (TU 1975176: 10, rskr 1975176: 89) och vidare de anvis

ningar för verksamheten som lämnats i regleringsbrev för verksamheten 

under budgetåret J 976177. 

Handelsflottans kultur- och fritidsfond visade den 1 juli 1976 ett un

derskott av 3,3 milj. kr. Underskottet hör samman med att betalningen 

av välfärdsavgifterna, enligt det system som tillämpades fram till den 

30 juni 1976, flyter in i samband med att fartygsrullan lämnas in en 

gång årligen. Detta medför att avgifter enligt tidigare tillämpat system 

kommer att tillföras fonden under hela budgetåret 1976177. 

Kultur- och fritidsrådet beräknar att ordinarie avsättning till fonden 

under budgetåret 1976177 kommer att uppgå till 8 milj. kr. Inflytande 

avgifter enligt det tidigare avgiftssystemet samt övriga inkomster beräk-
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nar rådet till 2,8 milj. kr. Filmhyrorna beräknas enligt den i reglerings
brev fastställda staten uppgå till 1,3 milj. kr. Inkomsterna beräknas så
ledes till sammanlagt 12, 1 milj. kr. Utgifterna beräknas enligt staten till 

7,8 milj. kr. Det överskott som beräknas tillföras fonden under budget
året 1976177 uppgår följaktligen till 4,3 milj. kr. Vidare avses fonden 

under budgetåret komma att tillföras medel från försäljningen av sjö

fartshotellet i New York med 400 000 kr. och fritidsanläggningen i Syd
ney med 3,6 milj. kr. Behållningen på fonden vid ingången av budget
året 1977178 beräknas därför, med hänsyn tagen till underskottet vid 
ingången av budgetåret 1976177, till 5 milj. kr. 

Rådet beräknar att fonden under budgetåret 1977178 kommer att till

föras 9,5 milj. kr. i form av andel av farledsavgiftcr och 110 000 kr. i 

övriga inkomster. 
Kultur- och fritidsrådet utarbetar f. n. planer för den framtida verk

samheten enligt de riktlinjer som lämnats. 

För verksamheten under budgetåret 1977178 beräknar handelsflottans 
kultur- och fritidsråd kostnaderna enligt den föreslagna staten till 6,9 

milj. kr. för kultur- och fritidsverksamhet, exkl. filmverksamhet och till 

1,6 milj. kr. för filmverksamheten, varav 1, 1 milj. kr. beräknas mot

svaras av inflytande filmhyror. 

Bland de föreslagna utgiftsposterna ingår den nya aktiviteten utbild

ning av fartygsombud med 350 000 kr., tidningar, böcker, ljudband och 

nyhetsförmedling med 500 000 kr., TV-verksamhet med 2,4 milj. kr. 
och lönekostnader med 1,7 milj. kr. 

De beräknade inkomsterna av filmhyror - Ll milj. kr. - innebär 
att filmhyran förutsätts förbli oförändrad. Rådet anmäler dock alt frå
gan om filmhyrans storlek avses tas upp till prövning. 

Föredraganden 

l handelsflottans kultur- och fritidsråds framställning om anslag för 

budgetåret 1977178 anmäler rådet att planer f. n. utarbetas för den 
framtida verksamheten enligt riktlinjerna i prop. 1975176: 73 (TU 

1975/76: 10, rskr 1975176: 89) om kultur- och fritidsverksamhet inom 

handelsflottan och i regleringsbrev för verksamheten under budgetåret 

1976177. I avvaktan på att en verksamhetsplan presenteras och att frå
gan om filmhyrans storlek prövas beräknar jag utgifterna för verksam

heten under budgetåret 1977178 samt inkomsterna av filmverksamheten 
till ett belopp som motsvarar verksamhetsvolymen under innevarande 
budgetår enligt den i regleringsbrev fastställda staten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsflottans kultur- och f ritidsråd för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E. INSTITUT M. M. 

E 1. Transportnämnden 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

1 941 934 
2 562 000 

2 417 000 

Transportnämnden är enligt instruktionen (1967: 659, omtryckt 

1975: 1077) central myndighet för planläggningen av den civila trans

portregleringsverksamheten vid krig eller krigsfara. Nämnden svarar 

vidare för beredskapsplanläggningen i fråga om drivmedelsransoncring 

samt transportledningen på landsväg, handhar tillståndsgivningen för 

internationella landsvägstransporter samt fastställer rikets indelning i lo

kalområden för beställningstrafik för godsbefordran. I nämndens arbets

uppgifter ingår även att meddela undantag från förbud i vissa fall mot 

trafik med tyngre lastfordon och att fastställa allmänna grunder för upp

ställning av taxor för yrkesmässig biltrafik samt meddela föreskrifter 

och anvisningar för sådan trafik. 

Transportnämnden leds av en nämnd med fem ledamöter som utses 
av regeringen. Till sitt förfogande har nämnden en rådgivande delega
tion i vilken ingår nämndens ordförande samt företrädare för överbe
fälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, postverket, statens järnvägar, statens 

vägverk, sjöfartsverkct, luftfartsverket. statens jordbruksnämnd och 
överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 

Transportnämnden arbetar på två sektioner, en för beredskapsärenden 
och en för yrkestrafikärendcn jämte administrativa ärenden. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 11 
Övrig personal 8 

19 
Anslag 
Lönekostnader 1930200 
Sjukvård 3 200 
Reseersättningar 59 200 
Lokalkostnader 150 650 
Expenser 418 750 

därav engångsutgifter (11 000) 
Invcsteringskostnader 

Summa kr. 2 562 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Nämnden 

+4 
+2 

+6 

+666 379 
+ 1400 
+ 21 800 
+ 37 350 
+ 25 750 

+110000 

+811179 

Före
draganden 

+ 44000 
+ I 000 
+ 6000 
+ 14000 
-210 000 

-145000 

9 Riksdagen 1976/77. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 9 
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Med skrivelse den 15 september 1976 har transportnämnden över
lämnat programplan för nämndens verksamhet inom del ekonomiska 
försvaret för perioden 1977/78-1981/82. Nämndens petita avser första 

äret i programplanen, delprogrammen 5.1 Transportsamordning och 5.3 
Landsvägstransportcr under program 5. Transporter. 

Inkomster vid transportnämnden i form av expeditionsavgifter redo
visas på driftbudgetens inkomstsida under Uppbörd i statens verksam
het, och beräknas budgetåret 1977 /78 till 385 000 kr. (1976/77 365 000 

kr.). 

Transportnämnden 

1. Pris- och Iöneomräkning för budgetåret 1977178 utgör - 265 000 

kr. 
2. 0-alternativet ( - 380 000 kr.) skulle innebära nedskärning av 

nämndens medel för löner, resccrsättningar och expenser. 
3. Anspråken på nämndens sektion för allmänna ärenden och yrkes

trafikärenden fortsätter att öka. Detta gäller främst ärenden som rör 

tillståndsgivningen till utrikes lastbils- och busstrafik. Utvidgningen av 
trafiken till länder i Främre Orienten medför högre krav på insatser 
från nämndens sida, dels genom ökat antal förhandlingar, dels genom 
att lastbilstransporter till dessa länder innebär transitpassager genom 
ett relativt stort antal länder, vilket medför en ökad administrativ be

lastning på nämnden. Ytterligare resurser behövs inom yrkestrafiksek

tionen och nämnden tar därför upp behov av förstärkning med en förste 

byråsekreterare (92 942 kr.). 
Genom den starka ökningen i arbetsvolymen inom nämndens olika 

områden och personalökningen de senaste åren krävs för en rationell 
användning av nämndens personella resurser anställning av en vakt
mästare på heltid (59 927 kr.). 

4. Nämndens arbetsuppgifter med långsiktsplaneringen inom det 
ekonomiska försvaret har ökat starkt. Nämnden framhåller att för dessa 
arbetsuppgifter erfordras en högt kvalificerad handläggare och tar där
för upp behov av medel för en byrådirektör i F 18 (122 971 kr.). 

5. Nämnden fortsätter arbetet med att vidareutveckla ransonerings
system för flytande drivmedel i enlighet med de riktlinjer som anmäldes 

för riksdagen i prop. 1975/76: 152 med förslag till åtgärder för försörj
ningsberedskapen. För det fortsatta arbetet begär nämnden att två byrå

direktörstjänster inrättas vid nämnden (203 608 kr.). l tidigare anslags

framställningar har nämnden framhållit att de ökade arbetsuppgifterna 

på beredskapssektionen medför behov av förstärkning med ett biträde 
i befordringsgången (59 927 kr.). Behovet av denna förstärkning har 
ökat. 

6. För budgetåret 1976/77 har nämnden fått 100 000 kr. för dels 
utveckling av system för egenkvoter, dels planering för förskjutna ar-
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betstider. Arbetet med planering för förskjutna arbetstider måste fort
sättas under budgetåret 1977178 och nämnden tar därför upp behov av 
medel med 50 000 kr. 

7. För att kunna bereda praktikanter anställning tar nämnden upp 
behov av 83 000 kr. 

8. De personalförstärkningar som erfordras på beredskapssektionen 
resp. yrkcstrafiksektionen innebär följdkostnader med 16 000 kr. i rese

ersättningar, 23 000 kr. i lokalkostnader och 69 500 kr. i expenser. 

9. Enligt nämnden behövs vissa fördjupade studier för att på ett 
effektivt och tidsbesparande sätt kunna genomföra planläggning för 
transportreglering. För detta erfordras operationsanalytiska metoder 
baserade på automatisk databehandling. Databehandlingskostnaden upp

går till 20 000 kr., varav 10 000 kr. utgör engångsutgift för upprättande 
av program och 10 000 kr. för reguljär bearbetning. 

10. I nämndens förberedelser för drivmedelsransonering ingår även 
åtgärder för att begränsa trafiken under veckoslut och helger. Det be

fintliga systemet för helgtrafikförbud, som förutsätter manuell behand

ling av tillståndsgivning, har blivit föråldrat och kan knappast längre 

användas. Om helgtrafikförbud skall ingå som en möjlig åtgärd i ranso
neringssystemet måste planeringen fortsättningsvis - liksom övriga 
ransoneringsåtgärder - baseras på databehandling i centrala bilre

gistret. Kostnaden för systemutveckling, tryckning av ansökningsblan
ketter och tillståndsmärken beräknas uppgå till ca 100 000 kr. 

11. För innevarande budgetår har anslagits 300 000 kr. för utveckling 
av ett utbildningspaket avseende ransoneringssystemet. För fortsatt med
verkan i utbildning på regional och lokal nivå tar nämnden upp 50 000 

kr. 
12. Transportledning på landsväg utövas i krig i transportnämnden 

inom transportsektionen. Regionalt utövas den av sektion E i länssty

relse och lokalt genom vägtrafikombuden. 
För att uppnå en effektiv transportledning under beredskap och krig 

när det gäller lastbilstransporter är det väsentligt att kommunikationen 
mellan länsstyrelse, vägtrafikombud och berörda transportföretag kan 
ske på ett snabbt och i möjligaste mån störningsfritt sätt. Kommunika
tionsradio är ett lämpligt hjälpmedel för att åstadkomma detta. 

I samtliga län finns eller kommer att finnas åkeri- och/eller skogs

radionät som torde kunna användas för radiotrafik mellan länsstyrelse 

och vägtrafikombud. För detta krävs anskaffning av en basstation till 
varje länsstyrelses krigsuppehållsplats. Denna anskaffning avses ske efter 

hand som utbyggnaden av åkerinäringens radionät sker. 
För varje län måste en särskild undersökning göras för att klarlägga 

telekonfliktsituationen, lämplig basradioutrustning, erforderliga åtgärder 
på relästation m. m. med hänsyn till det av åkerinäringen resp. skogs
bruket uppbyggda radionätet. 
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Den totala kostnaden för anskaffning av lämplig basradioutrustning 

för länsstyrelsernas transportledning har i samråd med tillgänglig exper

tis beräknats till 550 000 kr. Detta belopp skall enligt programplane

anvisningarna fördelas med lika belopp för varje år under plancrings

perioden. Investeringarna medför följdkostnader för underhåll och till

syn som för planeringsperioden beräknas uppgå till ca 150 000 kr. 

Totalt utgör sålunda investerings- och följdkostnader 700 000 kr. 
Under budgetåret 1977178 avses telekonfliktstudier utföras för varje 

län och anskaffning av basstationer ske till Uppsala och Jämtlands län. 

Kostnaderna härför uppgår till 110 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 417 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för fortsatt arbete med 

bl. a. utbildningspaket avseende ransoneringssystemet samt för databe

handlingskostnader avseende planläggning för transportreglering. I av

vaktan på särskild proposition till riksdagen år 1977 om totalförsvarets 

inriktning har jag under anslaget inte tagit upp medel för viss materiel

anskaffning som transportnämnden föreslagit i programplanen för det 

ekonomiska försvaret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportnämnden för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 2 417 000 kr., därav tre fjärdedelar att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 

E 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvaltnings. 
kostnader 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

44 725 086 

44 602 000 

47 812 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har till upp

gift att inhämta tillförlitlig kännedom om Sveriges meteorologi och 

hydrologi samt att delta i det internationella samarbetet på området. I 

institutets uppgifter ingår bl. a. att anordna och övervaka meteorologiska 

och hydrologiska observationer och mätningar inom landet samt att 

bearbeta insamlat material. Vidare svarar institutet för den allmänna 

vädertjänsten, stormvarningstjänsten och kustistjänsten samt den civila 

flygvädertjänsten. Institutet utför undersökningar och utredningar på 

uppdrag av offentlig myndighet och enskild. 

Institutet är organiserat på tre byråer - väderbyrån, klimatbyrån och 

hydrologiska byrån - vidare två fristående avdelningar - forsknings

och undervisningsavdelningen samt kansliavdelningen. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Personal 
~andläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Biblioteket 
Telegramkostnader 
Europeiskt väderprognos
centrum 

Uppbördsmedel 
Publikationer 

Nettoutgift 

69 
327 
396 

29 861 000 
71 000 

424 000 
5 943 000 
3 420 000 

20 000 
3 823 000 

1100 000 

60000 
44 602 000 

Institutet 

+ 6 
+ 3 

+ 9 

+ 2030000 
+ 8000 
+ 348 000 

849 000 
+ 2481000 
+ 2000 
+ 390000 

+ 4410000 

Före
draganden 

+I 429 000 
+ 8000 
+ 186 000 
- 894000 
+2089 000 
+ 2000 
+ 390000 

+3210000 

Inkomster vid SMHI, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida 

under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 42,3 milj. kr. (1976/77 
41,8 milj. kr.). 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 287 000 kr. 
2. I 0-altcrnativet förordar institutet en indragning av anslaget till eu

ropeiskt väderprognoscentrum. Därvid utestängs Sverige från det euro
peiska samarbetet på detta område och något prognosunderlag för prog
noser med längre giltighetstid kan inte påräknas. SMHI förordar också 
indragning av de sena kvällsrapporterna i radio. Detta skulle vara till 
allvarlig nackdel för de många lyssnare som i sin dagliga gärning är 
beroende av väderinformation. Vidare förordar institutet att tio observa
tionsstationer med observationer varje timme ändras till stationer med 
observationer var tredje timme. Ändringen innebär ett allvarligt bortfaH 
av observationer, varvid framför allt den civila och militära flygverk

samheten drabbas. Slutligen har institutet inom ramen för 0-alternativet 
förordat indragning av en tjänst som förste hydrologassistent. En sådan 
indragning skulle innebära en försämring av SMHI:s möjligheter att 

genomföra utredningar rörande vattenfallstaxeringar. 

3. Större delen av det hydrologiska vattenföringsstationsnätct byggdes 
upp under decenniet närmast efter den hydrologiska byråns tillkomst år 

1908. De mätresultat som erhållits genom detta nät var i stort sett till
fredsställande fram t. o. m. tiden då vattenkraftutbyggnaden kulminerade 
under 1950-talet. Under de senaste 15-20 åren har emellertid nätet i 
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minskande grad kunnat tillgodose de anspråk på mätvärden som succes
sivt framkommit framför allt inom miljövården. 

För upprustning av vattcnföringsstationsnätet begärs medel för en 

tjänst som ingenjör i högst F 8 ( + 65 835 kr.), för en tjänst som tekni
ker i T J/F 1 ( +59 927 kr.) samt för resor om 50 000 kr. I anslutning 

härtill begärs 859 000 kr. på utrustningsanslaget (E 3). 

4. SMHI framhåller att behovet av meteorologisk och oceanografisk 

information från våra kustområden och angränsande hav är stort. På 

grund av att fyr- och lotsstationer fortgående dras in samt att den bofasta 

befolkningen flyttar från kust- och skärgårdsområdena får institutet 
svårigheter att erhålla observatörer på mer isolerade platser i kustbandet. 
För att ersätta observatörerna vid de bemannade stationer som dras in 
föreslår institutet en fortsatt uppbyggnad av automatiska meteorologiska 
stationer. Institutet föreslår vidare att de automatiska meteorologiska 
stationerna kompletteras med utrustning för oceanografiska mätningar. 
Härigenom kan data erhållas om ytvattentcmperatur, vattentemperatur 

på flera nivåer, strömhastighet och strömriktning samt salthalt. Dessa 

data är av största betydelse för miljövård och fysisk riksplanering. 

Uppbyggnaden kräver medel bl. a. för reseersättningar, som för budget
året 1977178 beräknas till 41 000 kr. På utrustningsanslaget (E 3) begärs 
1280000 kr. 

5. För rekognosering, projektering och annat förberedelsearbete för 
uppförande av kustvattenståndsstationer begär institutet 6 000 kr. På 
utrustningsanslaget (E 3) begärs 25 000 kr. 

6. SMHI föreslår en nyutgåva av publikationen "Vattenföringen i 
Sveriges floder''. För ändamålet begärs 150 000 kr. 

7. Institutet påbörjade år 1971 en hydrologisk undersökning i Vänern, 
vilken samordnats med kemisk och biologisk undersökningsverksamhet 
som bedrivs av naturvårdsverket och fiskeristyrelsen. Senare har läns
styrelserna i Värmlands, Skaraborgs och Älvsborgs län, fiskeristyrelsen, 
naturvårdsverkct och institutet bildat den s. k. Vänemvattenkommitten, 
som har till uppgift att initiera, samordna och rapportera resultaten från 
undersökningsverksamhetcn i Vänern. Institutets del av undersökningen 

består av en hydrologisk kartläggning av Vänerns cirkulationsmönster, 

vattenomsättning, temperaturförhållanden och dessa faktorers variatio

ner beroende på årstider och klimatfluktuationer. Kunskaper om de 

hydrologiska förhållandena är nödvändiga dels för miljövården och den 

fysiska planeringen, dels för planeringen, genomförandet och resultatut

värderingen av de kemiska och biologiska undersökningarna. Kartlägg

ningen av de hydrologiska förhållandena har emellertid av resursbrist 
inte kunnat drivas i tillräcklig omfattning. För att möjliggöra det vidare 
undcrsökningsarbetet begär institutet medel för en tjänst som statshydro

log i F 12 ( + 85 892 kr.) och en tjänst som förste hydrologassistent i 
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högst F 5 ( -l · 59 927 kr.). För resor, transporter och publicering erfordras 
72 000 kr. På utrustningsanslaget (E 3) begärs 190 000 kr. 

8. Det föreligger ett stort behov av oceanografiska data från kust
och havsområdena som omger Sverige. Vikten härav har understrukits 
bl. a. av havsresursutredningen. Delar av det av institutet förordade mät
programmet kan på ett rationellt sätt utföras i samarbete med kustbe
vakningen. För övriga observationer behöver institutet - i väntan på 
att ett automatiskt stationsnät byggts ut - anlita särskilda observatörer. 

För observationsprogrammets genomförande begär institutet lönemedel 
motsvarande 50 % av en tjänst som ingenjör i högst F 8 ( + 32 918 kr.) 
samt medel för resor och publicering med 35 000 kr. På utrustningsan
slaget (E 3) begärs 99 000 kr. 

9. På rekommendation av FN har Meteorologiska världsorganisa
tionen och Internationella rådet för vetenskaplig forskning utarbetat 
ett forskningsprogram med målet att få fram förbättrade väderprognoser 
för perioder från 4 till 20 dygn. Programmet benämns GARP - Global 

Atmospheric Research Programme. Inom ramen för GARP planeras 
nu ett globalt observationsexperiment. Sveriges roll i experimentet skulle 
vara att ansvara för den central som under den tvååriga försöksperioden 
skall samla in och lagra delar av observationsmaterialet. Datamaskinella 
metoder skall därvid användas. SMHI begär för system- och datorupp
byggnad, datordrift, resor m. m. 840 000 kr. för det första experiment

året. 
10. Genom statsmakternas beslut att fr. o. m. år 1977 införa lokalra

dio, kommer den allmänna vädertjänsten att ställas inför en kraftigt ökad 
efterfrågan på lokalt anpassade, detaljerade väderprognoser. För att 
uppfylla de ökade kraven och samtidigt bibehålla annan allmän väder
tjänst begär institutet medel för en tjänst som förste statsmeteorolog 
i F 13 ( + 89 417 kr.) med placering i Norrköping samt för fyra tjänster 
som meteorolog i F 11 ( + 330 708 kr.) med placering på de större flyg

vädertjänstema. 
11. För att kunna tillfredsställa ökade krav på såväl extern som 

intern information begär institutet medel dels för modernisering av en 
tidigare producerad stillfilm om SMHI:s verksamhet med 40 000 kr., 
dels för en ökning av anslaget till intern information med 35 000 kr. 

Institutet ser också ett behov av ökade resurser för fortbildning och 
begär 70 000 kr. för detta ändamål. För resor i samband med skydds
kommittcns verksamhet begärs 20 000 kr. Institutet begär därtill 50 000 
kr. för inköp av modern kontorsutrustning. 

12. Som resultat av ett mångsidigt europeiskt rymdsamarbete i vilket 
Sverige deltagit kommer under hösten 1977 en europeisk vädersatellit 
METEOSA T att sändas upp över ekvatorialafrika. Institutet begär medel 
för att dagligen emottaga molnbilder och annan från satelliten utsänd 
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meteorologisk information. Härför begärs 265 000 kr. på utruslnings

anslaget (E 3). 

13. För att förbättra förutsättningarna för en hög kvalitet i väderrap

porterna begär SMHI medel för utrustning som möjliggör överföring 

av vädcrradarbildcr från Sundsvall och Landvetter till Norrköping via 

televerkets nät. Motsvarande system finns i operativ drift vid vädcr

radarstationen på Arlanda. För ändamålet begärs 140 000 kr. på utrust

ningsanslaget (E 3). 

I följande tabell sammanfattas institutets begärda ökningar enligt alter

nativ 2 till anslagen Förvaltningskostnader (E 2) och Utrustning m. m. 

(E 3). Äskandcn enligt alternativ 2 innebär i princip utökning av den nu

varande verksamheten. 

Projekt Förvalt-

Upprustning av vatten-

ningskost
nader E 2 

föringsstationsnätet (3) 184 000 
Automatiska observa-
tionsstationer m. m. (4) 41 000 
Projektering av kust-
vattenståndsstationer m. m. (5) 6 000 
Nyutgåva av publikationen 
"Vattenföringen i Sveriges 
floder" (6) 150 000 
Undersökning av Vänerns 
hydrologi (7) 218 000 
Manuella oceanografiska 
observationer (8) 68 000 
Medverkan i det internatio-
nella väderforsknings-
programmet GARP (9) 840 000 
Ökade resurser för allmän 
väderinformation (10) 420 000 
Resurser för information, 
fortbildning, m. m. (11) 215 000 
Utrustning för mottagning 
av satellitinformation (12) 
Utrustning för radarbilds-
överföring (13) 

2142000 

Utrustning 
m.m.E3 

859 000 

1280000 

25 000 

190000 

99 000 

265 000 

140 000 

2 858000 

Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande punkt i texten. 

Remissyttrande 

Summa 

1 043 000 

1 321 000 

31 000 

150 000 

408 000 

167 000 

840 000 

420 000 

215 000 

265 000 

140000 

s 000 000 

Statens naturvårdsverk framhåller betydelsen av olika slag av bak

grundsdata för de bedömningar av miljökvalitet som verket ansvarar för 

i samband med lokaliserings-, miljöskydds- och tillsynsärenden. I många 

fall är god kunskap om meteorologiska och hydrologiska förhållanden 

en förutsättning för att effektiv luft- och vattenvård skall kunna be

drivas. 
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Verket pekar på behovet av ett modernt, effektivt och tätt nät av 

vattenföringsstationer. Detta behov har under de senaste åren accen
tuerats i samband med den omfattande utbyggnaden av recipientkon

trollen i landets sjöar och vattendrag. Verket bedömer det också vara 
angeläget att publikationen "Vattenföringen i Sveriges floder" komplet

teras och nytrycks. 
Naturvårdsverket framhåller att vid SMHI befintlig meteorologisk och 

hydrologisk information av olika skäl inte kommer till full användning. 

Verket menar att nyttjandegraden skulle öka om informationen kunde 
tillhandahållas utan kostnad. För att möjliggöra att information till
handahålls kostnadsfritt behöver SMHI, enligt naturvårdsverkets upp
fattning, fler tjänster som belastar institutets förvaltningsanslag. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen (sid. 133) beräknar jag ansla

get till 47 812 000 kr. Jag har därvid beräknat bl. a. 30 000 kr. för resor 

i samband med uppbyggnaden av automatiska meteorologiska observa

tionsstationer (4), 130 000 kr. för en nyutgåva av publikationen "Vat

tenföringen i Sveriges floder" (6) samt 840 000 kr. för deltagande i det 

internationella väderforskningsprogrammet GARP (9). Vidare har jag 

beräknat 35 000 kr. för personalutbildning, 4 000 kr. för resor i samband 
med skyddskommittens arbete samt 50 000 kr. för inköp av modern 
kontorsutrustning (11 ). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvalt

ningskostnader för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 47 812 000 kr. 

E 3. Sveriges meteorologiska och hydrologi'ika institut: Utrustning 
m.m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78. Förslag 

12 446 990 

2 865 000 
3 340 000 

Reservation 201 312 

' Anslagen Underhåll av materiel m. m. samt Nyanskaffning av instrument 
m.m. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

För underhåll av materiel begär institutet 2 598 000 kr. För anskaff
ning av ny utrustning begär institutet 2 181 000 kr. fördelat på utrust

ningsgrupper enligt följande tabell. 
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Vattenföringsstationer 
Automatiska meteorologiska obscrvationsstationcr 
Oceanografiska mätinstrument 
Instrument för kustvattenståndsmätningar 
Sjöundersökningsinstrument 
Mottagare för satellitinformation 
Utrustning för radarbildsöverföring 

Föredraganden 

700000 
830 000 
178 000 
22 000 
46 000 

265 000 
140000 

2181000 

Jag beräknar anslaget till 3 340 000 kr. Jag har därvid beräknat 

2 315 000 kr. för underhåll av utrustning, 885 000 kr. för anskaffning av 

automatiska meteorologiska observationsstationer samt 140 000 kr. för 

utrustning för radarbildsöverföring. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust

ning m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservations

anslag av 3 340 000 kr. 

E 4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Uppdragsverk

samhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

12 955 846 

11 332 000 

22 025 000 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Ersättning till observatörer 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Uuustning 

1976/77 

58 
159 

217 

7 058 000 
373 000 

22 000 
846 000 

1200 000 
997 000 
836 000 

11332 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Institutet 

+ 9 483 000 
+ 15 000 
+ 2000 
+ 85 000 

256000 
+ 100000 
+ 1 264000 

+10693000 

Före
draganden 

+ 9 483 000 
+ 15 000 
+ 2000 
+ 85 000 

256000 
+ 100000 
+ 1 264000 

+10 693 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Pris- och löneomräkning m. m. 10 693 000 kr. Den starka ökningen av 

anslagsposten lönekostnader sammanhänger med att institutet har över

gått till att budgetera och redovisa sina personalkostnader brutto. Tidi

gare år har anslagsposten innehållit nettosiffror. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdcpartementet 139 

Fifredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Upp

dragsverksamhet för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags
anslag av 22 025 000 kr. 

E 5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Vädertjänst för 
luftfarten 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

16 780 367 
18 320 000 

19 375 000 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Institutet Före-
draganden 

Personal 
~andläggande personal 37 +3 +3 
Övrig personal 148 -3 -3 

185 0 0 
Anslag 
Lönekostnader 15 886 000 + 760 000 + 760 000 
Sjukvård 14000 + 2000 + 2000 
Reseersättningar 266 000 + 37 000 + 37000 
Lokalkostnader 14000 + 14000 + 14000 
Expenser 1266000 + 100 000 + 100 000 
Kostnader för underhåll av 
instrumentutrustning m.m. 380 000 + 38 000 + 38 000 
Telekommunikationer 494000 + 104000 + 104 000 

18 320 000 +1055000 +1055 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institltt 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 784 000 kr. 
2. Antalet personaladministrativa och -sociala ärenden har ökat kraf

tigt. SMHI begär därför en förstärkning av den centrala personalfunk

tionen med en tjänst som förste byråsekreterare i F 13 ( + 89 417 kr.). 

3. Igångsättningen av Göteborg-Landvetter flygplats kräver medel 

för en tjänst som meteorolog i F 11 ( + 82 677 kr.), tre tjänster som me

teorologassistent i F 5 ( + 202 596 kr.) samt medel för övertidstjänst

göring m. m. med 25 000 kr. Därtill begärs medel för resor, expenser 

samt telcutrustning med sammanlagt 135 000 kr. 

4. Det allmänna avlöningsavtalets specialbestämmelser om fridagser
sättning och gottgörelse för övertidstjänstgöring innebär ökade kostnader 

om 140 000 kr. 
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5. l syfte att bereda personalen vid SMHI :s tio flygvädertjänster möj
lighet till medbestämmande krävs medel för personalmöten om 25 000 

kr. 
6. Anskaffning av kopieringsutrustning för flygvädertjänsterna med

för dels anskaffningskostnader om 15 000 kr., dels underhållskostnader 

om 1 000 kr. 
7. För personalvårdande åtgärder begärs 2 000 kr. 

8. J syfte att förbättra dokumentationsunderlaget vid flygväder

tjänsterna i Kiruna, Umeå och Jönköping begärs 15 000 kr. för att 
utöka sändningsprogrammet på telefax från 10 till 20 kartor per dygn. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

19 375 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för en tjänst som 

handläggare vid SMHI:s personalfunktion samt en handläggartjänst och 
tre biträdestjänster vid Göteborg-Landvetter flygplats. Belastningen 

på anslaget kan komma att öka härutöver som en följd av kommande 

beslut rörande Bromma och Arlanda flygplatser. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institllt: Väder

tjänst för luft! arten för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags
anslag av 19 375 000 kr. 

E 6. Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på Grönland m. m. 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

Föredraganden 

1573 920 

2 500 000 
2 600 000 

Den tidigare överenskommelsen om väderstationer i Nordatlanten 

upphörde att gälla den 30 juni 1975. En ny överenskommelse, som an

togs den 15 november 1974, ratificerades av Sverige i maj 1975. Den 
nya överenskommelsen trädde i kraft den l december 1976. 

Inom ramen för den tidigare överenskommelsen har Sverige och 

Norge haft ett samarbete som inneburit bl. a. att länderna gemensamt 

ägt och drivit ett observationsfartyg. Samarbetet fortsätter på i stort sett 

oförändrade villkort. o. m. utgången av år 1976 då det gemensamt ägda 

fartyget tas ur bruk. Överenskommelse om detta samarbete träffades 
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den 13 januari 1976. överläggningar har inletts om en överenskommelse 

avseende tiden efter år l 976. 

Anslaget till väderstationer i Nordatlanten bör föras upp med 
2 175 000 kr. Anslaget till väderstationcr på Grönland bör föras upp 

med oförändrat belopp 425 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag blir sålunda 

(2 175 000 + 425 000) = 2 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på Grönland 

m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 

2 600 000 kr. 

Verksamheten vid statens väg- och trafikinstitut 

1. Uppgifter och organisation 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) arbetar med forskning och ut

veckling (FoU) avseende vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet. Insti

tutet utför FoU-arbcte avseende även andra transport- och trafikgrenar, 

nm sådant arbete låter sig förena med övrig verksamhet vid institutet. 

Enligt instruktionen åligger det institutet särskilt att bedriva eget 

FoU-arbete samt systematisk informations- och dokumentationsverk

samhet rörande forskning och utveckling. Därvid skall institutet sprida 

kännedom om resultaten i verksamheten och i samverkan med univer

sitet och högskolor främja undervisningen på de vetenskapliga och tek

niska områden som omfattas av institutets verksamhet. 
En stor del av institutets FoU-vcrksamhet sker på uppdrag mot er

sättning som i princip baseras på kravet om full kostnadstäckning i 

verksamheten. 
Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en överdirek

tör - institutets chef - och nio andra ledamöter, som regeringen utser 

särskilt. Inom institutet finns fyra avdelningar - vägavdelningen, trafi

kant- och fordonsavdelningen, trafikavdelningen och driftavdelningen 
- samt en ledningsgrupp med sekretariat. Antalet anställda uppgick un

der budgetåret 1975/76 till i genomsnitt 176. 

2. M å I o c h p ro g r a m i n d el n i n g 

VTI är en av de myndigheter som bedriver försöksverksamhet med 

programbudgetering. Verksamheten är indelad i sex olika program, näm

ligen Myndighetsuppgifter, Vägtransportplanering, Väg, Fordon, Trafi

kant och Trafikprocess. 
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Institutets huvudmål är att ta fram och till beslutande och verkstäl
lande instanser vidarebefordra de FoU-resultat avseende vägar, vägtra

fik och vägtrafiksäkerhet, som erfordras för uppfyllande av standard

krav, som bestäms av de trafikpolitiska och trafiksäkerhetspolitiska må

len. 

3. A n s I a g m. m. 

Följande anslag finns för verksamheten vid institutet. 

E 7. Statens väg- och trafikinstitut (förslagsanslag). 

E 8. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut (reservationsanslag). 

E 9. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning (reservationsanslag). 

Under anslaget E 7. Statens väg- och trafikinstitut, som uppförs med 

endast ett formellt belopp, redovisas institutets hela verksamhet för

delad på de olika programmen. Inom programmen särredovisas därvid 

dels den egna FoU-verksamhetcn, dels uppdragsverksamheten. Som in

täkt redovisas vidare bl. a. det belopp som anvisas under anslaget Bidrag 

till statens väg- och trafikinstitut. Anslaget Statens väg- och trafikinsti

tut kombineras med en rörlig kredit och behandlas i övrigt som mot

svarande anslag för försöksmyndigheter med programbudgetering, som 

bedriver uppdragsverksamhet. 

Under anslaget E 8. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut anvisas 

de medel som erfordras för institutets egen FoU-verksamhet samt för 

myndighetsuppgifter inom institutets verksamhetsområde. 

Under anslaget E 9. Statens väg- och trafikinstifllt: Utrustning an

visas de medel som erfordras för utrustningsanskaffning vid institutet. 
Därvid avses all utrustning och inte enbart sådan som används i den 

egna FoU-verksamheten. Kostnader för avskrivning och förräntning 
bestrids från resp. program. 

E 7. Statens väg- och trafikinstitut 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

1300 800 

1000 

l 000 

1 Regeringens beslut 1976-06-23 ang. reglering av merkostnader på grund av 
ingångna avtal. 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten vid 
statens väg- och trafikinstitut. 
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1975/76 1976/77 Beräknat 1977 /78 

Utfall Beräknat Insti- Före-
i prop. tutet draganden 
1975 /76: 100 

tusental kr. 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter 5 832 1 300 1672 1400 
Egen FoU 4 236 9 587 11 588 10119 
FoU på uppdrag 13 735 14 200 15 240 16000 
Div. försäljning 365 100 300 300 

24168 25187 28 800 27819 
lntäkter 
Myndighetsuppgifter 5 533 1 300 1 672 1400 
Egen FoU 4 018 9 587 11 588 10 119 
FoU på uppdrag 11 423 14 200 15 240 16000 
Div. försäljning 365 100 300 300 
Tilläggsanslag 3 800 

25139 25187 28800 27 819 

Resultat ' 971 0 0 0 T 

Statens väg- och trafikinstitut: Program 

Programmet M y n d i g h e t s u p p g i f t c r omfattar förutom all

männa myndighetsåligganden även informations- och dokumentations

verksamheten. För budgetåret 1975/76 uppgick belastningen till 

5 832 000 kr. Den höga belastningen beror i stor utsträckning på att 

kostnader för arbetet med omlokaliseringen bokförts på programmet. 

För innevarande budgetår har beräknats 1 300 000 kr. 

Sverige är genom institutet anslutet till ett inom ramen för OECD 

uppbyggt dokumcntationssystem för väg- och trafikforskning. Institutets 

bibliotek är avsett att fungera som ett specialbibliotek rörande vägar, 

vägtrafik och vägtrafiksäkerhet för hela landet. Efterfrågan på doku

mentationstjänsten har ökat kraftigt under senare år. För att möta den 

större efterfrågan begär institutet ökade resurser bl. a. för anskaffning 

av litteratur och tidskrifter. Med hänvisning till behovet av en ökning 

av uppdragsverksamheten begärs vidare nya resurser för extern infor

mation om institutet. 

Inom ramen för institutets allmänna åligganden krävs ökade resurser 

på utbildningssidan, dels för att finansiera forskarutbyte med andra in

stitutioner både inom och utom landet, dels för att finansiera kurser för 

egen personal inom det arbetsrättsliga området. 

Programmet V ä g t r a n s p o r t p I a n e r i n g skall betraktas som 

överordnat och samlande i förhållande till institutets övriga program. 

Programmet syftar till att klarlägga sambandet mellan transportplane

ring och övrig samhällsplanering, att belysa konsekvenserna av olika 

transportsystem samt att särskilt uppmärksamma frågor rörande pro

gnoser och transportekonomi. 
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Verksamheten har f. n. liten omfattning. Inom programmet finns emel
lertid ett stort behov av forskning och därmed underlag för uppdrags
forskning. Institutet finner det därför angeläget att öka ambitionsnivån 
inom detta program. l första hand erfordras nya resurser - i form av 
två forskare - inom kompetensområdena transportekonomi och progno

ser. 
FoU-verksamheten inom programmet Väg syftar till att klarlägga 

på vad sätt och i vilken omfattning naturmiljö och naturprocesser påver
kar vägbyggandet, vidare att ta fram underlag för beslut om vilka un
dersökningsmetoder som med hänsyn härtill bör användas vid projekte
ring och byggande av vägar, hur vägar bör konstrueras och tekniskt ut
föras samt slutligen vilka tekniker som bör tillämpas vid driften av väg

nätet. 
Verksamheten inom programmet har stor omfattning. Under den när

maste femårsperioden förväntas dessutom en något ökad efterfrågan på 
FoU-tjänster. För den egna FoU-verksamheten erfordras ökade resur

ser för finansiering av bl. a. ökade kapital- och materialkostnader vid en 

höjd ambitionsnivå. 
Verksamheten inom programmet Fordon syftar till att utveckla 

och tillämpa metoder för studier av fordons och fordonskomponenters 

funktion i olika trafiksituationer för att förbättra underlaget för normer 
rörande fordon, fordonskomponenter och trafikmiljö. 

Efterfrågan på FoU-tjänster bedöms öka något under den närmaste 
femårsperioden. För en ökad egen FoU-verksamhet erfordras i första 

hand ytterligare tillgång till expertis med kunnande inom dels fordons
teknik/datorsimulering, dels akustik. Därigenom kan projekt påbörjas 
som rör olika egenskaper hos fordon samt fordonens miljö och miljö
effekter i fråga om buller. 

FoU-verksamheten inom programmet Trafikant avser att ut
veckla och tillämpa metoder för studier av människans prestationska
rakteristik och beteende i olika trafiksituationer i syfte att förbättra 

beslutsunderlaget för utformning av såväl fordon och trafikmiljö som 
åtgärder med avseende på trafikanten. 

ökade resurser - i form av bl. a. två forskare - erfordras inom det 

beteendevetenskapliga området i syfte att utveckla metoder och utrust

ning för studier av trafikantens beteende i trafiken. Efterfrågan på FoU
tjänster inom programmet väntas öka under de närmaste fem åren. 

Inom programmet Trafikprocess söker man utveckla och till

lämpa metoder för trafik- och olycksanalys i syfte att förbättra besluts

underlaget vid transportplanering. Institutet räknar med en oförändrad 

uppdragsvolym jämfört med tidigare år. Den egna forskningsverksam

heten bör dock förstärkas. I första hand fordras ytterligare en forskare 
med statistisk inriktning. 
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Kostnaderna för egen FoU och FoU på uppdrag för de olika forsk
ningsprogrammen under budgetåren 1976177 och 1977178 beräknar in
stitutet på följande sätt. 

Program 1976/77 1977/78 

Egen FoU FoU på Egen FoU FoU på 
uppdrag uppdrag 

Myndighetsuppgifter 1 300 1 672 
Vägtransportplanering 343 950 738 1200 
Väg 4627 5 800 5 020 6 500 
Fordon 2007 2 575 2 500 3 000 
Trafikant 1089 1200 1 530 1 500 
Trafikprocess 1 521 2950 1 800 3 340 

10887 13475 13260 15540 

Statens väg- och trafikinstitut: Hemställan 

1. Pris- och löneomräkning m. m. anges till 683 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med 104 000 

kr. och medför en minskning av nuvarande ambitionsnivå med 5 % . 

3. Institutet redovisar i sin anslagsframställning de åtgärder som vid
tagits tör att lösa de problem som hängt samman med omlokaliseringen 
och de insatser som görs för att öka uppdragsverksamheten. Institutet 
konstaterar därvid att de vidtagna åtgärderna inte får sådan effekt att 
man redan ett år efter omlokalisering skall kunna uppnå ett positivt rö
relseresultat. Institutet räknar emellertid med att kostnader och intäkter 
skall kunna balansera under budgetåret 1977178. 

För att ytterligare öka uppdragsverksamheten fordras enligt institutet 
att man kan erbjuda presumtiva uppdragsgivare ett mer eller mindre 
speciellt kunnande. Detta kunnande bör byggas upp genom en i egen 
regi utökad FoU-verksamhet. För detta ändamål begär institutet ökade 
resurser motsvarande en kostnad av 1 690 000 kr., avseende bl. a. sju 
tjänster inom den egna forskningsverksamheten. Av dessa prioriteras två 
tjänster inom programmet Vägtransportplanering rörande transporteko
nomi och prognoser högst. I de ökade medelsanspråken ingår vidare ett 
ökat forskarutbyte, utbildning inom det arbetsrättsliga området, ökad 
satsning på dokumentations- och biblioteksverksamheten samt en utökad 
extern information om VTI. Sammanlagt begär institutet en ökning av 
bidragsanslagct med 2 373 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Institutets verksamhet redovisas under ett förslagsanslag på 1 000 kr. 
Anslaget får med visst undantag inte uppvisa någon belastning. För att 
lösa uppkommande likviditetsproblem disponerar institutet i riksgälds
kontoret en rörlig kredit som f. n. uppgår till 2 000 000 kr. Inför bud
getåret 1977178 begär institutet att den rörliga krediten höjs till 
3 000 000 kr. 

10 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Föredraganden 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) redovisar i sin anslagsframställ

ning en plan för den egna forsknings- och utvecklingsvcrksamheten. Vi
dare redovisas bl. a. en bedömning av uppdragsverksamhetens utveck

ling. Anslagsframställningen är utformad i programtermer. Verksamhe

ten vid institutet är därvid indelad i programmen Myndighctsuppgifter, 

Vägtransportplanering, Väg, Fordon, Trafikant och Trafikprocess. Pro

grammet Vägtransportplanering är ett övergripande och samlande pro

gram för hela FoU-verksamhetcn. 
VTI har under de två senaste budgetåren redovisat en sammanlagd 

förlust av ca 4,4 milj. kr. Förlusten har i allt väsentligt berott på ett pro

duktionsbortfall i samband med omlokaliseringen till Linköping. Förlus

ten har täckts dels genom balanserade överskott från tidigare verksam

hetsår, dels genom ett anslag av 3,8 milj. kr. på tilläggsbudget 111 till 

statsbudgeten för budgetåret 1975176. För innevarande budgetår räknar 

institutet med ett underskott i verksamheten på ca 1 milj. kr., men bedö

mer att intäkter och kostnader skall balansera under budgetåret 1977/78. 

För budgetåret 1977178 räknar VTJ med att den totala verksamheten 

skall kosta ca 28,8 milj. kr., varav myndighetsuppgifter och den egna 
FoU-verksamheten med den begärda resursökningen svarar för drygt 

13,2 milj. kr. I förhållande till de i prop. 1975176: 100 beräknade kost

naderna för innevarande budgetår innebär institutets beräkning en total 

kostnadsökning .av ca 3,6 milj. kr. Av kostnadsökningen beräknas om
kring en tredjedel finansieras genom ökade uppdragsintäkter. 

VTI:s kompetens finns f. n. främst inom de tekniska och beteende
vetenskapliga områdena. Utvecklingen har också visat att institutet kun
nat infria förväntningarna om en samordnad forskning inom det väg-, 

trafik- och trafiksäkerhetstekniska området och inom detta område till 
stor del tillgodose den rådande forskningsefterfrågan. 

För att ytterligare kunna öka uppdragsverksamheten fordras enligt 

institutet att man kan erbjuda uppdragsgivare ett kunnande, som byggs 
upp genom en ökning av den anslagsfinansierade FoU-verksamheten. 

Enligt min mening bör ett sådant kunnande i första hand byggas upp 

inom det transportekonomiska området. Jag finner mot den bakgrunden 

institutets begäran om ökade resurser inom programmet Vägtransport

planering välmotiverad och beräknar 180 000 kr. för ändamålet. 

Som framgår av sammanställningen i det föregående räknar jag med 

en verksamhetsvolym för nästa budgetår motsvarande en kostnad om ca 
28 milj. kr. För myndighetsuppgifter och egen FoU beräknar jag kost

naderna till drygt 11,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med ca 

630 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag har därvid förutom 
kostnaderna för ökade resurser inom programmet Vägtransportplanering 

och för pris- och löneökningar beräknat 50 000 kr. för en ytterligare för-
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bättring av informations- och dokumentationsverksamhcten vid insti

tutet. 
I samband med omlokaliseringen har VTI fått tillgång till ändamåls

enliga lokaler och modern utrustning. Genom att institutet nu också får 

en resursförstärkning förbättras enligt min bedömning institutets möjlig

heter att göra sig gällande på uppdragsmarknaden ytterligare. Jag räk

nar därför med en relativt kraftig ökning av uppdragsintäkterna för näs

ta budgetår. Även det arbete som f. n. pågår inom institutet med att ut

arbeta en marknadsplan för resursplaneringen bör kunna bidra till ett 
positivt resultat i verksamheten som helhet. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1977178 an
visa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 8. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

13 050 000 

10 887 000 
11 519 000 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Statens väg

och trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 11 519 000 kr., att av

räknas mot automobilskattemedlen. 

E 9. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1151 346 
400 000 
400 000 

Reservation 1702730 

över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars värde över
stiger 10 000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

Statens väg- och trafikinstitut 

För budgetåret 1977178 hemställer institutet om ett utrustningsanslag 

av 400 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens väg- och trafikinstitut: V trustning för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 400 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 148 

E 10. Statens geotekniska institut 

1977178 Förslag 11 000 

1 Nytt anslag. 

Inledning 

Statens geotekniska institut (SGT) skall enligt sin instruktion (1965: 
693, omtryckt 1975: 1081) handlägga geotekniska ärenden som inte 

ankommer på annan statlig myndighet. Det åligger SGI att bedriva forsk

ning, att utprova nya metoder för markförstärkning samt att systema
tiskt samla, ordna, bearbeta och offentliggöra resultaten av sin verksam

het. Institutet skall samverka med de tekniska högskolorna för att främja 

undervisningen på det geotekniska området samt verka för spridandet av 

geoteknisk kunskap. Institutet skall samråda med statens väg- och trafik
institut (VTI) i frågor som berör VTI:s verksamhetsområde. 

Institutet skall vidare biträda statlig myndighet samt, i den mån arbetet 
i övrigt tillåter det, kommunal myndighet och enskild med geotekniska 

undersökningar och utredningar. 

SGI leds av en styrelse. I styrelsen ingår institutets chef - överdirek

tören - och fem ledamöter som utses av regeringen. Bland ledamöterna 
förordnar regeringen en ordförande. 

Inom institutet finns fem avdelningar, tre (A, B och C) för forskning 

och konsultation, en avdelning (M) för mekanik och en laboratorieavdel

ning (L). Vidare finns ett tekniskt och ett administrativt kansli. Den 1 
juli 1976 upptog institutet 78 tjänster i sin tjänsteförteckning. 

Inom avdelning A bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) 
avseende jordarternas fysikalisk-kemiska egenskaper, jordarternas geo
logiska egenskaper, stabilitet hos slänter, skärningar, schaktcr, avvatt
ning och dränering, jordstabilisering samt pålgrundläggning. Vid avdel
ningen bedrivs konsultation avseende vägar och broar. Man åtar sig 
också sakkunniguppdrag i skilda sammanhang och handhar vidare den 
geotekniska verksamheten i Götaälvdalen. 

FoU-arbetet inom avdelning B rör främst avvattning och dränering, 

jordstabilisering och fältundersökningsmetoder. Vid avdelningen bedrivs 
konsultation avseende främst vägar och broar samt flygplatser och 
hamnar. Till avdelningen har förts institutets gemensamma rit- och fält
sektioner. 

Forskningen inom avdelning C rör geobildtolkning, vissa bergmeka

niska problem, geotekniska dataprogram, pålgrundläggning samt geo

hydrologi. Konsultationsverksamhcten avser bebyggelseplanering med 
hjälp av geobildtolkning, vägar, broar, hus- och industribyggnader, geo
hydrologi samt vissa bergmekaniska frågor. 

Vid avdelning M sker utveckling av metoder och utrustning för prov-
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tagning i fält, utveckling av metoder för mätning av rörelser och tryck 
i jord samt utveckling av pålar och pålslagningsteknik. Vid avdelningen 
bedrivs även uppdragsverksamhet. 

Laboratorieavdelningcn bedriver bl. a. forsknings- och utvecklings

arbete avseende egenskaper hos jord samt utvecklar laboratoriemetoder 
och provar utrustning. 

Det tekniska kansliet handhar den externa kontaktverksamheten, re
missvcrksamheten, bibliotekstjänsten, kartarkivet, dokumentations-, no

menklatur- och klassificeringsfrågor samt redigeringen av SGI:s publika
tioner. 

Det administrativa kansliet handhar personal- och ekonomiadministra
tion, arkiv samt kontorsservice. 

Institutet är sedan år 1975 lokaliserat till Linköping. 

SGI:s ans/ags/ramställning för budgetåret 1977178 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 173 000 kr. 

2. I 0-alternativet förordar institutet minskad forskning och informa

tion inom områdena jordförstärkning och skredfarlighet med samman

taget 231 000 kr. 

3. För ökade kostnader vid deltagande i kurser samt för viss inter

nationell verksamhet begär institutet lO 000 kr. 
4. För en fortsatt uppbyggnad av ADB-tillämpningar för litteratur

sökning inom det geotekniska området m. m. begär institutet 23 000 kr. 

5. Institutet begär - med hänvisning till att representationskostna
derna har ökat efter omlokaliseringen till Linköping - en ökning av 

medlen för representation med 1 000 kr. till 2 000 kr. 
6. Institutet begär 20 000 kr. för att på försök överföra vissa uppgif

ter om djupförhållanden på platser där SGI utfört borrningar till Sve

riges geologiska undersöknings kartor. Uppgifterna bedöms vara värde
fulla vid olika typer av byggnads- och anläggningsprojekt. 

översyn av SG/:s verksamhet och organisation 

Kungl. Maj:t uppdrog den 28 juni 1974 åt statskontoret att göra en 
översyn av statens geotekniska instituts verksamhet och organisation. 

Detta skedde bl. a. med hänsyn till den tid som gått sedan beslut fatta

des om den nuvarande organisationen och verksamhetsinriktningen vid 

SGI samt till den utveckling som ägt rum och till den marknad som ut

bildats för geotekniska tjänster. 
Statskontorets rapport. Statskontoret avlämnade den 9 oktober 1975 

rapporten (1975: 20) översyn av statens geotekniska instituts (SGI) verk

samhet och organisation. I rapporten anförs att efterfrågan på geotek
niska tjänster i framtiden kommer att öka mer än anläggningsverksam
hetcns volym. En ökad medverkan av geotekniker kan väntas bl. a. i 
projekterings- och byggnadsarbete, vid ombyggnads- och saneringsverk-
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samhet samt i vården av befintligt byggnadsbestånd. Även ett förbättrat 
planeringsunderlag för den fysiska planeringen förutsätter en ökad med
verkan från geotekniker. 

En utgångspunkt i statskontorets arbete har varit att samhället även 
i fortsättningen genom SGI skall ha tillgång till kvalificerad och av 
partsintrcssen obunden geoteknisk sakkunskap. Därför måste SGI ha 
möjligheter att följa utvecklingen inom hela det geotekniska fältet. In
stitutet skall även kunna bedöma behoven av långsiktiga insatser på om

rådet. 
Statskontoret delar in SGI:s verksamhet i FoU, konsultation samt in

formation. I fråga om FoU lämnar statskontoret ett förslag till arbets
fördelning mellan institutet och högskolorna. Tyngdpunkten i högskolor
att den på sikt breddas till att omfatta hela det geotekniska området. 
SGI:s forskning däremot bör ta sikte mer på tillämpningsmöjligheterna 
och ha tyngdpunkten i praktisk och teknisk utveckling av metoder. 

Den pågående vidgningen av den geotekniska forskningen vid hög
skolorna motiverar, enligt statskontoret, att ökad uppmärksamhet ägnas 
åt samordningen av FoU-verksamhcten vid SGI och högskolorna. I rap
porten föreslås att ett programråd inrättas med uppgift att verka för en 
sådan samordning. I rådet bör ingå företrädare för högskolorna, SGI 
samt geoteknikens avnämare. Rådets sekretariat bör organisatoriskt kny
tas till SGI. Bland rådets uppgifter bör ingå att biträda statens råd för 
byggnadsforskning vid bedömning av ansökningar om medel till forsk
ningsprojekt på det geotekniska området. 

I fråga om konsultationsverksamheten vid SGI föreslår statskontorct 
att den på sikt breddas till att omfatta hela det geotekniska området. 
SGI hör därvid främst inrikta sig på kvalificerade uppdrag. 

Vidare bar statskontoret prövat frågan om samordning och arbets
fördelning mellan institutet och andra statliga myndigheter och organ 
som arbetar med geotekniska frågor. Statskontoret menar att de geo
tekniska resurserna vid statliga myndigheter bör dimensioneras för en 
jämn sysselsättning, medan toppbelastningar bör klaras genom köp av 
konsulttjänster. Det är därvid angeläget att statliga myndigheter vänder 
sig till SGI om det inte finns särskilda skäl att anlita annan konsult. 

Statskontoret pekar på informationsverksamhctcns betydelse som ett 
av medlen för att uppnå målen för institutets verksamhet. Häri ingår att 
SGI även framdeles handhar och vidareutvecklar ett centralt geo

tekniskt referensbibliotek. Statskontoret finner det angeläget att för

stärka och modernisera här berörd verksamhet. Som ett led häri före
slås en förstärkning med en dokumentationsingcnjör. 

Statskontoret föreslår att SGI:s organisation utformas med fem enhe
ter. Därvid föreslås en enhet för anläggningar svara för FoU samt kon
sultation avseende vägar, broar, hamnar m. m. En enhet för byggnader 

föreslås bedriva FoU och konsultation avseende husbyggande i allmän-
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het. En enhet för fysisk planering föreslås att som huvuduppgift ha att 

svara för att behoven av geotekniska insatser kartläggs och analyseras. 
Andra uppgifter som föreslås för denna enhet är frågor om undermarks
planering, grundvatten och berg, geobildtolkning och kartering samt 

skredfarliga områden. En enhet för teknik föreslås utarbeta metoder och 

underlag för mätningsnormer samt utveckla och pröva utrustning. Enhe

ten föreslås också svara för förråd, teknisk service, laboratorieservice, 
mätteknisk byggnadskontroll samt rit- och fältarbetsuppgifter. Slutligen 

föreslås en enhet för administration svara för de interna funktionerna 

samt biblioteks- och dokumentationsverksamheten. Statskontoret anser 

att en kvalitativ förstärkning med en handläggare behövs för planering 
och uppföljning av verksamheten vid institutet samt för utveckling av 

personaladministrationen. Statskontoret föreslår också en ökad satsning 
på vidareutbildning. 

Statskontoret pekar på att FoU-arbetet och konsultationsverksamhe

ten ofta torde komma att bedrivas i projektgrupper med personal från 

flera enheter, s. k. matrisorganisation. I fråga om informationen bör 
varje enhet själv svara för denna inom sitt verksamhetsområde. 

Statskontoret anser att möjligheterna att samordna verksamheten vid 

SGI och VTI bör tillvaratas i största möjliga utsträckning. Således före
slås en total sammanslagning av SGI:s och VTl:s verkstäder med VTI 
som personalansvarig myndighet. Genom gemensamt utnyttjande av 

maskinerna skulle nyttjandegraden höjas och delar av maskinparken 

kunna avyttras. Därigenom skulle underhållskostnaderna och behoven 
av medel för nyanskaffningar sjunka. I fråga om biblioteks- och doku

mentationstjänsten förordar statskontoret ett försök med en funktions

mässig, lokalmässig och organisatorisk samordning. 
Statskontoret förordar att SGI får en anslagskonstruktion enligt den 

s. k. uppdragsmodellen. I kombination med programbudgetering kommer 
uppdragsmodellen, enligt statskontorets uppfattning, att ge statsmak
terna ett bättre styrinstrument. Statskontoret synes utgå från en pro
gramindelning på basis av de tre verksamhetsdelarna forskning och 
utveckling, konsultation och information. Tillämpningen av uppdrags
modellen skulle för SGI:s del innebära att tre anslag ställs till myndig
hetens förfogande - ett verksamhetsanslag, ett bidragsanslag och ett 

utrustningsanslag. SGl:s hela verksamhet skall redovisas över verksam

hetsanslaget som tas upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. Under 
bidragsanslaget begärs medel för uppgifter som skall finansieras över 

statsbudgeten. Bidragsanslaget belastas i den mån bidrag tas i anspråk 
för verksamheten. Verksamheten skall vara självfinansierad och likvidi

tctsmässiga obalanser skall klaras med en rörlig kredit. Utrustningsan
slaget är avsett att finansiera inköp av dyrare utrustning. Inköpen bör 
belasta verksamheten genom att SGI svarar för kapitalkostnaderna för 

sådan utrustning. 
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Statskontoret har slutligen berört två särskilda projekt. Det ena gäller 
verksamheten i skrcdfarliga områden där statskontoret pekar på att den
na, enligt SGI:s bedömning, bör utvidgas till att omfatta vissa områden 

utöver Götaälvdalen. Det andra avser en komplettering med geoteknis
ka uppgifter av vissa geologiska kartor vid Sveriges geologiska under

sökning. Kartornas värde som underlag för samhällsplaneringen skulle 

enligt statskontorcts uppfattning öka efter en sådan komplettering. 

Remissyttrandena. Yttranden över rapporten har avgetts av fortifika

tionsförvaltningen, televerket, statens järnvägar (SJ), statens vägverk, 

sjöfartsverket, luftfartsverket, VTl, SGI, byggnadsstyrelsen, riksrevi
sionsverket (RRV), statens personalnämnd (SPN), riksantikvarieämbetet, 

universitetskanslersämbetet (UKÄ), statens naturvårdsverk, statens råd 
för byggnadsforskning (BFR), statens institut för byggnadsforskning 
(SIB), statens planverk, Sveriges geologiska undersökning (SGU), statens 

vattenfallsverk, styrelsen för teknisk utveckling (STU), statens naturve

tenskapliga forskningsråd (NFR), länsstyrelserna i Stockholms, Östergöt

lands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län - den sistnämnda har 

bifogat yttrande från Ale kommun - centralorganisationen SACO/SR, 

Göteborgs kommun, Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A), landstings

förbundet, Stockholms kommun, Svenska geotekniska föreningen (SGF), 

Svenska kommunförbundet samt Tjänstemännens centralorganisations 
statstjänstemannasektion (TCO-S). UKÄ har bifogat yttranden av rek

torsämbetena vid universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm och Linkö
ping, tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola och 
högskolan i Luleå. 

En rad remissinstanser, fortifikationsförvaltningen, statens vägverk, 

BFR, SIB, STU, länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Göteborgs 
och Bohus samt A'lvsborgs län samt Svenska kommunförbundet delar 
statskontorets uppfattning att e f t e r f r å g a n p å g e o t e k n i s k a 

t j ä n s t e r kommer att öka. I likhet med statskontoret anser också 
flera remissinstanser att S G I:s verksamhet - både i fråga om 
FoU och konsultation - bör spänna över hela det ge o

t e k n i s k a fä l t e t. En remissinstans, statens vattenfallsverk, anser 

dock att en breddning av SGI:s verksamhet är en för hög ambitionsnivå 

med tanke på dels den snabba utvecklingen inom byggnads- och an

läggningsteknikens områden, dels de begränsade resurser som står till 

institutets förfogande. Verket förordar i stället en viss koncentration av 

verksamheten till de från byggnadsteknisk synpunkt mer betydelsefulla 
områdena. 

De av statskontoret diskuterade principerna för ar b e t s f ö r d e I
n in gen m e 11 an S G I o c h h ö g s ko 1 o r n a i n o m f o r s k

n in g s- och u tv e c k I i n g s o m rå d e t bar kommenterats av någ

ra remissinstanser. BFR, SGU, Göteborgs kommun och SGF instämmer 
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i utredningens uppfattning att SGI:s forsknings- och utvecklingsarbete 

bör ha tyngdpunkten i praktisk och teknisk utveckling av metoder, me
dan högskolornas bör ha ett större inslag av inomvetenskaplighet. RRV, 
NFR och UKA. kan inte dela statskontorets uppfattning. UKÄ. fram

håller att såväl ämbetet som läroanstalterna och fakultetsberedningen 

för de tekniska vetenskaperna avvisar tanken att universitet och hög
skolor i stort sett borde begränsa sig till geoteknisk forskning av inom
vetenskaplig betydelse och utveckling av nya beräkningsmetoder etc., 

medan SGI skulle förbehållas forskning av hög samhällsrelevans samt 
praktisk utprovning och användning av metoderna. 

Statskontorets förslag att skapa ett p r o g r a m rå d för att under

lätta samordningen av den geotekniska FoU-verksamheten har tillstyrkts 
av bl. a. fortifikationsförvaltningen, SGI, BFR, statens planverk, statens 

vatten/allsverk, STU, länsstyrelserna i Östergötlands och Göteborgs och 

Bohus län samt Göteborgs kommun. Förslaget avstyrks av RRV, NFR, 

IV A och SGF. RRV anser att de olika forskningsorganen bör ha jäm

ställd status. Ett programråd vid SGI skulle ge SGI ställningen av geo

tekniskt huvudorgan. VKÄ anser att frågan om att inrätta ett program
råd bör övervägas ytterligare. Bl. a. måste rådets uppgifter och befogen

heter preciseras. 

Frågan om i vilken utsträckning s t a t l i g a m y n d i g h e t e r ge

nom särskilda föreskrifter s k a 11 å l ä g g a s a n l i t a S G I för geo
tekniska tjänster har kommenterats av två remissinstanser. Fortifika

tionsförvaltningen avstyrker tanken på dylika föreskrifter med hänvis
ning till att detta inte befrämjar effektiviteten i verksamheten. Bygg

nadsstyrelsen konstaterar att man bedriver nybyggnadsverksamhet över 

hela landet och att det oftast finns kompetenta geotekniker inom aktuell 
ort eller region. Styrelsen anser att valet av konsult bör ske med hänsyn 

till förhållandena i varje enskilt fall. 
Statskontorets starka betoning av i n f o r m a t i o n s å t g ä r d e r 

s o m e t t a v m e d l e n f ö r a t t u p p n å m å l e n f ö r i n s t i
t u t e t s v e r k s a m h e t vinner gehör hos de remissinstanser som 

berört frågan. 
0 r g a n i s a t i o n s f ö r s l a g e t i s t o r t har tillstyrkts av en 

majoritet av de remissinstanser som berört frågan. SGI delar statskonto

rets allmänna synpunkter i fråga om grunderna för organisationsin
delningen men föreslår vissa ändringar i organisationsplanen. Den av 

statskontoret föreslagna enheten för teknik bör, enligt institutets me

ning, delas i en enhet för mätning och undersökningsteknik och en för 

laboratorievcrksamhet. SGI motiverar sitt ändringsförslag bl. a. med att 

laboratoriet redan verkar som en självständig enhet som får merparten 
av sina uppgifter från uppdragsgivare utanför institutet. I förhållande 
till statskontorets förslag vill SGI till enheten för administration även fö
ra ritsektionen. Institutet framhåller att denna sektion är en renodlad 
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serviceenhet till de övriga enheterna. Statens vägverk bedömer att en
heten för teknik i statskontorets förslag kommer att omfatta nära hälf
ten av institutets personal. Den administrativa enheten skulle bli näst 
störst. Verket ifrågasätter om de övriga enheterna kommer att få sådan 

storlek att de effektivt kan bedriva såväl forskning som konsultation 

inom sina områden. 
Ett antal remissinstanser har berört frågan om olika former av s a m

v e r k a n m e 11 a n S G I o c h V T I. Statskontorets förslag om en 
total samman s I agn in g av verkstäderna vid SGI och 

VTI med VTI som personalansvarig myndighet vinner uttryckligt gehör 
endast hos SGU. En lösning som innebär att en centralverkstad med 
god maskinell utrustning kompletteras med en s. k. närverkstad för varje 
institution biträds av bl. a. fortifikationsförvaltningen, vägverket, VTI, 

SGJ och TCO. SGI framhåller att dess verkstad är underbemannad i 
förhållande till SGI:s eget behov av verkstadsarbete. Detta medför att 

personalen är fullt sysselsatt och att en del arbete lämnas till utom
stående. En sammanslagning skulle därför inte innebära någon inbespa

ring av personal. TCO menar att det krävs starka skäl att kort tid efter 

en omlokalisering genomföra förändringar av arbetsförhållandena som 

upplevs som negativa av berörd personal. De förutsättningar som gällde 
vid SGI:s omlokalisering bör inte ändras med mindre än att klart påvis
bara väsentliga rationaliseringar uppnås. 

Statskontorets förslag om p r o v m e d e n s a m m a n s I a g n i n g 
a v b i b I i o t e k s- o c h d o k u m e n t a t i o n s t j ä n s t e n har be
rörts av flera remissinstanser. VTI menar att det är praktiskt ogenom
förbart att på prov genomföra en total sammanslagning. Institutet för

ordar i stället en allsidig utredning i frågan och att, om det visar sig 
lämpligt, det därefter påbörjas en försöksverksamhet på lämplig nivå. 

Statskontorets förslag till an s I a g s ko n s t r u k t i o n m. m. har 

i stort sett accepterats eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. 
SPN menar dock att uppdragsmodellen ej bör införas förrän en mer 
utförlig analys av dess konsekvenser genomförts. RRV förordar ett de
centraliserat ansvar för respektive huvudenhets uppdragsverksamhet. 

Detta talar enligt verket för att indelningen i huvudprogram görs så att 

den överensstämmer med organisationens huvudenheter. Därmed kan 
dessa ges ett resultatansvar. 

Föredraganden 

Jag avser att här först ta ställning till statskontorets förslag rörande 

organisation och verksamhet vid SGI. Därefter går jag in på SGI:s 
anslagsframställning samt behovet av resursförstärkningar till följd av 
statskontorcts och remissinstansernas förslag. 

Statskontoret har inte funnit skäl för några principiella förändringar 
av SGI:s verksamhetsinriktning. l rapporten har man således utgått 
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från att SGI :s roll även framdeles skall vara att erbjuda kvalificerad, 
partsobumlen geoteknisk sakkunskap till såväl den allmänna som den 
enskilda sektorn. De remissinstanser som yttrat sig i frågan har heller 
inte funnit skäl att förorda några grundläggande förändringar. Jag 

delar denna uppfattning. SGI skall således vara central myndighet inom 

geotekniken med en verksamhet som omspänner forskning och utveck

ling (FoU), information och konsultation och som i stort sett följer den 
hittillsvarande inriktningen. 

I fråga om den geotekniska FoU-verksamheten är det statskontorets 
uppfattning att högskolornas forskning i relativt högre grad bör ha s. k. 
inomvetenskaplig inriktning medan SGI:s forskning bör ta sikte mer 
på tillämpningsmöjligheterna. Remissinstanserna har mycket delade 
uppfattningar i denna fråga. För egen del anser jag frågan om FoU

arbetets fördelning mellan SGI resp. högskolesektorn ligga utanför de 

frågeställningar som här bör tas upp och som i första hand berör 

SGI:s organisation. 

När det gäller frågan om samordningen av landets FoU-resurser 

föreslår statskontoret att det inrättas ett geotekniskt programråd med 
ett sekretariat knutet till SGI. Vissa remissinstanscr har varit positiva 
härtill. Andra har avstyrkt med hänvisning till den särställning som 
SGI skulle få genom att som FoU-utförande organ ha programrådet 
knutet till den egna organisationen. Även sådana remissorgan som är 

negativa till statskontorets förslag till programråd säger sig dock vara 
positiva till tanken på samordning. För egen del är jag tilltalad av en 

samverkan i syfte att bättre utnyttja de knappa resurserna för geo

teknisk FoU men vill inte förorda ett så formaliserat samarbete som 
tillskapandet av ett programråd skulle innebära. Jag anser även att en 
inventering och värdering av framtida forskningsbehov skulle ge värde
fullt underlag för diskussioner t. ex. om prioritering av sökta forsk
ningsanslag. SGI:s centrala ställning inom geoteknisk forskning moti
verar att resurser för detta ändamål tillförs institutet. 

Jag delar i princip statskontorets uppfattning att geotekniska resurser 
vid statliga myndigheter bör dimensioneras för en jämn sysselsättning, 
medan toppbelastningar bör klaras genom köp av konsulttjänster. Det är 

därvid naturligt att myndigheterna vänder sig till SGI om det inte finns 

särskilda skäl att anlita annan konsult. Härigenom elimineras behovet 

av en parallell uppbyggnad av geotekniska resurser inom andra statliga 

myndigheter. I likhet med statskontoret anser jag det dock inte påkallat 
att genom särskilda föreskrifter ålägga myndigheterna att anlita SGI. 

I sitt förslag betonar statskontoret informationsvcrksamhetens bety

delse som ett av SGl:s medel att uppnå målen i verksamheten. Jag 
delar denna uppfattning. Jag delar också uppfattningen om behovet av 
förstärkning av SGI:s informationsresurser. 

Statskonton:ts förslag till ny organisation för SGI har kommenterats 
av några remissinstanser. Statens vägverk bedömer att enheten för 
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teknik kommer att bli oproportionerligt stor genom att omfatta nära 
hälften av institutets personal. SGI vill dela upp enheten för teknik 
genom att låta laboratorieverksamheten bilda en egen enhet. För egen 
del anser jag att statskontorets förslag med vissa modifieringar kan ligga 
till grund för en ny organisation för SGJ. En väsentlig aspekt är möj
ligheterna att åstadkomma en delegering av det ekonomiska ansvaret 
till och inom de nya enheterna. Enligt min mening underlättas detta av 
en indelning där varje enhet inte arbetar med alltför många olikartade 
verksamheter. Jag förordar av denna anledning att laboratorieverksam
heten förblir en fristående, självständig enhet. Jag föreslår sammanfatt
ningsvis att SGI organiseras på sex enheter, nämligen en för anlägg
ningsgeotcknik, en för byggnadsgeoteknik, en för geoteknik i samband 
med fysisk planering, en för geoteknisk mät- och undcrsökningsverk
samhet, en för laboratorieverksamhet samt en för administration. Det 
bör ankomma på regeringen - eller efter regeringens bemyndigande 
SGI - att besluta om arbetsuppgifternas fördelning mellan enheterna. 
Jag vill samtidigt betona att samtliga enheter utom den administrativa 
bör arbeta med såväl forskning och utveckling som information och 
konsultation var och en inom sitt speciella område. 

Statskontoret föreslår en samordning av SGI:s och VTI:s verkstads
och biblioteksverksamheter i syfte att nå ett bättre totalt resursutnytt
jande. De remissinstanser som tagit upp frågan går med ett undantag 
mot statskontorets förslag. För egen del förordar jag att SGI och VTI 
tillsammans prövar möjligheterna till en samordning som kan leda till 
effektivitetsvinster. Jag anser också att denna prövning bör omfatta 
alla de funktioner där en samordning kan tänkas ge ett bättre resurs
utnyttjande. 

Statskontoret föreslår att SGI:s nuvarande anslagskonstruktion ersätts 
med den s. k. uppdragsmodellen. Uppdragsmodellen innebär att intäkter 
och kostnader i hela verksamheten redovisas under ett förslagsanslag 
som anvisas med endast ett formellt belopp och kombineras med en rör
lig kredit. Bland intäkterna under anslaget upptas bl. a. ianspråktagna 
bidrag av statsmedel för att täcka kostnaderna för institutets myndig

hetsuppgifter. Medelsanvisningen för detta ändamål bör ske över ett 
särskilt reservationsanslag på driftbudgeten. För institutets anskaffning 

av utrustning föreslås ett reservationsanslag. Kostnaderna för utrust
ningskapitalet bör belasta verksamhetsanslaget. Motsvarande avgifter 
inlevereras till statsverket. Jag kan för egen del biträda statskontorets 
förslag vad gäller anslagskonstruktionen. Det är min uppfattning att 
uppdragsmodellen kan underlätta för SGI att driva sin verksamhet med 
de ambitioner i fråga om kostnadsansvar som institutet hittills visat. 
Jag anser också att anslagskonstruktionen ger SGI ökade möjligheter 
att inom ramen för full kostnadstäckning själv anpassa verksamheten 
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till efterfrågan. Jag förordar att det nya förslagsanslaget benämns 
S t a t e n s g c o t c k n i s k a i n s i i t u t och att de två reservations

anslagen benämns B i d r a g t i I 1 s t a t e n s g e o t e k n i s k a i n
s t i t u t resp. S t a t c n s g c o t c k n i s k a i n s t i t u t : U t r u s t

n i n g. Jag förordar också att SG I får disponera en rörlig kredit i riks

gäldskontorct. 

Statskontoret föreslår också att programbudgetering införs vid SGI. 
För att programbudgetering verksamt skall bidra till en effektivare eko

nomiadministration samt underlätta statsmakternas styrning bör verk

samhetens prestationer kunna mätas. Några metoder härför har inte 

diskuterats i statskontorets rapport. Enligt min uppfattning bör därför 
införandet av programbudgetering vid SGI anstå till dess en lämplig 
form av prestationsmätning kunnat utvecklas. 

På grund av omorganisationen kan arbetsvillkoren för vissa tjänster 

vid SGI komma att förändras. Beträffande avtalsbara anställnings- och 
arbetsvillkor avser jag att föranstalta om att statens avtalsverk får de 

förhandlingsuppdrag som behövs. I övrigt förutsätter jag att SGI tar 

all möjlig hänsyn till de rimliga krav som kan uppställas av personalen. 

Jag övergår nu till att ta upp förslagen i SGI:s anslagsframställning 

samt behovet av resursförstärkningar till följd av mina tidigare ställ

ningstaganden. 
Jag har tidigare berört angelägenheten av en inventerings- och 

värderingsverksamhet med avseende på den geotekniska fo:-skningen. 

Härför beräknar jag medel för en resursförstärkning samt medel för re
sor med 8 000 kr. Jag har också tidigare nämnt behovet av förstärkning 

av SGI:s informationsresurser. Härför har jag beräknat medel för en 

tjänst som handläggare. Statskontorets förslag om förstärkning av de 
ekonomiadministrativa resurserna finner jag välmotiverat. Jag beräknar 

därför medel för en tjänst som handläggare samtidigt som en biträdes

tjänst dras in. 
Såväl SGI som statskontorct och vissa remissinstanser har pekat på 

behovet av en väsentlig ökning av resurserna för vidareutbildning. Jag 
tillstyrker detta förslag. Därtill finner jag det angeläget att SGI bereds 
ökade möjligheter att deltaga i internationellt geotekniskt samarbete. 
För fortbildning och internationell samverkan förordar jag en ökning 
av bidraget till SGI med sammantaget 52 000 kr. jämfört med inne

varande budgetår. 

För den geotekniska verksamheten i skredfarliga områden har jag be

räknat en ökning av anslaget med 54 000 kr. Därtill har jag beräknat 

medel för försöksverksamhet i fråga om överföring av mäktighetsupp

gifter till SGU :s geologiska kartor med 20 000 kr. 
För databehandling har jag beräknat en ökning av anslaget med 

sammantaget 40 000 kr. Jag anser också, bl. a. mot bakgrund av den 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 158 

ökade internationella verksamhet som föreslås, att SGI:s representations

anslag bör höjas med 2 000 kr. till 3 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för ny organisation m. m. för statens 

geotekniska institut som jag förordat i det föregående, 

2. till Statens geotekniska institut för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 11. Bidrag till statens geotekniska institut 

1977/78 Förslag 14 890 000 

i Nytt anslag. 

Från anslaget bestrids kostnader för statens geotekniska instituts egen 

forsknings-, utvecklings- och informationsverksamhet, viss remissverk-

samhct, viss administration, bibliotek, m. m. 

Medel för Av institutet Summa 1977 /78 
att bestrida begärda 
SGI:s ökningar för SGI Före-
förvaltnings- budgetåret draganden 
kostnader 1977 /78 
budgetåret 
1976/77 

Anslag 
Lönekostnader 3 121 000 +139000 3 260000 3 391 000 
Sjukvård 5 000 5000 5 000 
Reseersättningar 99000 + 17 000 116000 159 000 
Lokalkostnader 701 000 + 27 000 728 000 728 000 
Expenser 242 000 + 54000 296 000 293 000 
Geoteknisk verksamhet 
i skredfarliga områden 80000 80000 134000 
Övriga utgifter 196 000 - 10000 186 000 184 000 

4444000 +227000 4671000 4 894000 

Uppbördsmedel 
Publikationer 4000 4000 4000 

4440000 -:-227 000 4667000 4 890000 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under anslaget 

E 10. Statens geotekniska institllt och till sammanställningen beräknar jag 

anslaget till 4 890 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 4 890 000 kr. 
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E 12. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

300 000 
150 000 
165 000 

Reservation 256 715 

Anslaget belastas med kostnader för viss materiel. Institutet har be

gärt en ökning av anslaget med 15 000 kr. Jag förordar att anslaget räk

nas upp med 15 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret 
1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 165 000 kr. 

E 13. Fraktbidragsnämnden 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

580 030 

705 000 

697 000 

Fraktbidragsnämnden handhar ärenden enligt kungörelsen (1973: 895) 

om statligt regionalpolitiskt transportstöd. Nämnden handlägger vidare 

ärenden enligt de särskilda föreskrifter om transportstöd för Gotland 

som meddelats av Kungl. Maj:t senast den 13 december 1974, i enlig

het med riktlinjerna i prop. 1971: 154 och prop. 1974: 140. Nämnden 

består av tre ledamöter med ersättare. Hos nämnden finns ett kansli, 

som förestås av en kanslichef. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 2 

5 

Anslag 
Lönekostnader 507 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 7000 
Lokalkostnader 51 000 
Expenser 139 000 

705000 

F raktbidrags11ä11111de11 

l. Pris- och löneomräkning utgör 26 500 kr. 

Beräknad ändring 1977 / 78 

Nämnden 

+ 10000 

+ 3 000 
21 000 

8000 

Före
draganden 

+ 10000 

+ 3 000 
21000 

8000 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslaget med 8 000 kr. 
3. Till täckande av kostnaderna för administrationen anvisades för 
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budgetåret 1976177 705 000 kr. För att för tredje året i rad kunna be
gränsa anslagsförslaget till en nivå i enlighet med 0-alternativet föreslår 
nämnden för budgetåret 1977178 att anslagspostcn Expenser minskas 

med 21 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Fraktbidragsnämnden för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 697 000 kr. 

E 14. Transportstöd för Norrland m. m. 

1975176 Utgift 82 620 921 
1976177 Anslag 115 000 000 

1977/78 Förslag 123 000 000 

Transportstödet till det norrländska näringslivet enligt kungörelsen 

(1973: 895) om statligt regionalpolitiskt transportstöd omfattar fraktbi

drag för transporter med järnväg och lastbil i yrkesmässig trafik från 

och till ort inom stödområdet - utom Gotland och Öland - på sträc
kor över 250 km. Av regional- och näringspolitiska skäl har stödet in

riktats på transporter av helfabrikat och mera bearbetade halvfabrikat 
inom och ut från stödområdet. Malmer, metaller, ringa bearbetade halv
fabrikat inom järn- och stålsektorn, trävaror och pappersmassa samt ol

jor och bensin undantas. Transportstöd utgår även för transporter av 

vissa råvaror och halvfabrikat till orter inom stödområdet. Stödet som 

utgår i form av bidrag i efterskott tiil företagens fraktkostnader varierar 
mellan 15 och 35 % av erlagd frakt beroende på avsändnings- och mot
tagningsortens geografiska belägenhet inom stödområdet. 

Fraktbidragsnämnden 

Det regionala transportstödet för Norrland m. m. uppgick för budget

året 1975176 till 82,6 milj. kr. mot i prop. 1975: 1beräknat100 milj. kr. 

Med hänsyn tagen till före den 1 juli 1976 genomförda prishöjningar 
inom transportsektorn samt till pågående konjunkturåterhämtning räk

nar nämnden med att stödet för budgetåret 1976177 kommer att uppgå 

till ca 105 milj. kr. mot i prop. 1975176: 100 beräknat 115 milj. kr. 
För budgetåret 1977 /78 räknar nämnden dels med en fullständig åter

hämtning för den skogsbaserade industrin, dels en återgång inom samt

liga berörda industribranscher till samma tillväxttakt som rådde före 
den senaste konjunktursvackan. Tillsammans med beräknat fullt genom

slag av under första halvåret 1976 genomförda prishöjningar inom trans-
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portsektorn beräknas dessa ökningar till sammanlagt 18 milj. kr. Beho
vet av bidragsmedcl uppgår därmed till (105+18) 123 milj. kr. 

Föredraganden 

Som ett led i de regionalpolitiska strävandena att utveckla närings

livet i Norrland jämte angränsande delar av det allmänna stödområdet 

infördes år 1971 för en treårig försöksperiod ett transportstöd i syfte 

att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med stora av

stånd inom stödområdet (prop. 1970: 84, SU 1970: 105, rskr 1970: 

271). Riksdagen tog förnyad ställning till transportstödet år 1973. Där
vid utvidgades stödet bl. a. genom ett stöd till transporter av vissa rå

varor och halvfabrikat till ort inom stödområdet. Transportstödssyste

met i dess nya form gäller enligt riksdagsbeslutet under en femårsperiod 
t. o. m. år 1978. Riksdagen förutsatte att stödet under perioden succes

sivt följs upp och bedöms med hänsyn till sina verkningar. Stödet har 

genom beslut av riksdagen vid 1975 års riksmöte ytterligare utvidgats 

och inom trafikpolitiska utredningen prövas f. n. de eventuella konkur

rensförskjutande verkningar stödet medfört mellan land- och sjötrans

porter i Vänerområdet. 
Fraktbidragsnämnden räknar med att behovet av bidragsmedel under 

budgetåret 1977/78 kommer att uppgå till 123 milj. kr. Jag godtar 

denna beräkning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Norrland m. m. för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 123 000 000 kr. 

E 15. Transportstöd för Gotland 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

21580 878 
20 800 000 
23 000 000 

Transportstödet för Gotland omfattar enligt beslut av 1974 års riks
dag (prop. 1974: 140, TU 1974: 27, rskr 1974: 347) såväl person- som 

godsbefordran i färjetrafik på Gotland. Genom lagen (1970: 871) om 
linjesjöfart på Gotland meddelar regeringen tillstånd samt fastställer tur
planer och taxor för färjetrafiken på Gotland. Tillstånd har meddelats 
Rederi AB Gotland, som svarar för huvudparten av den reguljära sjö
trafiken med fastlandet och AB Sjölinjer, som i begränsad omfattning 
bedriver lastbåtstrafik på Stockholm. Transportstödet avser person- och 

godstransporterna i Gotlandsbolagets färjetrafik och har genom den 
nämnda lagen kunnat byggas in direkt i bolagets taxa. 

11 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Det nuvarande stödet innebär en 75-procentig reduktion i förhållande 
till bolagets grundtaxa avseende godstransporter mellan Gotland och 

fastlandet. I fråga om persontransporterna har stödet utformats så att 
priset för en enkel resa med färja inte hör vara högre än priset för en 
enkel andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka, vilket inne
bär i förhållande till de taxor som eljest skulle gälla en sänkning av bil
jettpriserna på olika relationer med 25-40 % . Även för personbilar har 

avgiften sänkts. Reduktionen, som infördes den 1 februari 19i2 uppgick 
till 25 % . På Gotland bosatt person erhåller 50 % på de reducerade per

son- och personbilstaxorna. 

Fraktbidragsnäm11de11 

Som transportstöd för Gotland utbetalades för budgetåret 1975176 ca 
21,0 milj. kr. avseende gods- och persontransporter och 600 000 kr. av

seende personbilar, sammanlagt ca 21,5 milj. kr., vilket innebar ett över
skridande. Förslagsanslaget överskreds med 4,5 milj. kr. För budgetåret 

1976177 har som förslagsanslag anvisats sammanlagt 20,8 milj. kr. 
För budgetåret 1977178 räknar nämnden med ett anslagsbehov om 

23,0 milj. kr. Höjningen av anslaget med 2,2 milj. kr. betingas dels av 
en normal ökning av såväl person- som godstransporterna med 5 % , 

dels av nytillkommande godstransporter p. g. a. nedläggning av bryg
gerirörelsen på Gotland och dels av ett extraordinärt tillskott i trafiken 

som en följd av att orienteringstävlingen "0-ringen" förlagts till Gotland 

i juli 1977. Av höjningen svarar de båda sistnämnda faktorerna för 
400 000 kr. resp. 700 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1977178 anvisa 
ett förslagsanslag av 23 000 000 kr. 

E 16. Transportforskningsdelegationen 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1 97717 8 Förslag 

9 458 923 
10 345 000 
11 200 000 

Reservation 346 963 

Transportforskningsdelegationen (TFD) handhar enligt instruktionen 
(1971: 489, omtryckt 1975: 1069) uppgifter som avser initiativ, plan

läggning, samordning och stöd i fråga om forskning och utveckling 

(FoU) rörande transporter, trafik och trafiksäkerhet i den mån sådana 
uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Delegationen består av fjorton ledamöter som företräder trafikverk, 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdcpartemcntet 163 

forskning och näringsliv. Till delegationen är knutna tre beredande ex
pertnämnder - en för trafiksäkerhetsfrågor, en för transport- och tra

fiktekniska frågor och en för transport- och trafikekonomiska frågor. 
Vid delegationen finns inrättad en professur i trafiksäkerhet med pla

cering vid Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli som före

stås av en kanslidirektör. 
En av TFD:s viktigaste uppgifter är att kartlägga behov och resurser 

inom transportforskningsområdet. Kraven på transportapparatens funk

tioner i olika avseenden förändras ständigt, vilket i sin tur kräver en 
successiv omprövning av FoU-verksamhetens inriktning. För att plan

mässigt kunna bedöma forskningsinsatsernas inriktning och fördelning 
på kort och lång sikt är det därför nödvändigt med en kontinuerlig 
utveckling och komplettering av programmet. Som ett led i detta arbete 

har delegationen initierat ett särskilt projekt, som syftar till att utveckla 
en s. k. perspektivplan. Denna, som beräknas föreligga under budget

året 1977/78, är avsedd att ge en uppfattning om viktigare utvecklings

tendenser på längre sikt inom transportområdet och i samhället i övrigt 

samt information om brister i kunskaperna om transportsystemets funk

tioner och uppgifter. 

Delegationen utarbetade hösten 1975 ett FoU-program för treårs
perioden 1976177-1978/79. Programutformningen skedde mot bak

grund av vissa allmänna krav på transportforskningcns inriktning, av 

vilka de viktigaste är 
- bättre konsekvensbeskrivningar och annat underlag för samhällseko

nomiska bedömningar av förändringar i transportsystemen 

- ökade kunskaper för att effektivare kunna utnyttja befintlig infra
struktur och befintliga transportmedel 

- vidgad samverkan mellan transportsystemen i operationellt och tek
niskt avseende 

- bättre säkerhet och miljö. 
Programarbetet har vidare skett med utgångspunkt från bl. a. resulta

tet av kartläggningsstudier om FoU-behovet inom olika områden, det 
FoU-behov som redovisats av statliga utredningar och forskningens nu
varande ståndpunkt inom skilda områden. Vidare har hänsyn tagits till 

andra FoU-organs verksamhet. 
För FoU-verksamheten under perioden 1973174-1975/76 har ca 20 

milj. kr. utbetalats. Totalt har omkring 100 projekt påbörjats under 
perioden. Ett 60-tal projekt har slutrcdovisats under motsvarande tid. 
Den övervägande delen av projekten har sitt ursprung i ansökningar 

från institutioner och forskare vid universitet och högskolor. Omkring 
tio projekt har startats på initiativ av delegationen. Dessa projekt har 

kostat tillsammans 3,2 milj. kr. 
Under budgetåret 1975/76 har sammanlagt 20 FoU-projekt slutredo-
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visats. I det följande ges några exempel på de resultat som framkom

mit. 
Vid kulturgeografiska institutionen, Lunds universitet, har projektet 

Planeringsmodeller för framtida transportförsörjningssystem fullföljts. 

Syftet med projektet har varit att belysa beroendeförhållanden och 

viixelspel mellan å ena sidan arbetsorganisation och lokaliseringsmönster 

samt å andra sidan transport- och kommunikationsmöjligheter. Opera

tionella modeller har utvecklats som gjort det möjligt att under "labo

ratoriemässiga" förhållanden studera hur företags och andra organisa

tioners liksom enskilda individers och hushålls tidsanvändning och 

transportarbete påverkas av dels förändrad arbetsorganisation och lo

kalisering av arbetsplatser och service, dels förändrade transportmöj

ligheter såväl inom som mellan regioner. 

Med 1963 års riksdagsbeslut om nya riktlinjer för trafikpolitiken som 

utgångspunkt har vid Industrins utredningsinstitut genomförts en un

dersökning med titeln Transportpolitiken och lastbilarna; en studie av 

regleringar och deras effekter. Slutsatserna av undersökningen antyder 

att de lättnader i etablerings- och kapacitetskontrollen som genomför

des år 1964 inte på något avgörande sätt förändrade konkurrensläget 

lastbil-järnväg inom fjärrtrafiken. Yrkestrafikförordningens bestämmel

ser om transportförmedlingstillstånd reglerade i praktiken antalet 

transportförmedlingsföretag på olika linjer och inte konkurrensen last

bil-järnväg. 

Vid AB Storstockholms lokaltrafik (SL) har slutförts en undersökning 

avseende prioritering av busstrafik vid samordnade trafiksignalanlägg

ningar. Resultatet av undersökningen visar att körtiden för bussar ge

nom särskilda signalprioriteringar kan minskas med inemot 10 % . 

Vid de studier rörande uppkomst av trötthet under bilkörning som 

bedrivs vid psykologiska institutionen, Uppsala universitet, har under

sökts inverkan av dels bilradio under körning, dels sysselsättning före 

körning. Samtidigt har insomningsförloppet studerats. Det kan kon
stateras att bilradio har gynnsam effekt för att motverka trötthet hos 

bl. a. ovana förare. Försök att motverka insomnandet genom promenad 

i friska luften eller vila i 20 minuter visade sig däremot relativt ineffek

tiva. 

För treårsperioden 1976/77-1978/79 redovisar TFD pågående, pla

nerade och förutsebara insatser inom ramen för sitt FoU-program. I 

det följande ges några exempel på sådana insatser inom skilda delom

råden. 

En studie av sambandet mellan bebyggelsestruktur och kollektivtra

fiksystem avslutas inom kort. Vidare avslutas huvuddelen av ett pro

jekt som utförs vid Stockholms universitet rörande sambanden mellan 
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transportsystemets utbyggnad och samhällsplanering i övrigt i expansiva 
städer. Det av TFD initierade projektet TAXI 85 slutförs likaledes 
inom kort. Studien, i vilken representanter för fem olika institutioner 
vid Umeå universitet samarbetar, syftar till att kartlägga och analysera 

bl. a. taxinäringens omfattning och struktur samt att göra en kvantitativ 

bedömning av taxitrafikens framtida roll. Vid samma läroanstalt pågår 
ett projekt som syftar till att utveckla och/eller förfina tillämpad me

todik när det gäller att undersöka bl. a. resenärers attityder och beteen

den gentemot olika trafikslag. Under budgetåret 1976177 genomförs en 

studie vid Nordplan i syfte att undersöka trafikprognosers användning 

i den kommunala trafikplaneringen. 

F. n. pågår fem projekt rörande samhällsekonomiska konsekvenser 
av transportbeslut. Fyra av dessa kommer i allt väsentligt att vara av

slutade vid utgången av budgetåret 1976177. I fråga om samordning av 
styckegodstrafik mellan lastbil och järnväg påbörjas budgetåret 1976/ 

77 en förstudie vid Luleå tekniska högskola i syfte att i första hand 
klarlägga om praktiska förutsättningar kan finnas för att utveckla en

hetslastkombinationer och hanteringshjälpmedel för lastbil-järnväg. Un

der ledning av en särskild TFD-kommitte pågår dessutom en studie 

rörande växelflaksystem. Transporter av farligt gods kommer under 
budgetåret 1976/77 att bli föremål för en första problemanalys. 

I fråga om kollektivtrafik pågår och planeras flera projekt. I det 

samnordiska projektet NORDKOLT kommer under budgetåret 1976/77 
den tredje etappen med modellstudier i åtta nordiska tätorter att ge
nomföras. Vidare startar ett projekt som avser planeringssystem för 

kollektiv lokaltrafik. 
Inom trafiksäkerhetsområdet övervägs möjligheten att för olika pro

blemområden genomföra samlade kunskapsöversikter och analyser på 
samma sätt som påbörjats i fråga om t. ex. kollektiv lokaltrafik. I såda
na studier bör bl. a. värderas olika metoder för att minska olyckor. I 
anslutning härtill kan nämnas ett projekt vid Chalmers tekniska hög
skola som syftar till att kontrollera olyeksprognosmodeller för signal
reglerade korsningar samt trafikleder. Vid Lunds tekniska högskola på

går studier rörande oskyddade trafikanter bl. a. i fråga om möjligheter
na att med enkla medel förbättra dessa trafikanters säkerhet i befintlig 

trafikmiljö. 
TFD:s FoU-stöd inom järnvägsområdet har hittills främst rört tek

niska systemfrågor. Avsikten är emellertid att i nära samarbete med sta
tens järnvägar vidga insatserna till mer ekonomiska och tekniskt-eko

nomiska frågeställningar. 
Mot bakgrund av bl. a. den osäkra konkurrenssituation som svensk 

sjöfartsnäring befinner sig i är det angeläget att de sjöfartsekonomiska 
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frågorna kan bevakas systematiskt. Delegationen avser därför att bud
getåret 1976/77 i samråd med berörda forskningsinstitutioner och and
ra intressenter utarbeta ett program för denna forskning. Frågor kring 

den mindre skeppsfarten har blivit föremål för FoU-insatser under se
nare år. Dessa studier avses kompletteras under innevarande budgetår. 

Inom flygtransportområdet beräknas bl. a. projekt rörande utveck

lingsmöjligheterna för fraktflyget och linjetaxiflyget kunna genomföras 

under den närmaste treårsperioden. 
Verksamheten vid professuren i trafiksäkerhet kommer budgetåret 

1976/77 att bedrivas enligt ett av TFD godkänt program för en kost
nad om drygt 700 000 kr. Programmet innebär bl. a. en fortsatt med
verkan i det internationella FoU-samarbctet rörande skadeförlopp och 

skyddssystcm. Under budgetåret 1976177 fortsätter även påbörjade 
projekt rörande skyddssystem för barn i åldrarna från 9 månader till 
15 år. Studier av bilens skyddscgenskapcr vid sidokollisioner och ut

vecklingsarbetet beträffande skyddshjälmar med speciell inriktning på 

hjälmar för mopedister fortsätter likaledes. 
TFD har ålagts visst ansvar för programutformning m. m. i sam

band med genomförande av energiforskningen (prop. 1975: 30, NU 
1975: 30, rskr 1975: 202). Den översiktliga planeringen av program

met Energianvändning för transporter och samfärdsel liksom den mer 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 4 
Övrig personal 2 

6 

Stat 
Utgifter 
Lönekostnader 1116000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 65000 
Lokalkostnader 110000 
Expenser 140 000 
Forskning 8 913 000 
Uppdragsforskning 100000 
Viss trafiksäkerhets-
forskning m. m. 732 000 

11177 000 

Uppbördsmedel 
Viss trafiksäkerhets-
forskning m. m. 732 000 
Ersättningar för uppdrag 
m.m. 100000 

Nettoutgift 10345 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Delegationen 

+ 75 000 

+ 22000 

+ 14000 
+3 100000 

+ 73 000 

+3 284000 

+ 73 000 

+3211000 

Före
draganden 

+ 75 000 

+ 15 000 

+ 10000 
+ 755 000 

+ 73 000 

+ 928 000 

+ 73 000 

+ 855 000 
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konkreta planeringen av FoU-verksamheten i vad avser transportsystem 
och därmed sammanhängande transportekonomiska och transporttek
niska problem ankommer på delegationen. Energiprogrammet hålls 
skilt från TFD:s ordinarie program med hänsyn till det särskilda ansvar 
för redovisning av FoU-resultaten till ener.giforskningsdelegationen som 
föreligger. Medel för genomförande av energiforskningsprogrammet an

visas i särskild ordning under fjortonde huvudtiteln. 

Transportforskningsdelegationen 

1. Pris- och Iöneomräkning utgör 1 621 000 kr. 

2. 0-alternativet innebär för delegationens del ett starkt minskat stöd 

till FoU-verksamheten inom transportsektorn. En sådan utveckling är 

inte förenlig med de behov av ökade FoU-insatser som TFD konstaterat 
föreligga inom transportområdet. 

3. Delegationens verksamhet omfattar en mängd olika kunskapsom
råden som ofta förutsätter specialkunskaper av skilda slag. Delegationens 

kansli består av endast sex personer. Det är därför synnerligen viktigt 

att delegationen har medel att anlita utomstående expertis för t. ex. spe

cialutredningar av olika slag. Sättet att vid behov och från fall till fall 

anlita särskild sakkunskap har visat sig effektivt. Det har därför använts 
i allt större utsträckning och kommer de närmaste åren att öka i be

tydelse. Det har vidare visat sig att TFD:s informationsverksamhet i 
form av bl. a. studiebesök, konferenser och andra överläggningar vunnit 

ett betydande gensvar och att det är ett allmänt önskemål att denna 
verksamhet intensifieras. Detta drar ökade kostnader för resor och ex

penser. 
För FoU-verksamhet under budgetåret 1976177 har TFD under pos

ten Forskning fått 8,9 milj. kr. varav 2,2 milj. kr. utbetalats till statens 
väg- och trafikinstitut. Av resterande belopp om 6,7 milj. kr. har redan 
ca 6,2 milj. kr. genom beslut disponerats för FoU-verksamhet under 
budgetåret 1976/77 och till större delen betalats ut. Ej disponerade me
del uppgår således till ca 0,5 milj. kr. Beloppet räcker endast till vissa 
av redan planerade insatser. 

Vid den översyn av delegationens FoU-program som genomfördes 
hösten 1975 aktualiserades ett flertal viktiga FoU-frågor. Till en del har 

programmets intentioner redan kunnat konkretiseras i påbörjade pro

jekt som kommer att fortsätta under budgetåret 1977178. Ännu återstår 

dock flera områden som bör bli föremål för insatser under budgetåren 

1977178 och 1978/79. 
Bland projekt som påbörjats kan nämnas godsskador, transportdoku

ment och distributionstransporter. På områdena trafiksanering samt in
formations- och reglersystem för vägtrafik kommer ett flertal projekt 
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inom ramen för särskilda programblock att kräva ökade insatser. Mot
svarande gäller i fråga om utvecklande av planeringssystcm för kollek
tiv lokaltrafik. På trafiksäkerhetsområdet pågår bl. a. förhållandevis kost
nadskrävande projekt rörande funktionssäkerheten hos bilkomponenter, 
trafikantinformation via radio, trafikövervakning samt tillbudsrapporte
ring och tillbudsanalys. Fortsatt FoU-verksamhet rörande vissa problem 

inom mörker- och vintertrafiken är angelägen. Samma gäller bl. a. for

dons utrustning och vissa handikappfrågor. Det är vidare angeläget att 

intensifiera studier rörande de oskyddade trafikanternas säkerhet. ökade 
insatser krävs vidare för studier rörande bl. a. samordning av järnvägs
och lastbilstransporter. En systematisk bevakning krävs av de sjöfarts

ekonomiska frågorna och därav föranledda FoU-behov. Vidare krävs 
insatser beträffande vissa systemfrågor avseende sjötransporter och far
tygs framförande. Detta resulterar sammantaget i att kraven på medel 
ökar. Posten Forskning bör räknas upp med 3 100 000 kr., varav om

kring 1,5 milj. kr. krävs för att postens realvärde skall bibehållas. 

Föredraganden 

Transportforskningsdelegationen inrättades år 1971 för att planera, 

samordna, initiera och stödja forskning på transportområdet. I anslut

ning till ett erbjudande av AB Volvo att bestrida kostnader för viss 

trafiksäkerhetsforskning under i första hand fem år inrättades vidare 

med stöd av riksdagens bemyndigande en professur i trafiksäkerhet vid 
delegationen med verksamheten förlagd till Chalmers tekniska högskola 
i Göteborg (prop. 1971: 79, TU 1971: 7, rskr 1971: 190). 

AB Volvo har i skrivelse den 20 september 1976 förklarat sig berett 
att för ytterligare en femårsperiod - den 1 juli 1977-den 31 juni 1982 
- ställa medel till förfogande för finansiering av professuren och där
till knuten forskningsverksamhet. Professuren har - inom ramen för det 

program som fastställts - varit inriktad på frågeställningar som fram
stått som aktuella och angelägna i trafiksäkerhetsarbetet. Med hänsyn 

härtill finner jag det angeläget att verksamheten fortsätter och att den 

drivs vidare under de hittillsvarande formerna, vilket bl. a. innebär att 
huvudmannaskapet är knutet till transportforskningsdelegationen. 

För den transportforskning som finansieras med medel över stats
budgeten räknar jag med i princip oförändrad volym. Totalt för trans

portforskningsdelcgationens verksamhet tar jag därför upp 11 200 000 

kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Transportforskningsdelegationen för budgetåret 1977178 

anvisa ett reservationsanslag av 11 200 000 kr., att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 
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E 17. Bussbidragsnämnden 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

556 027 

693 000 

789 000 

Bussbidragsnämnden handhar ärenden enligt kungörelsen (1973: 639) 

om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik, förordningen (1975: 192) om 

statligt stöd till regional landsbygdstrafik och förordningen (1976: 195) 

om statligt stöd till viss skärgårdstrafik. Nämnden består av tre leda

möter med ersättare. Hos nämnden finns ett kansli, som förestås av en 

kanslichef. 

Beräknad ändring 1977 / 78 

1976/77 Nämnden Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 3 +1 
Övrig personal 1 

4 +I 
Anslag 
Lönekostnader 541 000 + 86000 + 86000 
Sjukvård 1000 
Resekostnader 25 000 
Lokalkostnader 58000 + 1 000 + 1000 
Expenser 68000 + 9000 + 9000 

693 000 + 96000 + 96000 

Bussbidragsnänmden 

1. Pris- och löneomräkning utgör 31 000 kr. 

2. I 0-alternativet minskas anslaget med 5 000 kr. Eftersom anslags

postema lönekostnader, sjukvård och lokalkostnader på grund av an

ställningsförhållanden och ingångna avtal inte kan reduceras måste 

minskningen i förhållande till alternativ 1 avse reseersättningar och ex

penser med ca 35 % , vilket med tanke på verksamhetens art skulle leda 

till avsevärda svårigheter. 

3. På grund av avsevärt utökad arbetsvolym genom tillkommande 

uppgifter med anledning av stödet till den regionala trafiken och till 

skärgårdstrafiken har personalstyrkan hos nämnden blivit otillräcklig. 

En ytterligare tjänst på handläggarnivå erfordras. Kostnaderna för an

litande av extra personal samt för reseersättningar enligt alternativ 1 

kan därigenom reduceras. 

Föredraganden 

Arbetsbördan för nämnden och dess kansli har successivt ökat sedan 

år 1973 då bussbidragsnämnden inrättades. För att möta denna ut-
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veckling har nämnden fått förstärkta resurser för att vid behov bl. a. 
kunna anlita extra personal på handläggarnivå. Jag förordar att nämn
den för nästa budgetår ges ytterligare medel för detta ändamål. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bussbidragsnämnden för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 789 000 kr., att avräknas mot automobil

skattemedlen. 

E 18. Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 

1975/76 Utgift 30 426 980 
1976/77 Anslagl 59 200 000 

1977/78 Förslag2 88 400 000 

1 Tidigare anslagsbeteckning E 18. Statligt stöd till icke lönsam busstrafik. 
2 I förslaget har beräknats medel som tidigare anvisats under anslaget D 8. 

Understöd åt skärgårdsrederier m. m. 

Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik utgår enligt kungörelsen 

(1973: 639) om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik, förordningen 

(1975: 192) om statligt stöd till regional landsbygdstrafik och förord

ningen (1976: 195) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik. 

Bussbidragsnämnden utför den slutliga granskningen av !lnsökningar 
och prövar fråga om bidrag enligt 1975 års förordning samt avger för
slag till regeringen om fördelning av anslagsmedel mellan länen i form 

av medelsramar enligt 1973 års kungörelse och 1976 års förordning. 

Bidragsformer 

S t a t I i g t s t ö d t i 11 I o k a I I a n d s b y g d s t r a f i k utgår till 
kommun som har att göra ansökan därom hos länsstyrelse. Till sådan 
trafik i kommun inom det inre stödområdet eller Gotlands län utgår 
statsbidrag med 75 % av bidragsgrundande underskott beräknat enligt 
i 1973 års kungörelse angivna grunder för högst två dagliga dubbclturer 
per linje och med 50 % inom landet i övrigt. 

Efter en allmän bedömning av de lokala trafikförsörjningsplanema 
och en granskning av kommunernas bidragsansökningar skall länssty

relsen till bussbidragsnämnden insända ett exemplar av ansökningshand
lingarna jämte sammanställning över bidragsanspråken med eget ytt

rande. Efter granskning och beslut i vissa fall om undantag från eljest 
gällande bestämmelser avger nämnden förslag till regeringen om för
delning av bidragsmedel mellan länen. 

Länsstyrelsen beviljar senare statsbidrag inom den medelsram för lä
net som fastställts av regeringen. 
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S t a t l i g t s t ö d t i I I r e g i o n a l l and s b y g d s t r a f i k ut
går enligt 1975 års förordning till utövare av sådan regional trafik som 
behövs för att tillgodose den regionala trafikförsörjningen och som inte är 
ekonomiskt bärkraftig. Behovet av trafiken prövas på grundval av den 
regionala persontrafikplan som länsstyrelsen upprättar. Det bidragsbe

rättigade trafikarbetet är begränsat till två dagliga dubbelturer på den i 

den regionala trafiken ingående vägsträckan. Till täckning av under

skott i sådan trafik kan statsbidrag ifrågakomma med högst 10 kr. per 

vagnmil bidragsgrundande trafikarbete till trafik inom det inre stödom
rådet eller Gotlands län och med högst 8 kr. till trafik inom landet 

i övrigt. Om synnerliga skäl föreligger kan bidrag beviljas med högre 
belopp. 

Ansökan om statsbidrag till regional landsbygdstrafik görs hos veder
börande länsstyrelse. Efter granskning av ansökningshandlingarna skall 

länsstyrelsen överlämna ciem jämte sammanställning och eget yttrande 

till bussbidragsnämnden, som prövar fråga om statsbidrag. 

S t a tl i g t s t ö d t i 11 v i s s s k ä r g å r d s t r a f i k med fartyg 

utgår enligt riksdagens beslut vid 1975/76 års riksmöte (prop. 1975176: 

88, JoU 1975/76: 34, rskr 1975/76: 256) till kommun som är huvudman 

för eller lämnar ekonomiskt bidrag till sådan trafik. Till sådan trafik 
utgår statsbidrag med 35 % av bidragsgrundande kostnad beräknad en
ligt i 1976 års förordning angivna grunder för högst fyra dagliga dubbel

turer på viss linje och i fråga om kompletteringstrafik för högst en för
bindelse fram och åter i veckan inom visst område. För att statsbidrag 

skall utgå krävs att trafiken ingår i en av kommunen antagen lokal tra

fikförsörjningsplan och avser trafik till och från öar som har bofast 
befolkning men som saknar fast landförbindclse eller allmän färjeled. 
Det nya stödet till skärgårdstrafiken utgår för första gången fr. o. m. 

det bidragsår som började den 1 augusti 1976. 
Förfarandet i ärenden om statsbidrag till båttrafiken överensstäm

mer i allt väsentligt med förfarandet vid behandling av ärenden om lo

kal landsbygdstrafik. 
Från stöd enligt 1976 års förordning exkluderas den trafik som drivs 

av Waxholms Angfartygs AB (Waxholmsbolaget). Staten har redan tidi

gare lämnat bidrag till denna trafik under särskilt anslag. Ifrågavarande 

bidragsgivning regleras genom ett avtal mellan staten och Stockholms 

läns landsting m. fl., vilket avtal löper t. o. m. år 1984. Enligt riksdagens 

tidigare nämnda beslut skall det statliga stödet avsevärt förstärkas och 

stöd inom en ram av ca 3,5 milj. kr. förutsätts kunna komma att avta

las. Bussbidragsnämnden har fått regeringens uppdrag att för statsver

kets räkning ta upp förhandlingar i syfte att justera avtalet i enlighet 

med vad som anförts i prop. 1975/76: 88. 
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B11ssbidragsnii11111de11 

l. Bidrag till lokal landsbygdstrafik 

Behovet av bidragsmedel enligt 1973 års kungörelse är avhängigt av 
omfattningen och kvaliteten på den trafikservice som kommunerna be
dömer som nödvändig för att tillfredsställande lokal trafikförsörjning 
skall kunna erbjudas samt av kostnadsutvecklingen för de trafikmedel. 

i första hand buss och taxi, som kommer att anlitas för utförande av 

trafiken. 
För statsbidrag enligt kungörelsens bestämmelser till den lokala lands

bygdstrafiken under innevarande bidragsår (den 1 augusti 1976-den 31 

juli 1977), som är det tredje sedan detta bidragssystem började till

lämpas, har regeringen fastställt medelsramar för länen som medger en 
medelsförbrukning på högst 49,3 milj. kr. Enligt de beslut som läns

styrelserna fattat om ifrågavarande statsbidrag kommer härav att ut
nyttjas högst 48,8 milj. kr., fördelat med 43,8 milj. kr. på linjetrafik och 

med 5,0 milj. kr. på anropsstyrd kompletteringstrafik. 
Från andra till tredje bidragsåret ökade bidragsanspråken med ca 

30 % främst beroende på en förväntad resultatförsämring, men också till 
viss mindre del av nytillkommen trafik. Kostnads- och intäktsuppräk
ningarna varierar mycket för olika linjer, trafikutövare och kommuner 

men kan genomsnittligt uppskattas till 18 resp. 8 %, vilket med en ge

nomsnittlig kostnadstäckningsgrad av 60 % i trafiken ger en resultatför

sämring om ca 30 % . 

För det fjärde bidragsåret (den 1 augusti 1977-den 31 juli 1978) 
bedömer bussbidragsnämnden det som troligt att trafikvolymen inte 
kommer att öka nämnvärt i förhållande till vad som gäller under tredje 
bidragsåret. Viss minskning av linjetrafiken kan förutses som en följd 
av att trafikförsörjningsplanerna för varje planeringsomgång allt bättre 
anpassas till föreliggande trafikbehov, bl. a. genom att samordnings
möjligheter tillvaratas och rationellare trafikuppläggning eftersträvas. 
Emellertid torde bidrag komma att sökas för ny linjetrafik (helt ny 
trafik till följd av höjd ambitionsnivå, ersättningstrafik för indragna el

ler ändrade tågförbindelser, linjer som tidigare varit lönsamma etc.) i 

sådan utsträckning att bortfallet av bidragsanspråk från den genom ra
tionaliseringsåtgärder minskade stödkrävande trafiken uppvägs. 

Kompletteringstrafiken har byggts ut mycket kraftigt sedan det nya 

bidragssystemet infördes. Denna trafikform, som mottagits mycket po

sitivt av trafikanterna, finns nu i 195 kommuner. Även om ytterligare 

kompletteringstrafik kommer att inrättas är det dock sannolikt att ut

ökningarna uppvägs av sådana justeringar i den redan befintliga trafiken 

att den samlade volymen i landet endast påverkas marginellt. 

Resultatutvecklingen för busstrafiken har under en längre tid varit 
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ogynnsam. Resultatförsämringen har som nämnts beräknats till 30 % 

mellan andra och tredje hidragsåret. En försämring av motsvarande 
storlek beräknades även från första till andra bidragsåret. Bussbidrags
nämnden finner det sannolikt att ytterligare försämring kommer att 
uppstå under det fjärde bidragsåret men att den kan komma att ske i 
något långsammare takt än tidigare år. Motsvarande gäller intäkts- och 
kostnadsutvecklingen för kompletteringstrafiken. 

Nämnden bedömer på grundval av tillgängliga uppgifter och de be
räkningar som har kunnat göras att de bidragsgrundande underskotten 

- och därmed även behoven av statsbidrag - med beaktande av så
väl trafikvolym som resultatförsämring kommer att öka med 25 % be

träffande linjetrafiken resp. 10 % beträffande komplctteringstrafiken, 

vilket innebär ett bidragsbehov av 54,8 resp. 5,5 milj. kr., dvs. samman
lagt 60,3 milj. kr. för bidragsåret 1977/78. 

2. B i d r a g t i 11 r e g i o n a I 1 a n d s b y g d s t r a f i k 

Behovet av bidragsmedel enligt 1975 års förordning är beroende av 
omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet. 

För bidragsåret 1975176 (den 1 augusti 1975-den 31 juli 1976) -

som är det första bidragsåret sedan det statliga stödet till regional lands

bygdstrafik förstärkts - har bidragsbehovet beräknats till 18,4 milj. kr. 

Bidrag kan härvid utgå med högst 10 kr. per vagnmil för högst två dagli
ga dubbelturer till trafik inom inre stödområdet eller Gotlands län och 

med högst 8 kr. till trafik inom landet i övrigt. Bidrag av denna storlek 

beräknades tillräckliga för att rimlig kostnadstäckning skulle uppnås i 
den bidragsgrundande trafiken. Resultatförsämringen i den regionala 
Jandsbygdstrafiken har gått i snabbare takt än vad som svarar mot be
räkningarna av bidragsbehovet inför framläggandet av förslaget om för
stärkt stöd till denna trafik (prop. 1975: 1 bil. 8). 

På grundval av beräkningen av kostnads- och intäktsutvecklingen be
dömer nämnden att underskotten i den trafik som idag åtnjuter stöd 
med 8 resp. 10 kr. per vagnmil kommer att öka till 12 resp. 15 kr. För 
att den regionala trafikförsörjningen inte skall försämras krävs att stö

det anpassas till det försämrade resultatet. Bussbidragsnämnden föreslår 
därför att i 9 § förordningen (1975: 192) om statligt stöd till regional 

landsbygdstrafik angivna maximibelopp för statsbidrag höjs i enlighet 
härmed. 

Med utgångspunkt från detta förslag bedömer nämnden att bidrags

behovet för regional landsbygdstrafik under bidragsåret 1976/77 kom

mer att öka med 50 % i förhållande till det belopp som beräknats för 
närmast föregående bidragsår, dvs. till 27,6 milj. kr. Vid denna bedöm

ning har hänsyn också tagits till att utrymme måste finnas för medgi
vande av högre bidrag än normalt om synnerliga skäl därtill föreligger. 
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3. B i d r ag t i 11 v i s s s k ä r g å r d s t r a f i k 

Statsbidrag till viss skärgårdstrafik med fartyg skall första gången 
utgå för trafik under bidragsåret 1976/77 (den 1 augusti 1976-dcn 31 
juli 1977). Bidraget utbetalas i efterskott, dvs. under budgetåret 1977/78. 

Ansökningar om statsbidrag för det första bidragsåret har inkommit 
till länsstyrelserna från två landsting och 14 kommuner. Länsstyrelserna 

har överlämnat ansökningarna till bussbidragsnämnden och därvid till
styrkt statsbidrag med sammanlagt knappt 3,0 milj. kr., varav 2 917 900 

kr. till reguljär trafik och 49 800 kr. till kompletteringstrafik. Efter 
granskning av ansökningshandlingarna kommer nämnden att pröva an

sökningar, i vilka synnerliga skäl för högre bidrag åberopas samt avge 
förslag till regeringen om fördelning av bidragsmcdel mellan länen. 

Bussbidragsnämnden finner sålunda att det samlade bidragsbehovet 
enligt 1976 års förordning kan komma att uppgå till 3,0 milj. kr., dvs. 
med det belopp som beräknades i prop. 1975/76: 88. 

I fråga om stödet till den skärgårdstrafik som drivs av Waxholms
bolaget räknar nämnden - i avvaktan på resultatet av pågående för

handlingar - med ett medelsbehov för detta ändamål av 3,5 milj. kr. 

4. V e r k s a m h e t e n s i n r i k t n i n g o c h o m f a t t n i n g u n
d er budgetåret 1 9 7 717 8 

Under budgetåret 1977178 skall utanordnas bidrag till kommunerna 
(via länsstyrelserna) enligt 1973 års kungörelse avseende lokal lands
bygdstrafik under dels bidragsåret den 1 augusti 1976-den 31 juli 1977 
(slutbetalning), dels bidragsåret den 1 augusti 1977-dcn 31 juli 1978 
(förskottsbetalning) samt enligt 1975 års förordning till utövare av re
gional olönsam landsbygdstrafik avseende trafik som utförts under bi
dragsåret den 1 augusti 1976-den 31 juli 1977. Härutöver skall för 
första gången utanordnas bidrag till kommunerna (via länsstyrelserna) 
enligt 1976 års förordning avseende viss skärgårdstrafik med fartyg un
der bidragsåret den l augusti 1976-den 31 juli 1977 samt - efter för

handlingar - utbetalas ett förstärkt stöd till den skärgårdstrafik som 
drivs av Waxholmsbolaget. 

Förändringar i trafikunderlag och kostnadsförhållanden för busstra

fiken, omfattningen av den bidragsgrundandc trafiken och tillkomsten 

av ett nytt statligt stöd till viss skärgårdstrafik kommer att påverka me

delsbehovet på sätt som tidigare beskrivits. Det beräknade medclsbeho

vet utgör således 60,3 milj. kr. enligt 1973 års kungörelse för trafik 

som utförs under bidragsåret 1977/78. Genom att bidraget utbetalas 
med endast halva beloppet inom budgetåret, dvs. sedan sex månader av 

bidragsårct förflutit, och med återstoden efter bidragsårets - och där

med budgetårets - slut, kan förutses en mcdelsförbrukning under bud
getåret 1977/78 av högst 24,4 milj. kr. avseende slutbetalning för bidrags-
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året 1976/77 och ca 30,2 milj. kr. avseende förskottsbetalning för bi
dragsåret 1977178. Vidare beräknas medclsförbrukningen för bidrag till 
trafik under bidragsåret 1976177 enligt 1975 och 1976 års förordningar 
uppgå till 27,6 milj. kr. respektive 3,0 milj. kr. samt till trafik som 

drivs av Waxholmsbolaget till 3,5 milj. kr. Medelsförbrukningen beräk

nas därmed uppgå till sammanlagt (24,4 + 30,2 + 27 ,6 + 3,0 + 3,5) 88, 7 
milj. kr. under budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

Statligt stöd till olönsam linjetrafik med buss m. m. på landsbygden 

har utgått sedan år 1961. Genom riksdagens beslut år 1973 ändrades 
bestämmelserna för den statliga bidragsgivningen och de statliga insåt

serna förstärktes. Beslutet syftar till att ytterligare förbättra betingel

serna för den kollektiva trafikförsörjningen inom landsbygds- och gles

bygdsområdena. Innebörden av beslutet är, att bidragsgivningen i fort

sättningen skall avse sådan trafik som ingår i en lokal eller regional tra

fikförsörjningsplan. Med hänsyn till den då pågående regionala trafik
planeringen avsågs den ändrade ordningen genomföras i två etapper, 

varav den första gällde stödet till lokal trafik och den andra stödet till 
regional trafik (prop. 1973: 53, TU 1973: 13, rskr 1973: 203). 

Det statliga stödet till den olönsamma busstrafiken på landsbygden 
kompletterades genom riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte med 
ett stöd till båttrafik i skärgårdsområden. Innebörden av beslutet är -

liksom beträffande den lokala landsbygdstrafiken - att bidragsgivning 

skall avse sådan båttrafik som ingår i en lokal trafikförsörjningsplan 

(prop. 1975176: 88, JoU 1975176: 34, rskr 1975176: 256). 

I fråga om b i d r a g s g i v n i n .g e n a v s e e n d e d e n I o k a 1 a 
t r a f i k e n innebär riksdagens beslut år 1973 - i förening med riks
dagens ställningstagande år 1974 med anledning av vissa motioner (TU 
1974: 9, rskr 1974: 111) - att bidrag utgår till högst två dagliga dubbel
turer på en landsbygdslinje med 50 % av det bidragsgrundande under
skottet. Till lokal trafik i kommun inom det inre stödområdet samt på 
Gotland utgår stödet med 75 % av det bidragsgrundande underskottet. 

De medelsramar som tilldelats länen för bidragsåret 1976177 repre
senterar ett sammanlagt medelsutrymme om 49,3 milj. kr. Enligt de be

slut som länsstyrelserna fattat kommer härav att utnyttjas högst 48,8 
milj. kr., varav 5,0 milj. kr. avser anropsstyrd kompletteringstrafik. Be

träffande komplctteringstrafiken kan jag konstatera att den har byggts 

ut mycket kraftigt sedan det nya bidragssystemet infördes den 1 augusti 

1974. Denna trafikform, som är särskilt lämplig i områden med svagt 

trafikunderlag, finns nu i 195 kommuner. 
För bidragsårct 1977178 har bussbidragsnämndcn beräknat behovet av 

bidrag till den lokala landsbygdstrafiken till 60,3 milj. kr., vilket innebär 
en ökning med 11,5 milf kr. jämfört med innevarande budgetår. 



Prop. 1976/77: lOO Bilaga 9 Kommunikationsdepartementct 176 

Under budgetåret 1977/78 kommer i stöd till den lokala trafiken att 
utbetalas dels slutbetalning för bidragsåret 1976177, dels förskott för 
bidragsåret 1977 /78. Med utgångspunkt från länsstyrelsernas beslut om 

bidrag för bidragsåret 1976/77 och det angivna behovet av bidragsmcdel 
för bidragsåret 1977 /78 har bussbidragsnämnden beräknat behovet av 

bidragsmedel för budgetåret 1977 /78 till (24,4 + 30,2) 54,6 milj. kr. Jag 

godtar denna beräkning. 

I fråga om b i d r a g s g i v n i n g e 11 a v s e e n d e d e 11 r e g i 0-

11 a 1 a t r a f i k e n innebar riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte 
(prop. 1975: 1, TU 1975: 10, rskr 1975: 79) att bidrag skall utgå för 

högst två dubbelturer per dag på en landsbygdslinje. Beslutet innebar 
vidare att till täckning av underskott i den bidragsgrundande trafiken 

skall utgå viss vagnmilersättning. Ersättningen bestämdes till högst 10 
kr. per vagnmil bidragsgrundandc trafikarbete inom inre stödområdet 

och på Gotland och till högst 8 kr. per vagnmil bidragsgrundande tra

fikarbete i landet i övrigt. Det nya stödet började tillämpas fr. o. m. bi

dragsåret 1975176. 
Den angivna vagnmilersättningen bedömdes tillräcklig för att en rim

lig kostnadstäckning skulle uppnås i den bidragsgrundande trafiken. 
Bussbidragsnämndcn konstaterar emellertid att resultatförsämringen i 

den regionala landsbygdstrafiken har gått snabbare än tidigare beräknat. 
På grundval av beräkningar av kostnads- och intäktsutvecklingen bedö

mer nämnden att underskotten i den trafik som idag åtnjuter stöd med 
8 kr. resp. 10 kr. per vagnmil kommer att öka till 12 kr. resp. 15 kr. 

Jag delar denna bedömning. 
Enligt riksda,gens beslut ankommer det på regeringen att vid behov 

anpassa utgående vagnmilcrsättningar. För att vidmakthålla den regio
nala trafikförsörjningen krävs också enligt min mening att stödet an
passas till det försämrade resultatet. I enlighet härmed kommer de i 9 § 

förordningen (1975: 192) om statligt stöd till regional landsbygdstrafik 

angivna maximibeloppen för statsbidrag att höjas till 12 kr. resp. 15 kr. 
Bidragsbehovet för den regionala trafiken beräknar nämnden härigenom 
öka med 50 % i förhållande till det belopp som beräknats för bidrags

året 1975/76, dvs. till 27,6 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 

I fråga om b i d r a g s g i v n i n g e n a v s e e n d e s k ä r g å r d s

t r af i k en innebar riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte att bi

drag utgår till högst fyra dubbelturer per dag på en linje och i fråga om 
kompletteringstrafik till högst en förbindelse fram och åter i veckan 

inom visst område med 35 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Det 

nya stödet till skärgårdstrafik utgår för första gången fr. o. m. bidrags

året 1976177. Det är än så länge för tidigt att utläsa effekterna av stödet 
på exempelvis frakttaxan i denna trafik. 

Bussbidragsnämnden har i anslagsframställningcn beräknat det sam

lade bidragsbchovct till 3 milj. kr. för bidragsåret 1976/77. Nämnden 
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har dock senare efter granskning av inkomna ansökningar om stöd -
beräknat medelsförbrukningen till 2,7 milj. kr. Jag godtar denna beräk
ning. Det bör ankomma på regeringen att fastställa medelsramar för 
kommande bidragsår i fråga om statligt stöd till skärgårdstrafik. 

Den trafik som drivs av Waxholmsbolaget i Stockholms skärgård är 
undantagen från stöd enligt förordningen (1976: 195) om statligt stöd 
till viss skärgårdstrafik. Detta undantag motiverades dels av trafikens 
speciella inriktning och struktur som gjorde det svårt att applicera det 
nya bidragssystemet på denna trafik, dels av att staten genom ett särskilt 
avtal lämnar bidrag till Waxholmsbolagets trafik. Riksdagens beslut in
nebar emellertid att det löpande avtalet skulle justeras med utgångspunkt 
i det nya systemet. Regeringen har gett bussbidragsnämnden i uppdrag 
att för statsverkets räkning ta upp förhandlingar i syite att justera av
talet i enlighet härmed. 

Nämnden har härefter träffat nytt avtal som överlämnats till rege
ringen för godkännande. Avtalet innebär att statens bidrag till Wax
holmsbolaget för trafiken i Stockholms skärgård uppgår till 3,8 milj. kr. 

för bidragsåret 1976/77. Från detta belopp sk11ll emellertid dras det bi
drag om ca 0,3 milj. kr. till angiven trafik som utbetalas från anslaget 

D 8. Understöd åt skärgårdsrederier m. m. under budgetåret 1976/77 för 
år 1976 avseende tiden den l augusti-den 31 december 1976, som ingår 
i det bidragsår för vilket det nya avtalet avses. Bussbidragsnämnden har 
beräknat bidragsbehovet för denna trafik under bidragsåret 1976/77 till 
3,5 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 

I enlighet med det föregående beräknar jag anslaget till den olön
samma landsbygdstrafiken under budgetåret 1977178 till (54,6+27,6+ 

2,7 + 3,5) 88,4 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik för budget
året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 88 400 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 

12 Riksdagen 1976177. 1 samt. Nr 100. Bilaga 9 
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F. DIVERSE 

F 1. Ersättning till statens järn,·ägar för drift av icke lönsamma järnvägs

linjer m. m. 

1975176 Utgift 545 000 000 

1976177 Anslag 600 000 000 

1977/78 Förslag 650 000 000 

Från anslaget utgår sedan budgetåret 1964/65 ersättning till SJ för 

underskott för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. Vidare skall från 
anslaget betalas dels SJ:s kostnader för drift av sådana icke lönsamma 

järnvägsstationer, som skall bibehållas enligt regeringens beslut, dels 
ersättning för pensionärsrabattens utvidgning till förtidspensionärer 

m. fl. 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 20 augusti 1976 framhåller SJ följande. 

Icke lönsamma järnvägslinjer 

Underskottet på det ersättningsberättigade bannätet under budgetåret 
1977/78 har på grundval av 1975 års separatredovisning beräknats till 
777,4 milj. kr. Vid framräkningen av separatrcdovisningens resultat har 
hänsyn tagits till kända och förväntade ändringar i löne- och prisnivån.. 
Intäkterna har beräknats med utgångspunkt i taxenivån den 1 februari 

1976. Med hänsyn till att intäkterna under separatredovisningens bas
år 1974 var särskilt höga p. g. a. högkonjunkturen har intäkterna - lik
som vid beräkningen av ersättningsbehovet för budgetåret 1976/77 -

normaliserats till att avse trafikomfattningen under ett i konjunkturhän

seende mera normalt år. Hänsyn har också tagits till den beräknade ef
fekten av de trafikomläggningar vid åtta särskilt trafiksvaga bandclar, 
som kan förväntas mot bakgrund av riksdagens beslut (prop. 1975176: 

100 bil. 8, TU 1975/76: 19, rskr 1975/76: 209). 

Till det sålunda framräknade underskottet skall - liksom tidigare 

- läggas ersättning för inkomstbortfall genom nedsatta styckegods

frakter i viss samtrafik järnväg-billinje. Denna ersättning beräknas för 

budgetåret 1977/78 till 2,7 milj. kr. Det sammanlagda behovet av drift

ersättning för olönsamma järnvägslinjer uppgår sålunda till (777,4 + 2, 7) 

780,l milj. kr. I denna driftersättning har ej inräknats kostnader för 

erforderliga investeringar i det olönsamma nätet. 
Vidare beräknar SJ behov av ersättning för viss trafik över Ystad med 

1,5 milj. kr. för budgetåret 1977178. 
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Icke lönsamma järnvägsstationer 

Under budgetåret 1975176 lades 41 järnvägsstationer ned, varav 15 
bemannade. Härutöver avbcmannades 27 stationer. Ersättningsbchovet 
för sådana olönsamma stationer, som regeringen bestämt skall bibehållas, 
har - med utgångspunkt i nu kända förhållanden under budgetåret 
1976177 - beräknats till 2,l milj. kr. under budgetåret 1977178. 

Landsvägstrafik 

SJ har i skrivelser vid olika tillfällen till regeringen och i anslagsfram
ställningarna under senare år hemställt om särskild ersättning för trafik 
på busslinjen Övertorneå-Pajala. För budgetåret 1977178 beräknar SJ 
behov av 1,4 milj. kr. för ändamålet. 

SJ begär vidare 1,9 milj. kr. för sådan regional busstrafik som SJ 
ålagts bedriva med anledning av regeringens beslut den 12 februari 
1976. Ersättningen avser den del av trafikåret 1976-1977 som faller 
under budgetåret 1977178 (dvs. juli månad 1977). 

SJ begär sålunda totalt (1,4+1,9) 3,3 milj. kr. för landsvägstrafik un
der budgetåret 1977/78. 

Järnvägsmuseet 

1965 års musei- och utställningssakkunniga framhöll i sitt betänkande 
(SOU 1973: 5) att det är principiellt otillfredsställande att SJ skall svara 
för finansieringen av järnvägsmuscet, eftersom denna verksamhet till 
väsentlig del ligger vid sidan av verkets huvudmålsättning. Kostnader
na för driften borde därför bestridas med hjälp av anslag på riksstaten. 
Enligt SJ :s yttrande den 5 juli 1973 till utbildningsdepartementet borde 
museet brytas ut ur SJ :s organisation för att i stället inordnas i det 
allmänna museiväsendet. Riksdagen har i enlighet med prop. 1974: 28 
uttalat, att järnvägsmuseet bör utgöra en del av SJ :s verksamhet och 
organisatoriskt tillhöra verket. 

Verksamheten vid järnvägsmuseet kan enligt SJ inte ge någon sådan 
PR-effekt att den är företagsekonomiskt motiverad. Någon annan verk
samhet än den museala förekommer inte. SJ menar därför att ersätt
ning bör utgå för de drift-, underhålls- och kapitalkostnader som är hän
förliga till järnvägsmuseet. Ersättningsbehovet för budgetåret 1977/78 
uppgår till 2,4 milj. kr. 

Pensionärsrabatt 

SJ beslutade den 4 februari 1974 att dåvarande 67-kortsrabatt fr. o. m. 
den 1 april 1974 skulle ersättas av en pcnsionärsbiljett som i stort inne
bar 25 % rabatt på ordinarie biljettpris vid resor i första och andra 
klass måndag-torsdag och lördag. Beslutet baserades på företagseko
nomiska överväganden. Kungl. Maj:t beslutade den 22 februari 1974 
om en utvidgad pensionärsrabatt som bl. a. innebär 50 % nedsättning 
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på ordinarie biljettpris. Med anledning av sänkningen av den allmänna 
pcnsionsåldcrn fr. o. m. den 1 juli 1976 från 67 till 65 år föreskrev rege
ringen den 11 mars 1976 att den av SJ tillämpade pensionärsrabatten 
skall avse dels den som fyllt 65 år, dels den som enligt lagen om allmän 
försäkring uppbär förtidspension, sjukbidrag, handikappersättning, hust

rutillägg eller tagit ut åldcrspension före fyllda 65 år. 

Den företagsekonomiska resultatförsämringen och ersättningsbehovet 

till följd härav under budgetåret 1977178 beräknas till 37,7 milj. kr., 

varav 3,2 milj. kr. utgör ersättningsbehov för pensionärsrabatt till för

tidspensionärer m. fl. 

Studeranderabatt 

SJ har fått i uppdrag att - med utgångspunkt i eget ekonomiskt an
svar - utarbeta förslag till lämplig utformning av studeranderabatter 
vid SJ och till handläggningsordning som medger en effektiv kontroll 
och är administrativt lätthanterlig. SJ lämnade ett sådant förslag i skri

velse den 6 juli 1973. 
I 1973, 1974 och 1975 års anslagsframställningar förutsatte SJ att 

den föreslagna studeranderabatten skulle beviljas elever med studieso
ciala förmåner och att rabattens giltighetstid skulle bli densamma som 

för flertalet andra tågreserabatter. Något företagsekonomiskt motiv 
för rabatten föreligger enligt SJ:s bedömning inte, främst därför att 

dessa resor i hög grad äger rum under trafiktopparna. Den företags
ekonomiska resultatförsämringen och ersättningsbchovet under budget
året 1977/78 beräknas till 24,4 milj. kr. Om den nuvarande studerande
rabatten skulle bibehållas, blir ersättningsbehovet 2,7 milj. kr. högre, 
eftersom nuvarande rabatt - till skillnad från den föreslagna - om
fattar även vissa deltidsstuderande som inte är berättigade till studie
socialt stöd. 

Snittaxa 

Den. 28 mars 1972 införde SJ s. k. snittaxa vid beräkning av avgift 
för kombinerad tåg- och bussresa i relationer med alternativa SJ tåg/ 

bussförbindelser. Mot bakgrund av riksdagens uttalande (TU 1975: 8, 
rskr 1975: 175) föreskrev regeringen i skrivelse den 5 juni 1975 att SJ 

skulle slopa sådan snittaxa. SJ slopade snittaxan den 1 november 1975. 

Resultatförsämringen och ersättningsbehovet under budgetåret 1977178 
beräknas till 3,7 milj. kr. 

Rabattförsök 

Med hänvisning till SJ:s försök att uppnå förbättrat ekonomiskt re
sultat med sänkta biljettpriser har riksdagen uttalat (TU 1974: 8, rskr 
1974: 230) att denna försöksverksamhet bör fortsätta i syfte inte minst 
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att stimulera trafik på banor som anses nödvändiga av sociala och re
gionalpolitiska skäl, som exempelvis inlandsbanan, samt persontrafiken 
pä de riktigt långa avstånden. 

Regeringen har överlämnat utskottets betänkande till SJ för känne
dom och beaktande av vad utskottet anfört om försöksverksamhet med 
lämpliga rabattformer. 

Prövning av möjligheterna till resultatförbättrande prisnedsättningar 

i förhållande till gällande taxor är en väsentlig del av SJ:s verksam
het. SJ har enligt sin instruktion inte befogenhet att ge avkall på det 
företagsekonomiska kravet att medge endast sådana nedsättningar i 
taxan som kan anses vara förenliga med SJ:s ekonomiska intresse. En 
prisnedsättning skulle annars gå ut över andra trafikanter eller inne
bära att SJ tog över de ansvariga politiska instansernas uppgift att be
sluta om utgifter på skattebetalarnas vägnar. 

SJ har beräknat resultatförsämringen under budgetåret 1977/78 vid 
olika rabattalternativ avseende järnvägsresor på inlandsbanan. En 
25 %-ig rabattering skulle således ge en resultatförsämring av 0,5, en 
50 %-ig 1,9, en 75 %-ig 4,7 och en 100 %-ig 9,5 milj. kr. 

Försvarsberedskap 

En specificering av de kostnader för försvarsberedskap inkl. sådana 
som skall bestridas från fjärde huvudtiteln, framgår av den program
plan för perioden 1977/78-1981/82 som SJ utarbetat i enlighet med 
de anvisningar för försök med långsiktsplanering inom det ekonomiska 
försvaret som chefen för handelsdepartementet utgivit den 11 mars 
1976. Enligt försvarsstabens skrivelse den 24 maj 1976 gäller för be
redskapsåtgärder vid SJ m. m. en prel. resurstilldelning från fjärde hu
vudtiteln av 7,1 milj. kr. under budgetåret 1977178, beräknat efter 
pris- och lönenivån februari 1976. I beloppet ingår inte nedan angivna 
belastningar. 

SJ har under flera år begärt ersättning för u t b i l d n i n g a v v a
p e n f r i a t j ä n s t e p I i k t i g a, eftersom utbildningskostnaderna 
saknar motsvarighet hos konkurrerande företag. Utbildningen i vapen
fri tjänst inom SJ har nu upphört. Om utbildningen återupptas budget

året 1977 /78 blir ersättningsbehovet 1,4 milj. kr. 
Enligt regleringsbrevet den 30 mars 1973 till SJ för budgetåret 1973/ 

74 skulle det ankomma på överbefälhavaren och SJ att gemensamt 
bl. a. pröva betydelsen från totalförsvarssynpunkt av att bibehålla 
d r i f t v ä r n e t vid SJ. Den begärda utredningen översändes till 
Kungl. Maj:t den 21 mars 1974. SJ:s kostnader för driftvärn, som sak
nar motsvarighet hos konkurrerande företag, beräknas till 3,2 milj. kr. 
under budgetåret 1977178. 
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Kungl. Maj:t uppdrog den 23 november 1973 till överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar att utföra perspektivstudier och utforma program
planer inom det ekonomiska försvaret. Programplaner, i vilka järnvägs

transporter ingår, kommer att bilda underlag för nästa försvarsbeslut 

i fråga om det ekonomiska försvaret. SJ har ålagts att delta i detta ar

bete. Motsvarande krav gäller inte för konkurrerande transportföretag. 

SJ:s merkostnader för deltagande i detta arbete med ekonom is k 

försvars p 1 an er in g under budgetåret 1977/78 beräknas till 

100 000 kr. 

Plankorsningar 
Enligt kungörelsen (1959: 50, ändrad senast 1969: 351) angående 

kryssmärken och säkerhetsanordningar vid plankorsningar mellan järn

väg och väg åligger det järnvägs innehavare att vid plankorsningar an

ordna och underhålla kryssmärkcn och säkerhetsanordningar samt ord

na den bevakning som kan komma i fråga enligt kungörelsen. 

Sedan år 1941 kan järnväg erhålla statsbidrag till kostnaderna för an

ordnande av säkerhetsanläggning som beslutats enligt säkerhetskungörel

sen. 
Statsbidrag kan däremot inte erhållas till kostnaderna för drift, un

derhåll och förnyelse av plankorsningar och säkerhetsanordningar och 

inte heller för det bantekniska underhållet vid plankorsningar. Kostna

derna, som saknar motsvarighet hos med järnväg konkurrerande trans

portföretag, bör enligt SJ :s mening behandlas med utgångspunkt i ett 

trafikpolitiskt betraktelsesätt och ses som för järnvägs- och vägtrafik ge
mensamma kostnader. Kostnaderna bör enligt SJ delas lika mellan väg

trafik och järnvägstrafik. Behov av ersättning har anmälts sedan budget
året 1974/75. Ersättningsbehovet för budgetåret 1977/78 beräknas till 

25,4 milj. kr. 

Sammanfattning 

Det totala anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 för verksamheter av 

icke kommersiell karaktär uppgår därmed till (780,l+L5+2,l+3,3+ 

2,4+37,7+24,4+3,7-1-1,4+3,2+0,1+25,4) 885,3 milj. kr. SJ hemstäl

ler att beloppet anvisas på statens driftbudget. 

J enlighet med vad som redovisas i det följande (s. 242) hemställer 

SJ om en reducering av verkets kostnader för kompletteringspensioner. 

En sådan reducering minskar ersättningsbehovet med 13 milj. kr. till 

872 milj. kr. Om statsmakterna beslutar om rabatt för järnvägsresor på 

inlandsbanan enligt något av de alternativ som SJ anger, ökar ersätt

ningsb!!hovet med ett belopp motsvarande resultatförsämringen. 

Föredraganden 

Enligt de år 1963 meddelade riktlinjerna för den statliga trafikpoli

tiken (prop. 1963: 191, S3LU 1963: l, rskr 1963: 424) skall SJ ersättas 
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för driftunderskott på sådana i c k e I ö n s a m m a j ä r n väg s I i n

i er, vilkas trafikering utgör en ekonomisk belastning för SJ men på 
vilka trafiken bör bibehållas tills vidare av samhälleliga skäl. Ersätt
ningens storlek skall grundas på en vart tredje år förnyad bandelsunder

sökning. För den senaste undersökningen, som genomfördes år 1975, 
lämnades en redogörelse i prop. 1975/76: 100 (bil. 8 s. 199). 

För budgetåret 1977/78 begär SJ ersättning för underskottet på det 
ersättningsberättigade bannätet med 777,4 milj. kr. Beräkningen av er

sättningens storlek bygger på SJ :s bedömning av hur bl. a. löne- och 

sakkostnader kan väntas utveckla sig intill budgetårets utgång. På in

täktssidan har räknats med taxeläget den 1 februari 1976. Intäkterna 
har vidare normaliserats med hänsyn till att de under separatredovis

ningens basår 1974 var särskilt höga p. g. a. högkonjunkturen. SJ har 

vidare reducerat anslagsbehovet med hänsyn till effekten av förväntade 

trafikomläggningar vid åtta särskilt trafiksvaga bandclar. 

Vid min bedömning av de olika faktorer, som påverkar behovet av 
ersättning, har jag i första hand beaktat effekten av den beslutade 

taxehöjningen per den 1 februari 1977. Genom denna minskar anslags

behovet. Underlaget för bedömning av den kommande utvecklingen 

vad gäller kostnader och trafikmängder är väsentligt osäkrare. Det är 

här att märka att ersättningsbeloppet påverkas väsentligt av relativt 
obetydliga procentuella förändringar vid framräkningen av löne- och 

sakkostnader och vid beräkningen av de trafikmängder som ligger till 
grund för intäktsberäkningarna. Jag är mot denna bakgrund inte be

redd att förorda större höjning av driftersättningen än ca 50 milj. kr. 
jämfört med budgetåret 1976/77. Ersättning bör utgå med 644,5 milj. 
kr. under budgetåret 1977/78. 

SJ bör vidare - liksom under senare år - få 2,7 milj. kr. som er
sättning för de övergångsvis tillämpade n e d s ä t t n i n g a r i s t y e

k e g o d s t ax an som förekommer i samtrafik mellan järnvägsnätet 
och platser vid nedlagda järnvägslinjer. 

På grundval av beslut av 1968 års riksdag (SU 1968: 9, rskr 1968: 
113) har kommun, som med hänsyn till trafikförsörjningen anser att 
o l ö n s a m j ä r n v ägs s t a t i o n bör bibehållas, möjlighet att göra 
framställning härom till regeringen. Med anledning av sådana fram
ställningar har regeringen i en del fall ålagt SJ att bibehålla viss trafik 

eller att i övrigt vidta särskilda anordningar för trafikförsörjningen. För 

budgetåret 1977/78 begär SJ ersättning med 2,1 milj. kr. Ersättning bör 

- liksom tidigare - utgå för berörda stationer tillhörande affärsbane

nätet och med utgångspunkt i nu kända förhållanden under det berörda 

budgetåret. Jag föreslår med hänvisning härtill 800 000 kr. för ända

målet under budgetåret 1977178, dvs. en ökning med 200 000 kr. 

SJ begär för budgetåret 1977/78 ersättning för vissa andra 
v e r k s a m h e t e r med bristande företagsekonomisk lönsamhet som 
regeringen ålagt verket och för vissa andra belastningar som SJ menar 
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saknar motsvarighet hos konkurrerande transportföretag. Sammanlagt 
uppgår enligt SJ:s beräkningar ersättningsbehovet för dessa verksam
heter och belastningar till 103,1 milj. kr. för budgetåret 1977178. Fler
talet av dessa frågor har tidigare behandlats i budgetsammanhang och 
riksdagen har då tagit ställning i ersättningsfrågan och härvid vägt in 

även andra faktorer än dem SJ kan anses ha att utgå från, varför SJ:s 

ersättningsanspråk endast delvis tillgodosetts. 
Med anledning av riksdagens uttalanden om försöksverksamhet med 

sänkta biljettpriser, har SJ beräknat den resultatförsämring som skulle 
uppstå budgetåret 1977178 vid olika rabattalternativ avseende järnvägs
resor på inlandsbanan. I de fall statsmakterna beslutar om rabatt för 
järnvägsresor på inlandsbanan enligt något av de angivna alternativen 

ökar SJ:s ersättningsbehov med ett belopp motsvarande den resultat
försämring som resp. rabattalternativ beräknas medföra. För egen del 
anser jag det angeläget att SJ fortsätter sin Iörsöksverksamhet med olika 

rabattformer i syfte bl. a. att stimulera till ett jämnare kapacitetsutnytt

jande. I likhet med vad statsmakterna tidigare uttalat i liknande sam

manhang, menar jag att detta bör vara en naturlig strävan inom ramen 
för SJ:s eget ekonomiska ansvar. Jag är därför inte beredd att tillstyrka 

att särskilda medel över statsbudgeten anvisas för detta ändamål. 
SJ begär ersättning för olika kostnader för försvarsberedskap. Be

träffande utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga, vilken numera upp
hört inom SJ, är jag i avvaktan på resultatet av 1973 års utredning (Fö 
1973: 01) för översyn av lagen om vapenfri tjänst m. m. inte beredd att 

tillstyrka någon ersättning för en återupptagen vapenfriutbildning vid 
SJ. 

Vad gäller SJ:s kostnader för driftvärn och för medverkan inom det 
ekonomiska försvaret delar jag den uppfattning som riksdagen tidigare 
ställt sig bakom och har därför inte beräknat något ersättningsbelopp 

härför. 
För övriga begärda ersättningar är jag tills vidare inte beredd att för

orda något ersättningsbelopp utöver vad som följer av tidigare beslut 
om utvidgning av pensionärsrabatten till förtidspensionärer m. fl. Här
för beräknar jag 2 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Med de nu nämnda utgångspunkterna uppgår medelsbehovet för er

sättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. för bud

getåret 1977/78 till (644,5+2,7+0,8+2,0) 650 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsam

ma järnvägslinjer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett an
slag av 650 000 000 kr. 
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F 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

Postverket 

280 929 000 
274 720 000 
372 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för tjänsteförsändelser 
inkl. särskild postdelgivning, militärbrev, debetsedlar och förtryckta de
klarationsblanketter. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet utgår jäm
likt 2 § tjänstebrevsförordningen (1945: 329) med viss procent av post
verkets frankoteckensuppbörd. Ersättningen erläggs under kvartalet när
mast efter det, som ersättningen avser. Fr. o. m. budgetåret 1974175 tills 
vidare har procenttalet bestämts till 15,5. 

Sedan regeringen beslutat om portohöjningar per den 1 februari 1976 
och .postverket om höjning av vissa utlandsporton den 1 juli 1976 samt 
mass- och gruppkorsbandsavgiftcr den 1 januari 1977, motsvarande sam

mantaget nära 15 % höjning, har postverket utifrån den gällande beräk
ningsgrunden av 15,5 % på frankoteckensuppbörden beräknat utgiften 
för budgetåret 1976/77 till 326 117 000 kr. 

Postverket har den 2 april 1976 hemställt att få införa ett nytt system 
för beräkning av ersättningen för befordran av tjänsteförsändelser. Post
verkets statistik över inlämnade försändelser visar nämligen att nu gäl
lande system som grundar sig på tjänstebrevsundersökningar företagna 
med ca 10 års mellanrum inte är följsamt till tjänstepostens utveckling. 
Det har visat sig att tjänsteposten ökat sin andel av den totala post
volymen i snabbare takt än den övriga posten. Med nuvarande beräk
ning,sgrunder täcker därför inte ersättningen postavgifterna för den 
tjänstepostvolym som befordras. 

Det system som postverket föreslår i stället för det nuvarande inne
bär att man övergår från att beräkna ersättningen efter viss procent av 
de övriga portoinkomsterna till ett system som bygger på postverkets 
löpande försändelsestatistik jämte exaktdebitering av vissa försändelse
typer. 

Postverkets förslag till anslag för budgetåret 1977178 grundas på att 
det nya beräkningssystemet skulle tillämpas fr. o. m. budgetåret 1977178. 
Härvid kan anslagsbehovet för detta budgetår beräknas uppgå till 
376 457 000 kr. i portoläget per den 1 januari 1977. Med tillämpning av 
hittillsvarande beräkningsgrunder föreslår postverket att av detta belopp 
5,5 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Postverket har vidare anfört att om den föreslagna systemändringen 
inte kan genomföras fr. o. m. budgetåret 1977178, ersättningen bör utgå 
enligt procenttal som senare skall fastställas av postverket och riksrevi
sionsverket på basis av 1976177 års tjänstebrevsunden;ökning i enlighet 
med tjänstebrevsförordningens bestämmelser. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartemcntet 186 

Föredraganden 

Från anslaget utgår fr. o. m. budgetåret 1974/75 ersättning för tjänste
försändelser inkl. särskild postdelgivning, militärbrev, debetsedlar och 

förtryckta deklarationsblanketter. 
Från åttonde huvudtitelns anslag Ersättning till postverket m. fl. för 

bestyret med skatteuppbörd m. m. betalas fr. o. m. samma budgetår en
dast ersättning för postverkcts arbete med uppbörd och redovisning av 

skatt m. m. samt uppgifter till kyrkobokföringsmyndigheterna då begäran 
gjorts om eftersändning av post på grund av definitiv avflyttning. 

Det nu gällande systemet för beräkning av postverkets ersättning inne

bär en schablon, nämligen att den anslagsbcrättigade tjänsteposten utgör 
en viss procent av den totala frankoteckensuppbörden, f. n. 15,5 % . Pro
centtalets storlek fastställs på basis av statistik över tjänstepostens om

fattning och sammansättning relativt övrig postmängd. Tidigare har lö

pande statistik över tjänsteposten saknats. Den aktuella relationen har 

därför fått framräknas på underlag som hämtas från s. k. tjänstebrevs
undcrsökningar företagna med 10 års mellanrum. Senast fastställda pro
centtal grundas på 1966/67 års tjänstebrevsundersökning. 

Medan förhållandet tjänstepost/övrig post tidigare var tämligen kon
stant har det numera visat sig att tjänsteposten ökat i snabbare takt än 

övrig post. Frågan huruvida ersättningens storlek skall beräknas enligt 

schablonmetoden eller med någon annan metod är enligt min mening 

mycket en fråga om administrativ lämplighet. 

Det nuvarande bcräkningssystemet innebär i och för sig en enkel me
tod att fastställa anslagets storlek. Det bygger på förutsättningen att 
tjänsteposten samvarierar med den övriga postmängden. Metoden inne
bär emellertid att de tjänstebrevsberättigade inte får vetskap om de 
portokostnader de åsamkar st,atsverket, vilket medför otillräckliga incita
ment till besparingar och rationaliseringar vid posthanteringen. Postver
ket å sin sida har små möjligheter att påverka kundernas utsändnings
vanor, försändelsernas storlek m. m. 

Det av postverket föreslagna systemet med en löpande beräkning av 

den volym tjänstepost för vilken ersättning får uppbäras har den för

delen att ersättningen .grundas på en aktuell och på försändelseslag kor
rekt fördelad mängd tjänstepost. Samtidigt medger systemet i den före

slagna utformningen inte att man får underlag för att beräkna kostna
den för viss kund. 

En grundläggande princip bör vara att postverket som affärsverk får 
ersättning för de prestationer som verket utför. Detta kan emellertid upp

nås genom en höjning av nuvarande procentsats till vad som motsvarar 
den aktuella tjänstepostens andel av den totala postmängden. Jag för

ordar t. v. en sådan lösning. Det ankommer enligt tjänstepostförord

ningen på postverket och riksrevisionsverket att bestämma den nya 

procentsatsen vilket blir aktuellt fr. o. m. budgetåret 1977/78. 
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Vad gäller mass-, grupp- och utgivarkorsband, deklarationsblanketter, 
debetsedlar och valförsändclser tillämpas redan nu en prissättning där 
rabattmöjligheterna beaktats. 

Vidare kan konslatcras att de kunder som har sändningar av brevtyp 

på mer än 10 000 försändelser åt gången kan bli rabattberättigade en

ligt av postverket allmänt tillämpade principer under förutsättning 
att de ptför sådana prestationer som kan ge rabatt. 

Postvcrket bör enligt min mening undersöka i vad mån tjänstebrevsbe

rättigade med massändningar skall kunna utföra rabattberättigade .pres

tationer som leder till kostnadsminskning hos postverket. Det bör an

komma på postverket att ge ut de anvisningar som erfordras härför. 
Självfallet måste härvid beaktas de merkostnader som kan uppstå på 
grund av en utökning av myndigheternas posthantering. 

Jag anser också att det bör uppdras åt postverket att närmare under
söka om och hur antalet direktbetalande tjänstebrevskunder skall kunna 

utökas. Målet bör här vara att för sådana myndigheter där detta är möj
ligt kunna tillämpa direktbetalning för tjänsteposten. Mot bakgrund av 

vad jag ovan an.fört har jag beräknat anslaget för budgetåret 1977178 

till 372 000 000 kr., varvid jag förutsätter att de av mig förordade under

sökningarna hos postverket leder till att vissa rabattmöjligheter skapas. 

1973 års tjänstebrevsutredning 

Dåvarande chefen för kommunikationsdepartementet tillkallade år 
1973 enl. Kungl. Maj:ts bemyndigande en sakkunnig med uppdrag att 

utreda frågan om tjänstebrevsrätt för icke statliga organ. Den sakkunni
ge, som har arbetat under namnet 1973 års tjänstebrevsutredning har 
avlämnat betänkandet (DsK 1974: 13) Begränsning av tjänstebrevs
rätten. 

Utredningen. Utredningen konstaterar i sin rapport att tjänstebrevs
systemet har stora administrativa fördelar -såväl för de icke statliga or
ganen som för postverket. Därtill har tjänstebrevsrätten ett betydande 
ekonomiskt värde för den berörda kategorin. Utredningen beräknade 
detta värde i slutet av år 1974 till sammanlagt drygt 50 milj. kr. 

På den del av tjänstebrevsrättens tillämpningsområde som utredningen 
behandlat återfinns som tjänstebrev·sberättigade 15 kyrkliga organ, 163 
icke statliga sjukvårdsinrättningar, de allmänna försäkringskassorna och 

57 övriga organ. I den sistnämnda gruppen ingår bl. a. 13 akademier 
och lärda samfund, ett 10-tal frivilliga försvarsorganisationer, distrikts

läkare, besiktningsläkare enligt arbetarskyddslagstiftningen, läkare med 

uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen, distriktsveterinärer, vissa in
stitutioner, fastighetsregisterförare, organ inom taxerin,gsområdet, över
förmyndare, valnämnder, vissa föreningar samt kulturella och ideella 

samfund och fonder. En rad av dessa organ har mer eller mindre ut
präglad offentligrättslig ställning. 

Under senare år har stark restriktivitet iakttagits vad gäller att bevilja 
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tjänstcbrevsrätt till icke-statliga organ. Detta har lett till att viss oenhet
lighet råder på flera områden, t. ex. sjukhusområdet, det kyrkliga om
rådet samt inom gruppen akademier och lärda samfund. Det finns även 
framställningar om tjänstebrevsrätt som vilar i avvaktan på att ställning 

tas i denna fråga. 
Utredningen anför en rad principiella skäl som talar mot ett bibehål

lande av tjänstebrevsrätten för icke statliga organ. Tjänstebrevsrätten in
nebär en statlig subvention vars storlek inte prövas individuellt av stats
makterna. De tjänstebrevsberättigade kan också utvidga sin verksamhet 
och därmed ianspråkta sin tjänstebrevsrätt i en utsträckning som undan
drar sig statsmakternas bedömande. Kraven på en öppen redovisning av 
sådana förhållanden har på senare tid fått ökad aktualitet på det statliga 
budgetområdet. Vidare kan svårigheter föreligga att avgränsa de för
sändelser för vilka tjänstebrevsrätt medgivits från andra försändelser. 
Postvcrket har små möjligheter att kontrollera efterlevnaden av gällande 
föreskrifter. Samtidigt har utredningen funnit att de administrativa för
delar som tjänstebrevsrätten innebär för de organ som har stor brevvo
lym kan bibehållas om man övergår till vissa av postverket angivna för

enklade postrutiner. 
Utredningen konstaterar att ett bortfall av tjänstebrevsrätten i åtskil

liga fall, åtminstone under ett övergångsskede, kan föranleda krav på 

kompensation anslagsvägen. 
Remissinstanserna. Ett 70-tal yttranden över utredningens betänkande 

har inkommit. Flertalet är starkt negativa till förslagen om slopad tjänste
brevsrätt. En rad remissinstanser säger sig dock vara beredda att accep
tera ett slopande under förutsättning att man erhåller kompensation från 
stats.makterna. Utredningens förslag i sin helhet tillstyrks av ett fåtal 
remissinstanser, bl. a. postverket, statskontoret och riksrevisionsverket. 

I fråga om utredningens förslag om slopad tjänstebrevsrätt för de 
f r i v i 11 i g a f ö r s v a r s o r g a n i s a t i o n c r n a konstaterar över

befälhavaren (öB) att dessa organisationer, vilkas verksamhet regleras 
genom kungörelsen (1970: 301) om frivillig försvarsverksamhet, är en 
viktig del av vårt totalförsvar. Största delen av organisationernas verk
samhet, dvs. utbildning betingad av totalförsvarets behov av personal, 
bekostas av statsmedel. De medel som organisationerna själva står för 
i form av medlemsavgifter, m. m. utnyttjas nästan helt för att bekosta 
organisationernas administration för vilken statsmedlen inte ger täck

ning. öB konstaterar att det frivilliga försvarsarbetet bygger på medlem 
marnas personliga insatser. Funktionärsarvodena är närmast symboliska. 

öB menar därför att det måste vara en strävan från myndigheternas sida 

att så långt möjligt underlätta det administrativa arbetet för organisatio
nerna inte minst på regional och lokal nivå. Slopad tjänstebrevsrätt skulle 
innebära en väsentlig ökad administrativ belastning främst för de regio
nala och lokala funktionärerna. 
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Utredningens förslag om slopad tjänstebrevsrätt för 1 a n d s t i n g s
k o m m u n al a, p r i m är korn m u h a 1 a o c h e n s k i 1 d a s j u k
h u s tillstyrks av socialstyre/sen. Styrelsen är angelägen om att den 
möjlighet till förenklat system för beräkning och debitering av postavgif
ter som utredningen föreslår skall få utnyttjas av samtliga sjukvårdsinrätt

ningar. Kommunförbundet och landstingsförbundet menar att kommu
ner och landsting måste kompenseras för en indragning av tjänstebrevs
rätten. 

Försäkringskasseförbundet har inget att erinra mot utredningens för
slag om slopad tjänstebrevsrätt för f ö r s ä k r i n g s k a s s o r n a. Riks

försäkringsverket (RFV) framhåller att kassornas verksamhet i sin hel

het bedrivs på uppdr·ag av statsmakterna. RFV pekar vidare på att ver
ket genom sin tekniska byrå i Sundsvall svarar för den datamaskinella 
utskriften och distributionen av huvuddelen av den post som utsänds i 
försäkringskassornas namn. RFV menar att verket fullgör denna funk
tion i egenskap av statsmyndighet. Det kan därför hävdas att posten i 
fråga faller under RFV:s tjänstebrevsrätt. Att försäkringskassorna for
mellt står som avsändare beror på att man önskar styra returer och för
frågningar till den instans som svarar för den primära handläggningen. 

I fråga om utredningens förslag om slopad tjänstebrevsrätt för k y r k
l i g a o r g a n förordar riksskatteverket (RSV) att tjänstebrevsrätten 
bibehålls för pastorsämbetena i fråga .om ärenden som gäller folkbok
föringen och begravningsväsendet. I fråga om möjligheten för de kyrk
liga organen att teckna avtal med postverkct om förenklade posthante
ringsrutiner menar verket att svenska kyrkan inte kan ses som en enhet
lig förhandlingspart. Såvitt RSV kan finna måste, med den nuvarande 
strukturen hos den svenska kyrkans ekonomi, avtal slutas med varje 
ekonomiskt ansvarig enhet, bl. a. varje församling, pastorat eller sam
fällighet. Riksskatteverket menar att detta förhållande inte beaktats av 
utredningen. Verket anser därför att frågan om slopad tjänstebrevsrätt 
för de kyrkliga organen kräver ytterligare överväganden. 

Arkebiskopen pekar i sitt yttrande på en rad förhållanden som stöder 
uppfattningen att de kyrkliga organen är att betrakta som statliga. Bl. a. 
omfattas de kyrkliga myndigheterna av den statliga budgetprövningen. 

Ärkebiskopen pekar också på att frågan om tjänstebrevsrätten sam
manhänger med problematiken kyrka och stat. Fortsatta överväganden 
om tjänstebrevsrätten bör enligt ärkebiskopens mening hänföras till det 
arbetsutskott rörande kyrkans ekonomi som tillsatts i samband med det 
nu upptagna samtalet mellan kyrkan och staten. 

Lantbruksstyrelsen menar att en avveckling av tjänstebrevsrätten för 
h u s h å I I n i n g s s ä 11 s k a p e n bör behandlas i samband med en 
prövning av sällskapens fortsatta verksamhet som kontaktorgan mellan 
lantbruksnämnder och näringsutövare. 

Utredningens förslag om slopad tjänstebrevsrätt för a k ad e m i er 
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och I är d a samfund avstyrks av berörda organisationer. Akade

mien för de fria konsterna pekar på att den bedriver verksamhet utöver 
den som utredningen angett. Därvid anges bl. a. att akademien har över

inseendet över konsthögskolan, delar ut .statliga stipendier samt bedriver 
utställningsverksamhet. Akademien framhåller också att dess kansli hand
lägger alla ärenden rörande konsthögskolan. Också skogs- och lantbruks

akademie11 framhåller att man hyser ett helstatligt organ - statens råd 

för skogs- och jordbruksforskning - inom sin administrativa ram. Rå

det använder akademiens kansliapparat och tjänstebrevsrätt. 

Vetenskapsakademien framhåller att de av riksdagen bifallna försla

gen i proposition 1973: 59 innebär att akademien numera uppbär direkta 
statsanslag för sin informations- och kontaktvcrksamhet samt för drif

ten av sitt bibliotek och sina vetenskapliga institutioner. Härigenom be
kostas 85 % av akademiens basverksamhet av staten. Statsmakternas be
slut innebär att man tagit ställning i frågan om akademiens uppgifter 

i samhället och beslutat att akademiens verksamhet skall bedrivas med 

statsanslag. 
lngenjörsvetenskapsakademien anför att akademien är ett officiellt 

organ. Detta markeras, förutom genom den av regeringen fastställda 

stadgan, bl. a. av att akademien handhar administrationen av den tek

niskt-vetenskapliga attacheverksamheten samt av forskarutbytet med 

öststaterna. 

F öredmgande11 

Utredningen framhåller att tjänstebrev'.lrätt till icke statliga organ har 
karaktären av en till storleken obestämd subvention som årligen bevil
jas utan en av statsmakterna återkommande prövning. Detta förhållande 
i kombination med vissa andra omständigheter utgör enligt utredningens 
mening motiv för att begränsa tjänstebrevsrätten till att gälla endast den 
egentliga statsförvaltningen. Jag kan i princip ansluta mig till utred
ningens uppfattning. Många av de icke statliga organ som nu har 

tjänstcbrevsrätt har emellertid beviljats sådan sedan lång tid tillba

ka och på grundval av att deras verksamhet i någon form ansetts be

tydelsefull för statsverket. I vissa fall regleras deras verksamhet på 

olika sätt att staten. Jag anser därför att det finns motiv för att inte ome

delbart slopa tjänstebrcvsrätten för de berörda organen. Yttranden från 

många remissinstanser ger vid handen att ett slopande av tjänstebrevs

rätten skulle innebära risker för allvarliga störningar i den verksamhet 
som de tjänstebrevsberättigade organen bedriver. Andra framhåller att 

deras verksamhet har statlig finansiering och att slopad tjänstebrevsrätt 
föranleder krav på kompensation i annan form. För min del finner jag 

det angeläget att en framtida avveckling av tjänstebrevsrätten för icke 

statliga organ kan ske i former som är rimliga med hänsyn till de berör
da organens verksamhet. 
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I fråga om sjukvårdsinrättningar som ägs av primärkommuner och 
landsting torde det få ankomma på regeringen att träffa de överenskom
melser med berörda kommuner som behövs för ett slopande av tjänste
brevsrätten. 

Vad gäller kyrkliga organ bör frågan om ett slopande av tjänstebrevs

rätten tas upp i samband med pågående överläggningar om det fram
tida förhållandet mellan staten och svenska kyrkan. Skulle frågan inte 

bli löst genom dessa överläggningar får den senare aktualiseras på nytt. 
För övriga tjänstebrevsberättigade icke statliga organ anser jag att 

en prövning av rätten att inneha tjänstebrevsrätt kan göras i samband 

med organisatoriska förändringar hos dessa organ, när verksamhetens 

inriktning ändras eller när det finns andra skäl till en omprövning. Denna 
prövning bör enligt min mening anförtros postvcrket, som i de fall ett 

avsteg från huvudprincipen kan behöva övervägas har att hänskjuta 

frågan till regeringen. Postverket bör således av regeringen få i uppdrag 

att ändra tillämpningsföreskrifterna på sådant sätt att de tjänstebrevs

berättigade åläggs anmälningsskyldighet för förhållanden av nyss nämnd 
art samt att utarbeta de anvisningar som i övrigt behövs för handlägg

ningen av dessa frågor. Nu vilande samt framtida ansökningar om 

tjänstebrevsrätt från icke statliga organ bör likaledes prövas av postver

ket. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för avveckling av tjänstebrevsrätten för 
icke statliga or,gan som jag förordat i det föregående, 

2. till Ersättning till postverket för befordran av tjänstebrevsför

sändelser för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 

372 000 000 kr., därav 5 400 000 kr. att avräknas mot automo
bilskattemedlen. 

F 3. Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

Postverket 

90 000 000 
84 000 000 

Riksdagens beslut (prop. 1975/76: 127, TU 1975/76: 22, rskr 1975/76: 

301) innebär att till postverket för tidningsdistribution för budgetåret 

1976177 anvisas ett anslag av 90 milj. kr. Underskottet i postverkets 

tidningsrörelsc skall avvecklas genom en successiv höjning av tidnings

avgifterna och i samband därmed en minskning av statsbidragen med 
lika delar under avvecklingsperioden. Efter 15 år - med början kalen
deråret 1977 - skall avgifterna täcka tidningsrörelsens särkostnader. 

För budgetåret 1977 /78 föreslår postverket att 84 milj. kr.· anvisas 
till ersättning för tidningsdistribution. 
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Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för tidningsdistribution för bud

getåret 1977/78 anvisa ett anslag av 84 000 000 kr. 

F 4. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

2 035 063 

3 082 000 

3 680 000 

1. Meteorologiska världsorganisationen (WMO) 
m.m. 

2. Internationella föreningen för frågor rörande 
vägväsendet (PIARC) m.m. 

3. Förhandlingar rörande luftfarten 
4. Förenta Nationernas ekonomiska kommission 

för Europa (ECE) 
5. Europeiska transportministerkonfcrensen 

(CEMT) 
6. Internationella järnvägsfördragen (CIM-CIV) 
7. Vissa förhandlingar rörande vägtransporter 
8. Visst internationellt trafiksäkerhetsarbete 
9. Förhandlingar rörande vissa telefrågor 

10. Internationella organisationen för fyrtekniska 

Anvisat 
1976/77 

945 000 

10 000 
150 000 

100000 

80000 
20000 
75 000 
50000 
20000 

frågor (lALA) 40 000 
11. Internationella hydrografiska byrån 102 000 
12. Förhandlingar rörande sjöfarten samt Mellan

statliga rådgivande sjöfartsorganisationen 
(IMCO) 1 060 000 

13. Bidrag till internationell ispatrulleringstjänst i 
norra Atlanten 

14. Bidrag till driften av livräddnings- och väder
leksfartyg i Nordsjön 

15. Internationella föreningen i Bryssel för sjö
fartskongresser (PIANC) 

16. Bidrag till vissa fyrar i Röda Havet 
17. Internationella föreningen för järnvägs

kongresser 

150 000 

240000 

7 000 
30000 

3 000 

3 082 000 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

+ 23 000 

+ 15 000 

+ 40000 
+ 50 000 
+ 10000 

+ 5000 

+325 000 

+100000 

+ 10 000 

+ 20000 

+598 000 

1. Sveriges medlemsavgift till WMO beräknas uppgå till 743 000 kr. 

budgetåret 1977178, en höjning med 23 000 kr. (3,1 %). Bidraget till 

World Weather Watch beräknas utgå oförändrat med 75 000 kr. För 

resor föranledda av svenskt deltagande i WMO:s verksamhet beräknas 

oförändrat 150 000 kr. 

2. Sveriges deltagande i PIARC:s trafik- och säkerhetskommitte inne

bär ökade resekostnader. Anslagsposten bör räknas upp med 15 000 kr. 

5. ökande resekostnader erfordrar en uppräkning av anslagsposten 

med 40 000 kr. 
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6. Arbetet med revision av CIM/CIV fördragen väntas kräva ökad 
reseverksamhet. Anslaget bör räknas upp med 50 000 kr. 

12. Sveriges bidrag till IMCO beräknas öka med omkring 150 000 kr. 
till omkring 650 000 kr. Kostnaderna för svenskt deltagande inom orga
nisationens organ väntas öka med 70 000 kr. till 300 000 kr. Sjöfarts
verkets kostnader för administration av IMCO-arbetet väntas öka med 
50 000 kr. till 200 000 kr. För svenskt deltagande vid sjöfartsmöten inom 
nordisk ram väntas kostnaden öka med 5 000 kr. till 25 000 kr. Inom 
anslaget bör även rymmas kostnader för möten om Östersjöns marina 
miljö. Dessa kan för budgetåret beräknas till 50 000 kr. Sammanlagt 
bör anslagsposten räknas upp med 325 000 kr. 

13. Kraftigt ökade driftkostnader innebär att anslagsposten bör höjas 
med 100 000 kr. 

16. Suezkanalens öppnande har medfört en ökad trafik med svenska 

fartyg i Röda Havet. Detta innebär att bidraget till driftt-n av fyrarna 
bör ökas med 20 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 3 680 000 

kr. 

F 5. Beredskap för civil luftfart 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

Luftfartsverket 

457 000 
2 200 000 
2 200 000 

Reservation 2 202 000 

I skrivelse den 30 augusti 1976 har luftfartsverket beräknat medelsbe
hovet för budgetåret 1977/78 till 18,3 milj. kr. Med hänsyn till handling
arnas innehåll torde någon redogörelse inte böra lämnas till regerings
protokollet. Handlingarna torde få bringas till riksdagens kännedom 
samband med att de ställs till vederbörande utskotts förfogande. 

Föredraganden 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 25 oktober 
1974 sakkunniga (1974 års försvarsutredning) att överväga och lämna 
förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. De sakkunniga 
överlämnade i början av år 1976 betänkandet (SOU 1976: 5) Säkerhets
politik och totalförsvar. Av utredningsdirektiven framgår att slutbetän

kandet bör redovisas i sådan tid att förslag till riksdagen år 1977 om 
totalförsvarets inriktning kan grundas på överväganden och förslag från 

13 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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de sakkunniga. l avvaktan på att utredningen slutförs bör anslaget för 
budgetåret 1977/78 tas upp med oförändrat belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Beredskap för 

civil luftfart för budgetåret 1977 /78 beräkna ett reservations

anslag av 2 200 000 kr. 

F 6. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

0 
40000 
40 000 

Fr. o. m. den 1 januari 1970 finns en för hela landet gemensam buss
och taxivärderingsnämnd med uppgift att avgöra frågan om villkoren 
vid inlösen av rörelse eller tillgångar i samband med återkallelse av tra
fiktillstånd enligt förordningen (1940: 910) angående yrkesmässig bil

trafik m. m. 
Värderingsnämnden består av tre ledamöter med suppleanter som 

utses av regeringen. Kostnaderna för nämnden skall förskotteras av sta
ten men - genom utdebitering efter varje värderingsförfarande - slut
ligt belasta den som förvärvar tillståndet. På statsbudgetens inkomst
sida finns därför motsvarande inkomsttitel, benämnd Ersättning för 
visst värderingsförfarande. 

Föredraganden 

Kostnaderna för värderingsnämndens verksamhet beräknar jag till 
oförändrat 40 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 40 000 kr. 

F 7. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik 
på Gotland 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

6 500 000 
7 800 000 
9 200 000 

Ersättningen till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på 
Gotland uppgick budgetåret 1975/76 till 6,5 milj. kr. För budgetåret 
1976/77 beräknades (prop. 1975176: 100 bil. 8 sid. 212, TU 1975176: 11, 
rskr 1975176: 253) medelsbehovet till 7,8 milj. kr. Medel har därvid 
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även beräknats för ersättning för det antal enkla resor som företas av på 
fastlandet bosatta personer under perioden september-maj enligt riks
dagens beslut om vidgat transportstöd (mot. 1975: 1453, TU 1975: 7, 
rskr 1975: 95). 

För budgetåret 1977/78 beräknar jag medelsbehovet till 9,2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid 

flygtrafik på Gotland för budgetåret 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 9 200 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Investeringsplan för kommunikationsverken m. m. 

I det följande lämnas för budgetåren 1975/76-1977/78 en redovis
ning för postverkets, televerkets (exkl. rundradio), statens järnvägars och 

luftfartsverkets fonder samt statens vägverks förrådsfond, sjöfartsverkets 
fond och fonden för Södertälje kanalverk. Vidare framläggs en samman
fattande redogörelse för investeringarna i övrigt såvitt avser kommuni
kationsdepartementets del av kapitalbudgeten. 

Invcsteringsutfall för budgetåret 1975/76 

I följande tabell redovisas de anslagsmedel, som under det gångna 
budgetåret stått till förfogande, och i vilken omfattning de tagits i an

språk. Enligt beräkningarna i prop. 1975176: 100 skulle medelsförbruk
ningen på investeringsanslagen inom kommunikationsdepartementets 
verksamhetsområde uppgå till 1 851 milj. kr. under budgetåret 1975176. 
De sammanlagda faktiska investeringsutgifterna har stannat vid 1 842 
milj. kr. och således underskridit de beräknade utgifterna med 9 milj. kr. 

Utfall budgetåret 1975176 

Ing. be- Anvisade Medelsförbrukning Utg. be
hållning anslag hållning 

Postverket 30,0 20,0 
Televerket, cxkl. rundradio 105,2 773,7 
Statens järnvägar 39,3 488,7 
Luftfartsverket 26,3 286,0 
Statens vägverk 5,6 65,9 
Sjöfarts verket 3,6 '128,4 
Södertälje kanalverk 5,6 216,0 

215,6 1 778,7 

'Varav 55 milj. kr. på tilläggsbudget. 
2 Varav 8 milj. kr. på tilläggsbudgct. 

beräknad faktisk 
i prop. 
1975/76: 100 

milj. kr. 

49,5 47,0 
798,5 805,4 
485,9 495,9 
298,6 286,l 

65,0 65,0 
131,9 127,0 

21,6 15,6 

1 851,0 1842,0 

3,0 
73,5 
32,2 
26,2 
6,5 
5,0 
6,0 

152,4 
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Beräknad medelsförbrukoing för budgetåret 1976177 

I prop. 1975/76: 100 förordades för budgetåret 1976/77 ett totalt ram
belopp av 1 809 milj. kr. för här berörda fonder, exkl. rundradioanlägg
ningar under televerkets fond. Jämfört med motsvarande belopp för det 
föregående budgetåret innebar detta en ökning med 88,l milj. kr. 

Genom regeringens beslut den 8 juli 1976 har postverkets investerings

ram höjts till 54,5 milj. kr. till följd av att kostnaderna beräknas öka för 

ytterligare arbeten avseende byggnadsetapp I a av postterminalen Göte
borg Ban. 

Genom reger.ingens beslut den 8 april och 2 december 1976 har tele

verkets investeringsram för innevarande budgetår höjts till 847,2 milj. kr. 
I enlighet med riksdagens beslut och med regeringens beslut i decem

ber 1975 om vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder har regeringen den 

8 april 1976 fastställt SJ:s investeringsram till 555,3 milj. kr., vilket är 
40 milj. kr. mer än vad som föreslogs i prop. 1975176: 100. 

Luftfartsverket räknar f. n. med att investeringsramen bl. a. som en 

följd av inträffade prisökningar behöver höjas till 292,9 milj. kr. Riks
dagens beslut (prop. 1976/77: 25 bil 5, TU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 85) 

angående utbyggnad av Karlstads flygplats innebär att medelsförbruk

ningen ökar med 4,1 milj. kr. till 297 milj. kr. 
Sjöfartsverket beräknar nu att medelsramen kommer att behöva höjas 

till 82,l milj. kr. främst med anledning av kostnader under budgetåret 

för tidigare beslutade investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte. Me

delsförbrukningen inom fonden för Södertälje kanalverk beräknas till 

9,0 milj. kr. 
Den totala investeringsomslutningen för budgetåret 1976/77 beräknas 

uppgå till 1 926,1 milj. kr. I följande tabell redovisas beräkningarna en
ligt prop. 1975/76: 100, de beräkningar som gjordes under våren 1976 
samt den medelsförbrukning som följer av det nyss anförda. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1976177 

Postverket 
Televerket, exkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjöfartsverket 
Södertälje kanalverk 

'Preliminärt belopp. 

Beräknad 
i prop. 
1975/76: 100 

49,5 
825,0 
515,3 
254,9 

81,0 
80,3 
3,0 

1809,0 

Beräknad 
våren 
1976 

milj. kr. 

49,5 
834,5 
555,3 
254,9 

81,0 
80,3 

3,0 

1858,S 

Beräknad 
hösten 
1976 

54,5 
847,2 
555,3 

'297,0 
81,0 

'82,1 
'9,0 

1926,1 
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Beräknad medelsförbrukning för budgetåret 1977 /78 

För budgetåret 1977178 före.slår verken investeringar om sammanlagt 

2 460,8 milj. kr., vilket jämfört med beräkningarna i prop. 1975176: 100 
för innevarande budgetår skulle innebära en ökning med 651,8 milj. kr. 
och i förhållande till nu verkställda .beräkningar för samma budgetår en 

ökning med 534,7 milj. kr. När det gäller de olika verken föreslår dessa, 
jämfört med senaste beräkning för budgetåret 1976177, ökningar för 

postverket med 68,3 milj. kr., för televerket med 62,1 milj. kr., för sta
tens järnvägar med 421,7 milj. kr. och för statens vägverk med 53,9 milj. 
kr. För luftfartsverket, för sjöfartsverket samt för fonden för Södertälje 
kanalverk föreslås minskningar med 59,8 milj. kr., 2,7 milj. kr. resp. 

8,8 milj. kr. 
Vid min avvägning har jag för nästa budgetår ansett mig böra för 

ifrågavarande fonder räkna med en total medelsförbrukning av 1 981,5 

milj. kr., vilket innebär en ökning med 172,5 milj. kr. jämfört med mot
svarande totalbelopp för innevarande budgetår enligt prop. 1975/76: 100. 

I förhållande till beräkningarna i prop. 1975176: 100 innebär mitt för

slag beträffande postverkets, televerkets, statens. järnvägars och statens 
vägverks investeringar höjningar med 66,3 milj. kr., 15 milj. kr., 124,7 

milj. kr. resp. 24 milj. kr. För luftfartsverket, sjöfartsverket samt för Sö
dertälje kanalverk beräknar jag en minskning av investeringsramen med 

32,3 milj. kr., 22,4 milj. kr. resp. 2,8 milj. kr. 

I den inledande översikten har jag lämnat en sammanfattande redo
görelse för investeringsbehovet inom de olika verken och i korthet be
rört inri.ktningen av investeringarna för nästa budgetår. 

Den för budgetåret 1977/78 förordade investeringsverksamheten fram

går av följande tabell. Som jämförelse har i denna även tagits upp be

loppen för den hösten 1976 beräknade förbrukningen under budgetåret 

1976/77. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1977178 

Postverket 
Televerket, exkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjöfarts verket 
Södertälje kanalverk 

' Preliminärt belopp. 

1976/77 
Beräknad 
hösten 1976 

54,5 
847,2 
555,3 

1297,0 
81,0 

'82,1 
19,0 

1 926,1 

Verkens 
förslag 

milj. kr. 

122,8 
909,3 
977,0 
237,2 
134,9 
79,4 

0,2 

2 460,8 

1977/78 
Föredra
ganden 

115,8 
840,0 
640,0 
222,6 
105,0 

57,9 
0,2 

1981,5 
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Under kommunikationsdepartementets kapitalbudget upptas vidare 
anslag med ett formellt belopp om 1 000 kr. till statens lånefond för den 

mindre skeppsfarten samt med 30 milj. kr. för garanti till Aktiebolaget 
Aerotransport. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av anvisade resp. förordade anslag för affärs

verksfonderna, statens vägverks förrådsfond, sjöfartsverkets fond och 
fonden för Södertälje kanalverk samt beräknad medelsförbrukning under 

budgetåren 1976177 och 1977178 ges i följande sammanställning. 

Anslag och medelsförbrukning budgetåren 1976177 och 1977178 

Behälln. Anslag Medels- Anslag Medels-
1976- 1976j77 för bruk- 1977/78 förbruk-
07-01 ning ning 

1976/77 1977/78 

milj. kr. 

Postverket 3,0 54,0 54,5 124,9 115,8 
Televerket, exkl. rundradio 73,5 827,1 847,2 870,6 840,0 
Statens järnvägar 32,2 554,7 555,3 672,4 640,0 
Luftfartsverket 26,2 '270,8 "297,0 244,9 222,6 
Statens vägverk 6,5 82,6 81,0 107,4 105,0 
Sjöfartsverket 5,0 88,2 2 82,1 52,6 57,9 
Södertälje kanalverk 6,0 3,0 29,0 0,2 0,2 

152,4 1 880,4 1 926,1 2 073,0 1981,5 

1 Varav 4,1 milj. kr. på tilläggsbudget I. 
• Preliminärt belopp. 

Anslagsbehållningarna per den 1 juli 1976 uppgick till 152,4 milj. kr. 
Tillsammans med för innevarande budgetår anvisade anslag om 1 880,4 
milj. kr. utgör den för budgetåret disponibla anslagssumman 2 032,8 
milj. kr. Med nu beräknade investcringsramar kommer medelsförbruk
ningen under innevarande budgetår att uppgå till totalt ca 1 926,1 milj. 
kr. Behållningarna vid budgetårets slut kommer därmed att utgöra ca 

106,7 milj. kr. 
De beräknade anslagsbeloppen för nästa budgetår avser att jämte be

hållningarna för innevarande budgetår täcka den förutsatta medelsför

brukningen och därutöver ge en marginal om ca 10 % för att möjlig

göra ökade investeringsramar om det skulle påkallas av konjunkturmäs

siga eller andra skäl. De förordade anslagen uppgår till sammanlagt 
2 073 milj. kr. Tillsammans med de till budgetåret 1977178 ingående 
behållningarna kommer de under samma budgetår tillgängliga anslagen 
att uppgå till 2 179, 7 milj. kr. Då medelsförbmkningen uppskattas till 

ca l 981,5 milj. kr. utgör anslagsreserven ca 198 milj. kr. 
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Medräknas även övriga anslag under kommunikationsdepartementets 
del av kapitalbudgeten, dvs. anslagen under statens utlåningsfonder och 
fonden för låneunderstöd blir totalsumman för budgetåret 1977178 en
ligt förslaget 2 103 001 000 kr. att jämföras med i statsbudgeten för 
budgetåret 1976/77 för motsvarande ändamål upptagna 1 906 301 000 
kr. Anslagen ökar således totalt med 196,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda anfört om 

kommunikations verkens investeringar. 
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I. Statens affärsverksfonder 

A. POSTVERKET 

Postverkets tillgångar uppgick den 30 juni 1976 till 9 083,3 milj. kr. 

Bokförda nettovärdet av fast egendom, huvudsakligen posthus, utgjorde 

330,7 milj. kr., medan de bokförda nettovärdena av motorfordon m. m. 

uppgick till 27,8 milj. kr., av inventarier till 89,9 milj. kr. samt av för

råd och lager till 5,9 milj. kr. Statskapitalet i postverket uppgick vid 

samma tidpunkt till 350,6 milj. kr., vilket innebär en ökning under bud

getåret med 23,2 milj. kr. 

Postverkets verksamhet under budgetåret 1975176 resulterade i ett 

överskott på 1,2 milj. kr., som inlevererats till statsverket. 

Postverket 

I skrivelse den 24 augusti 1976 har postverket hemställt om investe

ringsanslag till posthus m. m. för budgetåret 1977178, m. m. 

Posthus m. m. 

1975/76 
1976/77 
1977/78 verket 

föredraganden 

Ing. behållning Anslag 

29 978 000 
2 997 000 
2 497 000 
2 497 000 

20000000 
54 000 000 

132 600 000 
124 900 000 

Utgift 

146 981 000 
•54 500 000 
122 800 000 
115 800 000 

'Inkl. från budgetåret 1974/75 senarelagda investeringar 22 430 000 kr. 
samt vidgad medelsförbrukningsram 3 470 000 kr. 

•Inkl. höjning med 5 000 000 kr. beslutad av regeringen 1976-07-08. 

Utvecklingen av postverkets rörelse m. m. 

Post v o 1 y m c n ökade under budgetåret 1975176 mera än un

der det föregående budgetåret. Mätt i portointäkter i fasta priser 

och inklusive ersättningen för tjänsteförsändelser utgjorde ökningen 

5,2 % jämfört med 2,3 % under budgetåret 1974175. Denna ökning 

grundar sig till stor del på postverkets stora satsning på marknadsfö

ringen för att motverka det cfterfrågebortfall som var att vänta efter de 

allmänna portohöjningarna den 1 maj 1975 och den 1 februari 1976. 

Marknadsföringen har i första hand inriktats på att visa kunderna på 

möjligheterna att genom rationalisering av brevskrivandet uppnå lägre 

kostnader för kommunikation med omvärlden. 
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Antalet brev och postkort ökade under budgetåret 1975176 med 2,3 % 

jämfört med föregående budgetår. Paketen ökade med 7,1 %. Denna 
ökning beror till stor del på postverkets utvidgade service för hämtning 
och utkörning av paket och annan post. Masskorsbanden och grupp· 
korsbanden ökade under budgetåret med 14,0 resp. 10,0 %. Denna ut
veckling har bl. a. sin grund i att staten och kommunerna har ökat sin 

informationsverksamhet. De båda försändelseslagen lämpar sig väl för 
denna typ av information. En variant av gruppkorsbandsscrvicen -

den kommunvisa utdelningen - är speciellt utformad för att motsvara 

behovet av en kommunal informationskanal. övriga korsband ökade 

med 3,4 %. 
Antalet postdistribuerade tidningsexemplar ökade under budgetåret 

1975176 med 0,6 % . 

Postgiroinlåningen i dagsmedeltal ökade med 12,9 % eller med 618 

milj. kr. till 5,4 miljarder kr. under budgetåret 1975/76. Antalet till 
personkonton ej anslutna postgirokonton ökade under samma tid med 

23 000 och uppgick den 30 juni 1976 till 724 000. Postgirot förmedlade 

under budgetåret 294 miljoner betalningar till ett värde av 1 719 mil

jarder kr., vilket innebar att antalet betalningar ökade med 6,1 % och 

det förmedlade beloppet med 17,7 %. 
Sedan PKbanken bildades den 1 juli 1974 bedriver postverket entre

prenadverksamhet för dess räkning. Följande siffror belyser postverkets 

åtaganden gentemot banken. På sparkonton gjordes under budgetåret 
1975/76 sammanlagt 24,5 miljoner insättningar och uttag i postens kas

sor. Under samma tid bokfördes 54,8 miljoner transaktioner på pers011-
konton. Vidare förmedlades 0,5 miljoner betalningsuppdrag på giro
kapitalkonton. 

Efter PKbankens bildande ligger betalningsförmedling genom de icke 

räntebärande postgirokontona kvar inom postgirot som även handhar 
den centrala hanteringen av och bokföringen på PKbankens spar- och 
personkonton samt girokapitalkonton. Kontohavarnas tillgodohavande 
på icke räntebärande postgirokonton steg under budgetåret 1975176 
med 10,7 % eller med 0,7 miljarder kr. till 7 miljarder kr. 

Postverkets diligensrörelse omsatte under år 1975 
41,9 milj. kr., vilket innebär en ökning med 11,l % jämfört med 1974. 

Trafikvolymen minskade dock något, bl. a. beroende på att trafiken på 

linjen Skellefteå-Skellcftehamn fr. o. m. den 1 oktober 1974 överläts 

till Skellefteå kommun. 

Post verk c t s organisation, r a tio n al is er in g s verk

s a m het m. m. I maj 1976 beslöt riksdagen om en ny organisation 
för postverket. Regeringen har med stöd härav den 3 juni 1976 lämnat 

närmare föreskrifter för omorganisationen. Den kommer att genomfö
ras i etapper under de närmaste åren. 

Den nya organisationen innebär i korthet en ökad delegering av an·· 
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svar och befogenheter till regional och lokal nivå. De regionala förvalt
ningarna ges resultatansvar och de lokala förvaltningarna produktivi
tetsansvar. Centralförvaltningens arbete kommer främst att inriktas på 
utvecklingsuppgifter, samordning och övergripande planering. Postgirot 
och vissa andra enheter med - i förhållande till poströrelsen - spe
ciell verksamhet kommer att bilda egna resultatenheter. Antalet före

tagsnämnder utökas och nämnderna får beslutsrätt i en rad viktiga frå
gor. Den yttre serviceorganisationen sådan den gestaltar sig gentemot 
kunderna kommer dock inte att beröras. Indirekt medför delegeringen 
av beslutsbefogenheter till den lokala förvaltningen ökade möjligheter 
för postkunderna till direkt kontakt med postverkets beslutsfattare. 

Postverkets behov av personal ökar till följd av den pågående urba
niseringen och trafikökningen. Genom rationaliseringsåtgärder kunde 
personalökningen under budgetåret 1975176 begränsas till 850 årsar
betskrafter. I genomsnitt under budgetåret uppgick antalet årsarbets
krafter till 43 300. I sammanhanget kan nämnas att det totala antalet 

anställda under året ökade med ca 1 700 till ca 58 250. 
Inom postverket pågår en fortlöpande rationalisering för att effekti

visera verksamheten och i möjligaste mån begränsa de kraftigt stigande 
kostnaderna. De viktigaste aktuella projekten anges i det följande. 

Mekaniska paketsorteringsanläggningar finns f. n. i drift på åtta olika 
platser i landet och ytterligare två anläggningar planeras. 

För att underlätta postbehandlingsarbetet har postverket fortsatt att 
anskaffa också andra mekaniska hjälpmedel. Postterminalerna i Lin
köping och Västerås som togs i bruk i slutet av år 1975 har utrustats med 
transportörsystem för bl. a. sortering av paket och postpåsar. Dessutom 
har lastkajerna utrustats med nivåutjämnande anordningar. Transport
och hanteringsutrustning planeras också för postterminaler och post
kontor i Stockholm, Luleå, Nässjö, Uddevalla och Örebro. 

Installationen av postkassamaskiner fortsätter och skall vara helt 
genomförd år 1978, då totalt ca 2 600 kassamaskiner skall finnas på 
postanstalterna. Vid utgången av budgetåret 1975/76 hade 610 maskiner 
installerats på ca 135 postkontor. 

En allt större del av transaktionsvolymen i postgirot har överförts 
till det nya systemet för central bokföring enligt vilket datainsamling 
och blankettsortering baserats på optisk klartextläsning. Vid mitten av 
år 1976 uppgick andelen transaktioner som behandlades i optiska läsare/ 

sorterare till närmare 90 % . 

Dataterminaler utnyttjas i Stockholm, Göteborg och Malmö för sal
dokontroll vid vissa uttag från postgirokonton och personkonton. För 
vissa transaktioner är postkassamaskiner i Stockholmsområdet koppla
de on-line till postgirots datacentral. Möjligheterna att on-line-ansluta 
kassamaskinerna i Göteborgs- och Malmöområdena utreds. 

Genom regeringens beslut i mars 1974 fick rikspolisstyrelsen ta i an-
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språk 2 milj. kr. för komplettering av sitt riksradionät med en frekvens 
för radioförbindelse med värdetransporter. Utrustningen för bilar skulle 

köpas av respektive intressent. Eftersom postverket planerar att in
stallera sådan radioförbindelse tog verket kontakt med kommunika

tionsdepartementet för samråd innan ett upphandlingsbeslut fattades. 

Postverket planerar även att på sikt ansluta lantbrevbärarna till den 
nya radioförbindelsen eftersom en förstärkning av säkerhetsåtgärdcrna 
är nödvändig med hänsyn till brottslighetsutvecklingen. För att kunna 

installera planerad radioförbindelse bör enligt postverket rikspolisstyrel

sens äskande av medel för den fortsatta utbyggnaden av riksradionätet 
beaktas så att postverkets åtgärder kan fullföljas. 

M ar k n a d e n. För att fånga upp det växande behovet i samhället 
av ökad kommunikation har postverket gett brevrörelsen högsta priori

tet i marknadsföringen. 
Postorderhandeln som svarar för ca en fjärdedel av postpaketen öka

de kraftigt under budgetåret 1975176 och beräknas få en fortsatt god 

utveckling. 
Förmedlingen av social service genom lantbrevbärarna, som efter en 

försöksverksamhet introducerades under budgetåret 1973174, har mött 
stort intresse från kunderna. Servicen omfattar f. n. 80 kommuner 
med ca 1 000 lantbrevbäringslinjer. Om ett eller ett par år beräknas 

den sociala servicen vara införd på ca 1 500 lantbrevbäringslinjer. 

Sedan augusti 1974 har postverket, tills vidare på försök, medverkat 

i det nya rikstotospelet, det s. k. V 65-spelet. Alla postanstalter och 

lantbrevbärare förmedlar spelkuponger och förtidsvadsinsatser i Rikstoto
spelet. Under budgetåret 1975176 noterades sammanlagt ca 4,3 mil
joner insatser. En överenskommelse har träffats om medverkan av 
postverket också under budgetåret 1976177. 

Postverkets åtaganden för PKbankens räkning utökas successivt. Se
dan februari 1976 kan man i postkassa kontant lösa in PKbankscheckar 
på högst 500 kr. Vidare deltar postverket i handeln med andelar i ak
tiefonden PKinvest, som administreras av ett dotterbolag till PKbanken. 
När det gäller tjänster åt andra banker än PKbanken har avtal träffats 

om att uttag skall kunna ske i postkassorna på bankernas motböcker. 

Under budgetåret 1975176 gjordes ca 450 000 sådana uttag. 

B e d ö m n i n g a r a v u t v e c k 1 i n g e n i n o m d e n ä r m a s

t e åren. Datatekniken har haft en positiv inverkan på postvolymen. 

Den har gjort det lättare och billigare att ta fram underlag för att pro
ducera vissa typer av meddelanden. 

Postverkets paketrörelse beräknas öka, dock möjligen i en långsam
mare takt än under de senaste två budgetåren. 

Den fortgående urbaniseringen beräknas under perioden 1977178-
1981/82 innebära ett ökat personalbehov med ca 2 000 årsarbetskrafter 

och trafikökningen m. m. väntas kräva ytterligare ca 1 150 årsarbets-
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krafter. Rationaliseringsverksamhcten beräknas under samma tid mins
ka behovet med sammanlagt ca 700 årsarbetskrafter. Härigenom skulle 
personalökningen således kunna begränsas till totalt ca 2 500 årsarbets
krafter under denna period. 

Medelsförbrukningen under budgetåren 1975176-1977178 

För b u d ge t å r e t l 9 7 5/7 6 medgavs ursprungligen en investe
ringsram av 23,6 milj. kr. Genom regeringens beslut den 10 april 1975 

höjdes ramen till 46 milj. kr. för att möjliggöra utbetalningar inom en 
totalram av 26 milj. kr. i anslutning till att delar av etapp 111 i till

byggnaden av postgirohuset i kvarteret Blåmannen i Stockholm hade 
senarelagts. Senarelagda utbetalningar medgavs med dels 2,4 milj. kr. 

för evakuering av rivningsfastigheter, dels 20 milj. kr. för inköp av 

tomterna nr 7 och 8 i kvarteret Blåmannen. Genom regeringens beslut 
den 9 oktober 1975 höjdes investeringsramen för budgetåret till 49,5 

milj. kr. på grund av fördyringar avseende evakueringsarbetena och 

tomtanskaffningen. Totalt ianspråktogs under budgetåret dock endast 

47 milj. kr. Den lägre medclsanvändningen beror i huvudsak på att pla

nerad om- och tillbyggnad av posthuset i Trelleborg ej kunnat påbörjas 

på grund av att byggnadsnämndens beslut om byggnadslov över

klagats. Vidare kunde en tillbyggnad av postterminalen i Ange inte 
påbörjas planenligt under budgetåret därför att projekteringen förse
nats. 

För b u d g e t å r c t 1 9 7 617 7 medgavs genom regleringsbrev den 
8 april 1976 en investeringsram av 49,5 milj. kr. ökade kostnader be
räknas tillkomma för ytterligare arbeten avseende byggnadsetapp I a 

av postterminalen Göteborg Ban. Genom regeringens beslut den 8 juli 
1976 har investeringsramen för budgetåret 1976/77 av detta skäl höjts 
till 54,5 milj. kr. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 717 8 räknar postvcrket med ett medels
behov av 122,8 milj. kr. För finansiering av de föreslagna investeringar
na beräknas avskrivningsmedcl på 21,2 milj. kr. inom postverkets fond 
komma att stå till förfogande under budgetåret, varför belastningen 
på statsbudgeten i form av nytt kapital skulle bli 101,6 milj. kr. 

lnvesteringsprogram 

I följande sammanställning redogörs för faktisk respektive beräknad 

medelsförbrukning budgetåren 1975/76-1977/78 med fördelning på 

olika objektsgruppcr. 
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Objcktsgrupp Utgift Beräknad utgift 

1975/76 1976/77 1977/78 

milj. kr. 

Posthus 
Postgirohuset i Stockholm 8,7 25,0 35,0 
Malmö Ban 2,5 2,5 0,6 
Göteborg Ban 11,0 34,0 
Övriga posthus 7,7 9,3 37,6 

Inköp av fastigheter 22,0 1,2 1,9 
Diligensrörelsen 

Garagebyggnader m. m. 
Anskaffning av bussar m.m. 3,1 4,5 12,7 
Förvärv av billinjer 

Diverse och oförutsett 3,0 1,0 1,0 

47,0 54,5 122,8 

Posthus 

I prop. 1975: 1 beräknades för budgetåret 1975176 en medelsförbruk

ning för objektsgruppen Posthus av 17,5 milj. kr., varav 3,8 milj. kr. 
för tillbyggnad av postgirohuset i Stockholm, 4,6 milj. kr. för nybygg

nad av postterminalen Malmö Ban och 9,1 milj. kr. för gruppen övriga 
posthus. Investeringsramen för objektsgruppen höjdes genom regering

ens beslut den 10 april 1975 att omfatta de utbetalningar avseende till
byggnadsetapp III av postgirohuset i kvarteret Blåmannen i Stockholm, 

vilka senarelagts i förhållande till verkets investeringsprogram för bud
getåret 1974175. För objektsgruppen motsvarade detta senarelagda be
talningar på 2,4 milj. kr. för evakuering av rivningsfastigheter i kvar
teret. Genom regeringens beslut den 9 oktober 1975 fick ytterligare 
1,5 milj. kr. tas i anspråk för evakueringen. Därigenom hade samman
lagt 21,4 milj. kr. ställts till postverkets förfogande för objektsgruppen, 
varav 7,7 milj. kr. för postgirohuset i Stockholm. Av sistnämnda be
lopp avsåg 3,9 milj. kr. evakueringskostnader, 3,5 milj. kr. rivnings

arbeten m. m. i tillbyggnadsetapp III och resterande 300 000 kr. äldre 
tillbyggnad. 

Under budgetåret 1975176 förbrukades 8, 7 milj. kr. för postgiro

huset, därav 3,3 milj. kr. för nämnda evakueringskostnader och 5,2 
milj. kr. för igångsatta rivningsarbeten m. m. i tillbyggnadsetapp III. 

För postterminalen Malmö Ban förbrukades 2,5 milj. kr. och för 

övriga posthus 7,7 milj. kr. Sammanlagt förbrukades således 18,9 milj. 

kr., vilket innebär en underförbrukning för objektsgruppen av 2,5 milj. 

kr. Denna sammanhänger som nämnts i det föregående i stort med att 
den om- och tillbyggnad av posthuset i Trelleborg och den tillbyggnad 
av postterminalen i Ange som hade planerats inte kunde påbörjas un
der budgetåret. En närmare redogörelse för dessa båda företag lämnas 
i det följande. 
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Medel för övriga posthus har utnyttjats bl. a. för nybyggnad av post
terminaler i Spanga och Västerås, som färdigställdes under budgetåret, 

samt för om- och tillbyggnad av posthuset i Enköping. Byggstarten för 
det sistnämnda byggnadsföretaget försenades under budgetåret och ar

betena väntas pågå under större delen av 1976177. Under övriga post

hus har vidare använts medel i anslutning till de nybyggnader av post
terminaler i Örebro, Hässleholm och Handen, vilka i likhet med ny
byggnad av postterminalen Göteborg Ban påbörjas under budget
året 1976177 i enlighet med regeringens beslut den 8 april 1976. Här
vid har utnyttjats den underförbrukning avseende Malmö Ban och 

posthuset i Enköping, som orsakats av att utgifter senarelagts i sam
band med förseningar i arbetena. 

Genom regleringsbrevet för budgetåret 1975/76 ställdes medel till 

postverkets förfogande för att om- och tillbyggnad av posthuset i Trelle

borg och tillbyggnad av postterminalen i Ange skulle kunna påbörjas 

under budgetåret. Beträffande posthuset i Trelleborg har byggstart ännu 

inte kunnat ske på grund av att byggnadsnämndens beslut att med vissa 
dispenser medge byggets genomförande har överklagats. Tillbyggnaden 
av postterminalcn i Ange har inte kunnat påbörjas under 1975176 på 
grund av att förhandlingar om markdisponering och tillbyggnadens ut
formning dragit ut på tiden och projekteringen därigenom försenats. 
Dessutom har postverket i skrivelse den 13 maj 1976 redovisat kostnads

ökningar i prisläget per den 1 april 1975 med ca 260 000 kr. för arbeten 
med bl. a. grundläggning och ventilation samt med ca 130 000 kr. för 

ombyggnad av den befintliga byggnaden. Sistnämnda kostnad avser 

postverket dock bestrida med driftmedel. Byggnadsföretaget påbörjades 

under hösten 1976. 
Beträffande nybyggnad av postterminalen Göteborg Ban har system

handlingar färdigställts under våren 1976. På basis av dessa har den 
tidigare preliminära kostnadsberäkningen följts upp, varvid har konsta
terats en kostnadsökning för byggnadsetappen. ökningen beror främst 
på att åtgärder måste vidtas bl. a. för markförstärkning och för förbätt
ring av vissa vid projekteringen aktualiserade funktions- och arbets
miljökrav samt att spårförsörjningen av anläggningen fördyrats genom 

ändrade förutsättningar. Regeringen har på grund härav genom beslut 

den 8 juli 1976 höjt investeringsramen för budgetåret 1976177 med 

5 milj. kr. 
För igångsättning under budgetåret 1977178 anmäler postverket i 

denna skrivelse nybyggnad av dels etapp I b av postterminalen i Göte

borg dels av posthuset i Trollhättan samt om- och tillbyggnad av post
husen i Ludvika och Vetlanda. 

I investerings.planen för posthus har medelsförbrukningen anpassats 

till de ändrade igångsättningstiderna och de senarelagda utgifterna. 
Byggnadsstyrelsen har reviderat kostnadsberäkningarna med anledning 
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lnvesteringsp/an för posthus (milj. kr.) 

Byggnadsobjekt Totalkostnad Medelsförbrukning 
beräknad per 

Faktisk Beräknad för 
tom 

75-04-01 76-04-01 1975/76 1976/77 1977/78 

I. Byggnader påbörjade 
före 1977-07-01 
Äldre företag 0,1 
Posttcrminal Malmö Ban 71,1 71,1 68,0 2,5 0,6 
Postterminal i Umeå 6,1 6,1 5,8 0,3 
Postterminal i Linköping 7,7 7,8 7,6 0,2 
Postterminal i Spånga 3,1 3,1 2,8 0,3 0,1 
Postterminal i Västerås 4,9 5,1 4,9 0,2 
Om- och tillbyggnad av 
posthuset i Enköping 2,4 2,6 0,8 0,7 1,1 
Om- och tillbyggnad av 
posthuset i Trelleborg 2,2 2,5 2,0 
Tillbyggnad av post-
terminalen i Ånge 1,8 2,1 0,2 1,1 0,8 
Tillbyggnad av postgiro-
huset i Stockholm, etapp III •91,5 • 101,5 12,1 25,0 35,0 
Postterminal i Göteborg, 
etapp I a 13,6 15,2 11,0 4,0 
Postterminal i Örebro 29,l 32,5 3 4,7 4,8 17,0 
Postterminal i Hässleholm 7,5 8,4 0,4 1,1 6,0 
Postterminal i Handen 4,1 4,2 0,2 0,6 3,2 

Summa I 245,1 262,2 107,4 47,8 69,8 

Il. Byggnader avsedda att 
pdbörjas budgetdret 1977/78 
Postterminal i Göteborg, 
etapp I b 83,0 30,0 
Postterminal i Trollhättan 7,1 5,0 
Om- och tillbyggnad av post-
huset i Ludvika 2,6 1,6 
Om- och tillbyggnad av post-
huset i Vetlanda 0,8 0,8 

Summa Il 93,5 37,4 

Summa I+II 245,1 355,7 107,4 47,8 107,2 

' Byggstart är beroende av regeringens beslut i besvärsärende. 
• Inklusive evakueringskostnader. 
3 Varav 2 milj. kr. redovisats under objektsgruppen Diverse och oförutsett. 

av de kostnadsökningar som skett under tiden 1 april 1975-1 april 
1976. 

I postverkets långsiktiga investeringsprogram har postterminalen i 
Göteborg tidigare redovisats. Den planerade postterminalen är avsedd 
att uppföras i två etapper, av vilka den första uppdelas i två deletapper, 
deletapp I a och deletapp I b. Deletapp I a omfattar iordningställande 
av lastkaj och lastgård samt framdragning av järnvägsspår. För att 
dessa anordningar skall kunna tas i bruk den 1 juli 1977 krävdes bygg
start för deletappen under hösten 1976. Nuvarande lastområde fick post
verket enligt avtal med SJ nyttja fram till nämnda datum. Regeringen 

Bygg- Färdig-
start stäl-
år/mån. I ande 

år/män. 

72-10 74-11 
72-09 73-11 
73-09 75-06 
74-06 75-09 
74-06 75-09 

76-04 77-06 

76-08 77-04 

76-03 79-01 

76-10 77-07 
77-01 78-07 
77-03 78-04 
77-03 78-02 

77-11 79-04 
77-10 78-10 

77-10 78-09 

77-10 78-09 
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har genom beslut den 8 april 1976 och den 8 juli 1976 ställt medel till 
förfogande för genomförande av deletapp I a. Deletapp I b omfattar 
uppförande av den egentliga byggnaden för B-posthanteringen. Kostna
derna, som granskats av byggnadsstyrelsen, beräknas preliminärt till 
83 milj. kr. Härtill kommer kostnader för anordnande av gata till om
rådet samt vissa anslutningskostnader. 

Postkontoret i Trollhättan kommer i den förra året beslutade nya orga
nisationen att organiseras som postområdesförvaltning. Lokaler för post

kontoret .i Trollhättan förhyrs sedan år 1960 i en privatägd fastighet i 
kvarteret Apollo. Boende i den fastighet där postlokalerna är inrymda och 
i omkringliggande byggnader har anmält, att de störs av det lastnings
arbete som måste ske nattetid. Vidare störs trafiken i viss utsträckning 
av postens fordon. I samband med att den nya sorterings- och transport
organisationen genomfördes år 1968 uppstod ökat lokalbehov för sorte
ringsexpeditionen. För att tillgodose lokalbehoven förhyrdes proviso
riskt iordningställda lokaler i kvarteret Viking. Dessa lokaler är otids

enliga och har en otillfredsställande arbetsmiljö. Postverket har efter före
tagen utredning funnit att lokalfrågan för postkontoret i Trollhättan 
bör lösas genom uppförande av en ny terminal på från bl. a. trafik
synpunkt lämpligt belägen tomt där sorterings- och brevbäringsexpedi
tionerna inryms. Postkontorets kassaexpedition och administration skall 
bli kvar i de nuvarande lokalerna i kvarteret Apollo, vilka från kund
synpunkt har ett lämpligt läge. För att tillgodose behovet av trafik
och parkeringsyta vid terminalen måste två fastigheter och mellan 
dessa belägen gatumark förvärvas. Ett preliminärt avtal avseende för
värv av tomtmark inom kvarteren Viking och Angantyr har träffats 
mellan postverket och Trollhättans kommun. Avtalet är träffat under 
förbehåll av regeringens och kommunfullmäktiges i Trollhättan god
kännande. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget 
till 7,1 milj. kr. 

Postkontoret i Ludvika har sedan år 1921 lokaler i en postverket till
hörig fastighet i kvarteret Brage. Ar 1952 färdigställdes en tillbyggnad, 
varigenom det dåvarande lokalbehovet tillgodosågs. Lokalerna är nu
mera otillräckliga. Detta gäller främst kassa- och brevbäringsexpeditio
nerna. Lastkaj saknas vid postintaget, vilket medför att arbetet med 

lastning och lossning av postgodset försvåras i hög grad. Detta för
hållande har påtalats av yrkesinspektiom:n. Härtill kommer att arbets
miljön inte uppfyller de krav som idag kan ställas. 

En utredning har visat att lokalfrågan bör lösas genom en om- och 

tillbyggnad av posthuset. 
Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget 

till 4,5 milj. kr., varav 1 960 000 kr. faller på ändrings- och underhålls
arbeten. Av kapitalmedel behöver således 2 540 000 kr. tas i anspråk. 

14 Riksdagen 1976177. 1 samt. Nr 100. Bilaga 9 
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Postkontoret i Vetlanda har sedan år 1952 lokaler i en postverket 
tillhörig fastighet i kvarteret Lejonet. Lokalerna är numera otillräck
liga. Detta gäller främst brevbärings- och kassaexpeditionerna. Arbetet 

med lastning och lossning av postgodset försvåras i hög grad på grund 
av att för ändamålet tillgängligt utrymme är för litet. Härtill kommer 

att arbetsmiljön inte uppfyller de krav som idag kan ställas. 
En utredning har visat att lokalfrågan bör lösas genom en om- och 

tillbyggnad av posthuset. 
Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget 

till 2,8 milj. kr., varav 1 970 000 kr. faller på ändrings- och underhålls
arbeten. Av kapitalmedel behöver således 830 000 kr. tas i anspråk. 

Den aktuella investeringsplanen för posthus visas i föregående ta

bell. 

Inköp av fastigheter 

Under budgetåret 1975176 har postverket genom regeringens beslut 

disponerat 22 milj. kr. för förvärv av fastigheterna nr 7 och 8 i kvar

teret Blåmannen i Stockholm. Dessa fastigheter förvärvades under bud
getåret från Stockholms kommun till en kostnad av 21 970 377 kr. 

För innevarande budgetår disponerar postverket 1,2 milj. kr. för för

värv av fastigheter. Av dessa medel har 330 000 kr. utnyttjats för inköp 

av tomt för postterminal i Haninge kommun. För förvärv av tomt för 

postterminal i Hässleholm avses 724 000 kr. komma att utnyttjas samt 
100 000 kr. för inköp av mindre fastigheter. 

För budgetåret 1977178 begär postverket sammanlagt 1,9 milj. kr., 
varav 1 835 000 kr. för tomt- och gatumark i Trollhättan samt 65 000 
kr. för vissa mindre fastigheter. 

Diligensrörelsen 

Under budgetåret 1976/77 disponeras 4,5 milj. kr. för anskaffning av 
diligensbussar. Till detta kommer att bussanskaffning för 4,4 milj. kr. 
tidigarelagts till budgetåren 1975/76-1976/77 i samråd med arbets
marknadsstyrelsen. 

För budgetåret 1977/78 begär postverket 12,7 milj. kr. för anskaffning 
av bussar. 

Som ersättning för de bussar som anskaffats inför högertrafikom

läggningen föreslog postverket i anslagsframställningen avseende bud

getåret 1976177 ett nyanskaffningsprogram av 35 bussar per år under 

perioden 1976177-1980/81. Det äldre bussbeståndet anskaffades under 

åren 1963-1967. Av dessa fordon har i synnerhet de äldre numera. 

väsentliga brister. Bussarnas genomsnittliga livslängd är 13 år. Med 
utgångspunkt i detta och för att den ovannämnda långsiktiga planeringen 

av ersättningsanskaffningar skall kunna genomföras behöver därför 40 

bussar anskaffas under budgetåret 1977178. Denna anskaffning mot
svarar ett medelsbehov i dagens prisläge av 12,7 milj. kr. 
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Diverse och oförutsett 
För budgetåret 1976/77 disponerar postverket 1 milj. kr., vilket be

räknas komma att helt tas i anspråk. För budgetåret 1977178 föreslår 
postverket att 1 milj. kr. anvisas under posten Diverse och oförutsett. 

Slutlig avskrivning av kapitalmedelsfinansierade bilar inom postverkets 
fond 

Postverket föreslår att avskrivning under budgetåret 1977 /78 av de 

bilar som tidigare finansierades över investeringsanslag får ske endast 

till så stor del som behövs för att fordonens bokförda nettovärde skall 
nollställas samt att värdet av ifrågavarande bilar ej vidare skall inräknas 

i avskrivningsunderlaget för beräkning av avskrivningsmedel inom post
verkets fond. 

Programplaner för ekonomiskt försvar 

Postverket har i skrivelse den 14 september 1976 redovisat sina pro

gramplaner för ekonomiskt försvar avseende perioden 1977 /78-
1981/82, vilka upprättats i enlighet med de anvisningar som utgjorts av 

chefen för handelsdepartementet den 11 mars 1976. 

Remissyttrande 

A rbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande över bl. a. postver

kets anslagsframställning som redovisats under rubriken Vägväsendet 
(s. 62). 

Föredraganden 

Investeringarna i postverket syftar till att genom moderna och funk
tionsenliga lokaler och utrustning möjliggöra en effektiv och snabb 
posthantering och värdeförmedling samt ett utbud av alla de tjänster i 
övrigt som kunderna gör anspråk på. Samtidigt skall verksamheten 
kunna bedrivas i former som innebär en god arbetsmiljö för de an
ställda och som medger en flexibel anpassning till skiftande arbetsvoly
mer och förändringar i efterfrågan. Jämfört med övriga kostnadsslag, 
där personalkostnaderna dominerar, är kapitalkostnaderna i postverket 
tämligen små, men investeringsverksamheten har ändå en nyckelroll 

för att alla de nyssnämnda kraven skall kunna tillgodoses. 
Postverket finansierar direkt med sina intäkter investeringar i maski

nell utrustning och bilar. För investeringar i fastigheter och byggnader 

samt diligensbussar disponeras anslaget Posthus m. m. på kapitalbudge
ten. Inom den sistnämnda kategorin dominerar f. n. investeringarna i 
tre stora projekt nämligen den nya etappen av postgirohuset i Stock

holm, den etappvis uppförda nya postterminalen Göteborg Ban samt 
postterminalen i Örebro. Härutöver pågår arbete med vissa mindre post

terminalcr och posthus. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 212 

I prop. 1975: 1 (bil. 8, sid. 226) beräknades investeringsramen för 
Posthus m. m. för budgetåret 1975/76 till 23,6 milj. kr. Genom rege
ringens beslut den 10 april 1975 och den 9 oktober 1975 höjdes in
vesteringsramen till 49,5 milj. kr. bl. a. till följd av att postverket senare
lagt vissa betalningar för postgirohuset under det föregående budget

året. Totalt förbrukades dock endast 47 milj. kr. eftersom en om- och 

tillbyggnad av posthus i Trelleborg försenats på grund av att besvär 

anförts mot byggnadsnämndens beslut om byggnadslov. Vidare fick en 

tillbyggnad av postterminalen i Ange anstå till följd av att projektering

en försenats. 
I prop. 1975/76: 100 (bil. 8, sid. 233) beräknades investcringsramen 

för budgetåret 1976/77 till 49,5 milj. kr. Genom regeringens beslut 

den 8 juli 1976 höjdes denna ram till 54,5 milj. kr. för att möjliggöra 

vissa tillkommande arbeten i samt fördyringar av etapp 1 a av Göteborg 

Ban. 
För budgetåret 1977178 har postverket föreslagit en medclsförbruk

ning av 122,8 milj. kr. För finansieringen härav beräknas avskrivnings

medel på 21.2 milj. kr. stå till förfogande. Belastningen på statsbudgeten 
i form av kapitaltillskott skulle därmed bli 101,6 milj. kr. Som framgår 

av den förut redovisade investeringsplanen för kommunikationsverken 
har jag tillstyrkt en investeringsram på 115,8 milj. kr. I följande sam

manställning, som även visar utfallet för budgetåret 1975176 resp. be
räknad utgift för budgetåret 1976177, redovisas hur den av mig före

slagna ramen ungefärligt kan beräknas komma att fördela sig på olika 

objektsgrupper. 

Objektsgrupp 1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräknad 

utgift Verket Föredra-
ganden 

milj, kr. 

Post hus 
Postgirohuset i Stockholm 8,7 25,0 35,0 35,0 
Göteborg Ban 11,0 34,0 33,4 
Övriga posthus 10,2 11,8 38,2 34,0 

Inköp av fastigheter 22,0 1,2 1,9 1,9 
Diligensrörelsen (bussar) 3,1 4,5 12.7 10,5 
Diverse och oförutsett 3,0 1,0 1,0 1,0 

47,0 54,5 122,8 115,8 

Inklusive medel för igångsättning av etapp 1 b i postterminalcn Gö

teborg Ban har för projektet beräknats 33,4 milj. kr. Etapp 1 beräknas 

vara genomförd i april 1979. Därvid kommer en övergång av verksam

heten från nuvarande utspridda och delvis omoderna resp. proviso
riska lokaler till en ny modern terminalanläggning att kunna ske. Etapp 
2 avses inte sättas igång förrän i början av 1980-talct. 

Under budgetåret 1977/78 fortgår eller igångsätts arbetena på post-
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terminalerna i Örebro, Göteborg, Hässleholm, Spånga, Handen och 

Ange, postterminalen Malmö Ban samt posthusen i Enköping och 

Trelleborg. Likaså fortgår tillbyggnaden av postgirohuset i Stockholm. 
Postverket föreslår att ny- och ombyggnadsarbeten avseende posthu

sen i Trollhättan, Ludvika och Vetlanda påbörjas under budgetåret 

1977178. Jag förordar att postverket får göra detta inom den ram som 

står till buds för budgetåret. Byggstart får med andra ord anpassas så 

att projekten ryms inom föreslagen medelsram. Jag har beräknat 1,9 

milj. kr. för inköp av fastigheter, vilket belopp till största delen beräk

nats användas för köp av den tomt i Trollhättan där terminalen skall 

uppföras. 

För investeringar i diligensbussar har jag beräknat 10,5 milj. kr. 

Detta belopp möjliggör bl. a. en fortsatt anskaffning av bussar som er

sätter äldre fordon byggda för vänstertrafik. 

För diverse mindre samt oförutsedda investeringsändamål beräknar 

jag 1 milj. kr. för nästa budgetår. 

För att möta redan inträffade och beslutade kostnadsökningar, bl. a. 

de ökade personalkostnader som följer av 1976 års kontrollstationsför

handlingar och den av riksdagen beslutade höjningen av arbetsgivarav

gifterna, har regeringen den 22 december 1976 beslutat medge höjning 

av postavgifterna med ca 10 % från den 1 mars 1977. 

I fråga om investeringsanslaget till posthus m. m. föreslås detta på sed

vanligt sätt beräknas med hänsyn till att en marginal utöver investe

ringsramen bör finnas för att möjliggöra en av konjunkturmässiga eller 

andra skäl påkallad ökning av medelsförbrukningen. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag, att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1977/77 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 

Anslag budgetåret 1977 /78 

milj. kr. 

115,8 
11,6 

-2,5 

124,9 

För finansiering av investeringarna under budgetåret 1977 /78 finns 

avskrivningsmedel inom postverkets fond utgörande 21,2 milj. kr. Jag 

har ingen erinran mot de principer som postverket föreslagit vad gäller 

slutlig avskrivning av de bilar som tidigare finansierats över investe

ringsanslag. Vad postverket i övrigt anfört föranleder inga kommentarer 

från min sida. De för budgetåret 1977 /78 beräknade avskrivningarna 

innebär att den av mig förordade investeringsramen kommer att kräva 

ett kapitaltillskott från statsverket av 94,6 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Posthus m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett investc
ringsanslag av 124 900 000 kr. 
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B. TELEVERKET 

Nettovärdet av televerkets tillgångar uppgick den 30 juni 1976 till 

sammanlagt 6 086,3 milj. kr. Bruttovärdet av anläggningstillgångarna 

var 14 536 milj. kr. Statskapitalet var 1 516,6 milj. kr., vilket innebar 

en minskning under budgetåret med 108 milj. kr. Statskapitalet minska

de därför att avskrivningsbeloppet översteg investeringsbeloppet med 

ett negativt investeringsbemyndigande som följd. Motsvarande belopp 

har av televerket inlevererats till statsverkets checkräkning i riksbanken. 

överskottet för budgetåret 1975176 uppgick efter avskrivningar till 

140 milj. kr., vilket täcker förräntningskravet på det under budgetåret 

genomsnittligt disponerade statskapitalet. Vid beräkning av överskottet 

har hänsyn inte tagits till resultatet av rundradiorörelsen, vilket avräknas 

mot rundradiofonden. 
Av överskottet på 140 milj. kr. inlevererades 105 milj. kr. under bud

getåret, vilket tillsammans med en inleverans på 45 milj. kr. - utgö

rande balans från budgetåret 1974175 - innebar att till statsverket kun

de inlevereras överskottsmedel till ett belopp av 150 milj. kr. under bud

getåret 1975176. 

Televerket 

I skrivelser den 31 augusti och den 27 oktober 1976 och i anslutning 

därtill lämnade kompletterande uppgifter har televerket hemställt om 
investeringsanslag till teleanläggningar m. m. för budgetåret 1977 /78. 

I separat skrivelse förstnämnda dag har verket hemställt om investe

rings- och driftanslag för ljudradio och television för budgetåret 1977/ 

78. Skrivelsen har ingetts till utbildningsdepartementet och behandlas i 

bil. 12 till denna proposition. 

Teleanläggningar m. m. 

1975/76 
1976/77 
1977 /78 verket 

föredraganden 

lng. behållning Anslag 

105 200000 
73 500000 
53 400000 
53 400000 

773 700000 
827100000 
946 800000 
870 600000 

Utgift 

1805 400000 
2 847 200 000 
3 909 300000 
840000000 

1 InkJ. under budgetåret tidigarelagda investeringar med ca 7,9 milj. kr. 
• Ramen höjd enl. regeringens beslut den 8 april och den 2 december 1976. 
• I skrivelse den 27 oktober 1976 begärde televerket höjning av ramen för 

budgetåret 1977/78 med 11,8 milj. kr. 
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Utveckling av televerkets rörelse m. m. 

Telefonrörelsen har under lång tid expanderat kraftigt. An
talet telefonapparater har under åren 1950-1976 mer än tredubblats 
och uppgick 1 januari 1976 till 5 422 795. En jämförelse med andra län
der i världen visar att Sverige i förhållande till folkmängden har flest 
huvudledningar, dvs. telefonledningar från abonnentinstallationer till 
telefonstationer. Den 1 januari 1976 fanns 513 huvudledningar per 1 000 

invånare. Under budgetåret 1975176 beställdes 405 400 nya telefonappa
rater, jämfört med 378 000 under föregående budgetår. Antalet netto

beställningar, dvs. skillnaden mellan antalet nybeställningar och antalet 
annulleringar, utgjorde 256 100, vilket innebär en ökning med 12,1 % 

jämfört med föregående budgetår. Televerket har under budgetåret 
1975176 därmed haft den största abonnenttillströmningen i verkets his
toria, samtidigt som det allmänna konjunkturläget varit dämpat. Antalet 
telefonapparater i nätet ökade under budgetåret 1975176 med 255 000 
och antalet apparater var den 1 januari 1976 per 1 000 invånare 661 mot 
633 ett år tidigare. 

Antalet samtalsmarkeringar totalt i automatisk trafik ökade under 
budgetåret 1975176 med 6,3 %. Motsvarande ökning under den senaste 
femårsperioden är i genomsnitt 4,2 % per år. Möjligheterna till automa

tisk telefontrafik med utlandet har under budgetåret ytterligare vidgats 
och vid utgången av budgetåret 1975176 expedierades 94 % av utlands
trafiken automatiskt. 

Under budgetåren 1976/77 och 1977/78 beräknas det totala antalet 
markeringar för telefontrafiken komma att öka med i genomsnitt 3-4 % 

per år. Hänsyn har härvid tagits till effekterna av de taxeändringar i 
syfte att skapa olika lättnader för rikssamtalstrafiken, som gjorts under 
de senaste åren och som helt genomförts under år 1976. 

Under senare år har vissa manuella teletjänster såsom nummerbyrå och 
vakansexpedition ökat i omfattning. 

Introduktionen av integrerade administrativa datasystem kommer på 
sikt att minska televerkets driftkostnader. Arbete pågår vidare för att 
effektivisera arbetet med de manuella telefontjänsterna. I samband med 
utökning av äldre lokalnät utförs ett kapitalkrävande moderniserings
arbete. Blymantlade kablar och blankledningar på stolpar utbyts mot 
moderna plastjordkablar. Exempel på andra insatser som väntas ge för
bättrad felavhjälpningsservice och minskade drift- och underhållskost
nader är åtgärder för att förebygga åskskador samt införande av utrust
ningar, som automatiskt övervakar telefontrafiken och rapporterar drift
störningar. En grov uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna av 
pågående rationaliseringsinsatser är att driftkostnaderna minskar med 
3 a 3,5 % per år. Normleveranstiden (den tid inom vilken 90 % av be
ställningarna effektueras) för vanliga huvudabonnemang har fram till 
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budgetåret 1973/74 sänkts till knappt 5 veckor. Den kraftiga efterfråge
ökningen under budgetåren 1974/75 och 1975/76 har emellertid lett till 

en ökad leveranstid - för enstaka områden uppemot 7-8 veckor. En 
förkortning förutses bli möjlig under innevarande budgetår och för 
1977/78 inriktas planeringen på 3-4 veckor, där detta är möjligt. 

Televerket förutser att det under kommande år kommer att introdu
ceras nya typer av produkter och tjänster som vidgar och delvis för
ändrar televerkets verksamhet. Forskningen och utvecklingen på teleom
rådet är expansiv och den moderna teletekniken ger samhälle, näringsliv 
och enskilda tillgång till rationella kommunikationer. 

Fr. o. m. den 1 oktober 1976 ingår larmverksamhcten som en perma
nent enhet i televerket under beteckningen l arm d i vi s i o n en. 
Larmdivisionen omfattar en larmavdelning för de centrala funktionerna 
och larmgrupper vid landets teleområden. Larmdivisionen svarar för för
säljning, installation och underhåll av larmanläggningar till bl. a. stat
liga och kommunala förvaltningar, landsting, banker, försäkringskassor, 
privatpersoner m. fl. kunder. Larmdivisionen skall vidare svara för larm
skyddet för försvaret och vissa statliga företag och myndigheter. För att 
satsningen inom larmområdet skall bli framgångsrik krävs god marknads
föring, flexibel och beslutssnabb organisation och korta leveranstider. 
Televerkets speciella fördelar i konkurrensen är en tekniskt kunnig per
sonal, en hela landet täckande organisation och ett förtroende hos kun
derna. Verksamheten kommer att präglas av fortsatt uppbyggnad och 

konsolidering. 
Den utveckling av antalet telefonapparater, vilken ligger till grund 

för televerkets beräknade behov av investeringsmedel för abonnentan
läggningar, framgår av tabell T I. Tabellen omfattar beställningar och 
inkopplingar samt orderstock av telefonapparater och visar dels utfall 
för budgetåret 1975/76, dels prognos för budgetåren 1976/77-1981/82. 

Tabell T I. Beställda och installerade telefonapparater (1 000-tal) 

Budgetår Telefonapparater, nya Telefonapparater, ftyttn. 

Beställ- Inkopp- Order- Beställ- Inkopp- Order-
da lade stock vid da lade stock vid 

resp. bud- resp. bud-
getårs slut getårs slut 

1975/76 405 407 80 605 612 105 
1976/77 400 410 70 620 625 100 
1977/78 400 410 60 630 640 90 
1978/79 400 410 50 640 650 80 
1979/80 400 410 40 650 660 70 
1980/81 415 415 40 660 665 65 
1981/82 415 415 40 670 670 65 

Med de medel som under budgetåret 1975176 stått till televerkets 
förfogande har ca 407 000 nya apparater kunnat kopplas in. Order-
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stocken beräknades den 1 juli 1976 uppgå till ca 80 000 beställningar. 
Under budgetåret 1976177 beräknas nybeställningarna uppgå till ca 

400 000. Den för detta budgetår fastställda investeringsramen beräknas 
medge installation av ca 410 000 apparater, vilket innebär att order
stocken per den 30 juni 1977 skulle kunna bli ca 70 000. 

Televerket räknar med att även under budgetåret 1977/78 installera 
410 000 apparater, vilket med av verket antagen beställningsingång 
skulle innebära en orderstock vid utgången av budgetåret av ca 60 000. 
Antalet flyttningar beräknas till 640 000. 

Stora rationaliseringsprojekt samt prov med nya arbetsformer för 
fältverksamheten och nytt lönesystem pågår f. n. Dessa projekt kan i 
väsentlig grad komma att påverka produktionskapaciteten för installa
tion av telefonapparater. Det är därför svårt att redan nu med någon 
större säkerhet bedöma den långsiktiga utvecklingen av antalet per år 
utförda nyinstallationer och flyttningar av telefonapparater och därmed 
orderstockens storlek. Uppgifterna i tabell T 1 får bedömas med hän
syn härtill. 

Antalet flyttningar är - som framgår av tabellen - betydligt flera 
än antalet beställda nya telefonapparater. Den resursinsats som krävs 
av televerket för att utföra en beställd flyttning är oftast lika stor som 
insatsen för att effektuera en beställning av en ny telefonapparat. 

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet leder till att efter
frågan på såväl sidoapparater som ytterligare ett huvudabonnemang 
per hushåll kommer att öka. Den relativt sett kraftigaste ökningen vän
tas avse installationer i fritidsbostäder. Näringslivets och den offent
liga verksamhetens efterfrågan på telefonapparater bedöms även i fort

sättningen ligga på en hög nivå. 
Sedan automatiseringen av telefonnätet påbörjades på 1920-talet har 

telefonapparaterna varit försedda med fingerskiva. På senare år har 
standardiserade system utvecklats där s. k. knappsats ersätter fingerski
van. En övervägande del av telefonabonnenterna föredrar enligt utförda 
marknadsundersökningar knappsats framför fingerskiva. Knappval i 
kombination med tonsignalering mellan apparat och telefonstation med
för bl. a. att uppkopplingstiden kan minskas vid införande av moderna 
och snabbare telefonstationssystem vartill kommer att knappval under
lättar införandet av framtida nya automatiska tjänster. Knappvals
apparat kan även ge möjligheter att använda telefonapparaten som en 
enkel dataterminal. För anslutning av telefonapparat med tonknappval 
till telenätet fordras en ombyggnad eller komplettering av telefonstatio
nerna, som avses ske under åren 1978-86. Knappvalsapparater beräk
nas kunna erbjudas kunderna i begränsad omfattning fr. o. m. år 1978. 
Om drygt 10 år väntas flertalet telefonabonnenter kunna ha tillgång till 
den nya apparattypen. Under ett övergångsskede avser televerket att som 
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ett alternativ till den traditionella fingerskivsapparaten erbjuda kunderna 
en s. k. impulsvalsapparat som manövreras med knappar. 

En ny generation abonnentväxlar, som baseras på moderna elektro
niska komponenter är under utveckling. ELLEMTEL, det av telever
ket och LM Ericsson gemensamt ägda utvecklingsbolaget, har konstrue
rat en automatisk abonnentväxel med beteckningen ASD 551 för 100-
600 anknytningar. Växeln som kräver betydligt mindre utrymme än 
tidigare modeller är i sitt grundutförande utrustad med de tjänster som 
ingår i en modern växel och kan dessutom utrustas med ett stort antal 
tilläggsfunktioner. Växeln beräknas kunna introduceras på marknaden 
under budgetåret 1978/79. 

Televerkets största abonnentväxel, A 344, medger anslutning av upp 
till 9 000 anknytningar. Drygt 300 A 344-växlar är i drift. Genom att 
utnyttja elektronik kan nya funktioner tillföras befintliga A 344-växlar. 
Namnval och kortnummerval skall börja levereras under 1977 medan 
introduktionen av knappval beräknas ske år 1978. 

Den första helelektroniska abonnentväxeln i Sverige för anslutning av 
upp till 7 000 anknytningar avser televerket att introducera fr. o. m. år 
1978. Växeln är datorstyrd och anpassad till den kommande utveck
lingen på telckommunikationsområdet. Tillverkningen kommer att ske 
vid verkets egna verkstäder - Teli. 

Bland övriga nya tjänster som televerket kan erbjuda kan nämnas 
utrustning för teleföredrag, konferensutrustningar, s. k. konferens-TV 
samt bildtelefon. 

Utrustningen för teleföredrag är avsedd för enkelriktad överföring 
av t. ex. ett föredrag till ett större auditorium. Konferenstelefonerna 
är avsedda att göra det möjligt för ett antal personer som sitter i sam
ma rum att delta i ett telefonsamtal. 

Televerket har gjort prov i begränsad omfattning med s. k. konfcrens
TV. Systemet lämpar sig främst för konferenser mellan orter med långt 
inbördes avstånd. Provtrafik med bl. a. England och Nederländerna har 
pågått. Erfarenheterna från den internationella provverksamheten kom
mer att behandlas inom ramen för det europeiska telesamarbetet för att 
uppnå rekommendationer för den framtida verksamheten. 

Fältprov med bildtelefon pågår i samverkan mellan televerket och 
LM Ericsson. Eftersom bildtelefonsamtal kräver mer komplicerad ut
rustning samt större ledningskapacitet för överföringen än den vanliga 
telefonen, torde långväga bildtelefoni med rörliga bilder ligga långt 
fram i tiden. Utrustningar för kortväga bildtelefoni med rörliga bilder 
samt bildtelefoni med stillbilder kan komma att erbjudas inom en snar 
framtid. 

Televerket undersöker intresset hos företag och institutioner för ett 
framtida allmänt bredbandsnät, som jämfört med nuvarande telenät 
skulle medge överföring av väsentligt större informationsmängder. Ett 
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sådant nät är en förutsättning för bl. a. de tidigare nämnda tjänsterna 
bildtelefon och konferens-TV samt andra tjänster såsom snabb tele
faksimil - för överföring av grafisk information - och specialtele
vision för t. ex. trafikövervakning och bcvakningsändamål. I ett allmänt 
bredbandsnät kan abonnenterna själva koppla sig till varje annan an
sluten abonnent, vilket ger större flexibilitet än om varje kund hyr se
parata förbindelser. Eftersom samma nät utnyttjas av flera abonnenter 
kan kundernas behov tillgodoses till lägre kostnad. Ett provnät skulle 
kunna ge värdefulla erfarenheter av bredbandskommunikation och ut
göra första etappen i ett större landsomfattande bredbandsnät. 

Om planerna på ett provnät kan genomföras, vilket är beroende av 
bl. a. kundintresset, kommer nätet att förläggas till Stockholm och 
Norrköping. Det beräknas kunna tas i drift under år 1979. 

T e I e g r a f r öre I s e n har under de senaste decennierna succes
sivt minskat. Trafikminskningen fortsatte även under budgetåret 1975/ 
76. Antalet inrikes telegram gick sålunda ned med 21 % och antalet 
telegram till utlandet med 15,8 % . Motsvarande minskning under när
mast föregående budgetår var 11,4 % resp. 12,6 %. Av de inländska te
legrammen utgjorde lyxtelegrammen budgetåret 1975176 74 % . Trafik
minskningen väntas fortsätta som en följd bl. a. av ökad konkurrens 
från andra media. Telegrafrörelsen har under en lång följd av år givit 
ekonomiskt underskott. En särskild utredning av lönsamheten hos den 
egentliga telegramverksamheten har uppvisat genomgående negativa 
täckningsbidrag. Mot denna bakgrund bar målen för telegrafverksam
hetens service, organisation och ekonomi varit föremål för ett omfattan
de utrcdningsarbete. Med hänsyn till förväntad kostnadsutveckling och 
bedömd fortsatt volymminskning har förslag lagts fram som innebär att 
den framtida telegramverksamheten begränsas till att huvudsakligen 
omfatta endast sådan trafik som är ett nödvändigt komplement till 
övriga telekommunikationssätt. 

För att telegrafrörelsen på sikt skall kunna bringas att ge ett accepta
belt ekonomiskt resultat krävs radikala åtgärder. Den manuella be
tjäningen avses successivt bli koncentrerad till endast två telegrafsta
tioner för hela landet, Stockholm och Göteborg. Bibehållandet av tele
grafstationen i Göteborg kommer att prövas på nytt längre fram. Denna 
koncentration väntas ge betydande effektivitetsvinster. Telegrafstationen 
i Stockholm avses bli försedd med bildskärmar för telegrammens expe
diering. Förslag föreligger om slopande dels av lyxtelegramtjänsten, 
dels av utbärning av telegram till adressaten. I stället föreslås telegram
men i största möjliga utsträckning avlämnas per telefon eller telex. 
Omkring 80 % av telegrammen bedöms kunna avlämnas på detta sätt. 
I övriga fall beordrar telegrafstationen per telefon utsändning av "kal
lelse" - normalt via taxi - till adressaten, som sedan har att sätta sig 
i förbindelse med telegrafstationen per telefon för att få telegramtex· 
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ten uppläst. Även postning av telegram till adressaten kan bli aktuell. 
Systemet med "kallelse" föreslås t. v. inte bli tillämpat i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, där telegram som inte kan telefoneras eller te
icxeras till adressaten i stället skulle bäras ut på traditionellt sätt. De 
föreslagna serviceförändringarna ger betydande kostnadsreduceringar, 
bl. a. genom att behovet bortfaller av expeditioner runt om i landet för 
utskrift och utbärning av telegram. T e l e x r ö r el s c n har i Sverige 
liksom i andra länder utvecklats mycket snabbt. Denna utveckling har 
lett till att telexrörelsen övertagit en allt större del av den trafik som 
tidigare utväxlades med hjälp av konventionella telegram. ökningen av 
antalet telexanslutningar har avtagit något och uppgår nu till drygt 7 % 

per år. För 1980 har prognoserats ca 15 000 telexanslutningar. Under 
budgetåret 1977 /78 beräknas ca 850 nya tclexapparatcr bli inkopplade. 

Tclextrafiken kan i dag utväxlas med över 700 000 abonnenter i ca 
180 länder i samtliga världsdelar. Telexskrivningar kan kopplas hel
automatiskt till nästan alla europeiska länder och även till länder utan
för Europa som USA, Kanada, Brasilien, Sydafrika, Australien, Nya 

Zeeland och Japan. 
Telextrafiken är fullständigt automatiserad inom Sverige. Antalet 

telexmarkeringar på abonnenternas skrivningsmätare inklusive marke
ringar för automatiskt utväxlade skrivningar till utlandet ökade under 
budgetåret 1975176 med 13 %. För budgetåret 1977178 förutses en 
ökning av den inländska trafiken med ca 5 % och för den utländska 
med ca 7 %. 

Principbeslut har fattats om modernisering av det inländska telexnä
tet. En pilotstation kommer enligt nu gällande planer att tas i bruk 
under år 1977 i Malmö. Genom tillkomsten av nya stationer kan abon
nenterna erbjudas en rad nya funktioner och tjänster som ökar effek
tiviteten hos deras anläggningar. Under innevarande budgetår beräknar 
televerket kunna tillhandahålla nya typer av telexapparater. Dessa är 
till stor del uppbyggda av elektroniska komponenter, vilka bl. a. medför 
en kraftig reducering av den f. n. höga ljudnivån. De nya apparaterna 
är dessutom mindre underhållskrävande för televerket. 

Under 1978 beräknas en utrustning för lagring och vidaresändning 

av telexmeddelanden, "MUTEX", tas i drift vid Stockholms telexsta
tion. Utrustningen medger bl. a. att meddelanden till ett upptaget abon

nentnummer lagras i utrustningen och utsänds till abonnenten då num
ret blir ledigt. Tjänsten kan utnyttjas vid skrivningar såväl inom landet 
som till utlandet. Samtliga telexabonnenter i landet får tillgång till 

tjänsten. Under högtrafiktid är upptagetfrekvensen stor särskilt till ut
ländska nummer. Den nya tjänsten innebär därför betydande tidsbespa
ringar för abonnenterna, som väntas utnyttja tjänsten i stor utsträck
ning. 
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D a t a k o m m u n i k a t i o n s r ö r e I s e n s uppgift är bl. a. att 
utveckla dataöverföringstjänsten med hänsyn till marknadens behov 
och önskemål samt att tillhandahålla bra och tillförlitliga datakommu
nikationslänkar. Kundernas krav på snabbare och effektivare dataöver
föring ökar allteftersom automatisk databehandling införs inom fler 
områden i samhället. Detta innebär i sin tur att kravet på driftsäkrare 
datakommunikationslänkar också ökar. ökningen av antalet installatio
ner av dataöverföringsutrustning, s. k. modemer, har gått mycket snabbt. 
Totala antalet installerade modemer den 1 januari 1976 uppgick till 
ca 8 400 - en ökning med ca 53 % från ett år tidigare. 

Det nuvarande telefonnätet är mindre lämpligt för dataöverföring 
eftersom det är utformat för talkommunikation. För att undvika de 
tekniska nackdelar som telefonnätet är behäftat med från datakom
munikationssynpunkt - i vissa fall stor feltäthet samt långsam upp
koppling - har televerket tagit i bruk ett separat provnät för datakom

munikation. F. n. pågår även prov med internordisk trafik och möjlig
heterna att ansluta internordiska kunder till provdatanätet är under ut
redning. Provnätet som togs i drift under år 1974 avses ge underlag och 
erfarenheter vid ställningstagandet till ett allmänt datanät. I ett allmänt 
datanät blir dessutom möjligheterna att säkerställa i datorerna lagrad 
information mot obehörig åtkomst bättre än vid dataöverföring över 

telefonnätet. 
Televerket erhöll i samband med behandlingen av 1976 års budget

proposition under våren 1976 statsmakternas godkännande att inrätta 
ett allmänt datanät. Planeringsarbetet för ett allmänt datanät sker i 
nordiskt samarbete. I november 1976 träffades avtal med en utsedd 
leverantör. Ett allmänt datanät kommer att byggas upp skilt från prov
datanätet och beräknas finnas tillgängligt för drift på kommersiell ba
sis under senare delen av år 1978. 

Televerket har inom ramen för sin nya organisation eftersträvat att 
skapa förutsättningar för en rationell organisation för datarörelsen. 
Som mål har bl. a. satts upp att organisationen skall tåla en mycket 
kraftig expansion inom dataverksamheten utan att alltför stora perso
nella ökningar skall krävas. Den nya organisationen ger förutsättningar 
för att vidareutveckla televerkets nuvarande tjänster på datakommu

nikationsområdet och att utveckla nya datatjänster. 
Televerket tillhandahåller så gott som all r a d i o k o m m u n i k a

t i o n s u t r u s t n i n g till svenska fartyg, mestadels genom uthyrning 
men i vissa fall också genom försäljning. Den radioutrustning som in
stalleras ombord blir alltmer komplicerad och därmed dyrare. Detta 
beror huvudsakligen på internationellt skärpta tekniska krav, fram
tvingade av den hårdare konkurrensen om tillgängligt frekvensutrymme. 

Under budgetåret 197'7/78 kommer ett par fartyg försöksvis att ut
rustas för satellitkommunikation. Televerket får därigenom teknisk er-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 222 

farenhet som underlag för ett kommande ställningstagande till Sveriges 
engagemang i ett internationellt maritimt system. Om en övergång till 
satellitsystem bedöms som ekonomiskt lämplig kommer stora investe
ringar att krävas i slutet av 1970-talet. I gengäld kan de nu kraftigt 
ökande personalkostnaderna för kustradioexpeditionen på sikt begrän

sas. 
Utbyggnaden av den man u e 11 a mobiltelefon tjänsten, 

MTD, fortsätter i syfte att eliminera täckningsluckor främst i Norrland 
och för att tillgodose behovet av trafikkanaler på basstationer med allt
för låg trafikkapacitet. Antalet abonnemang ökar kraftigt och översti
ger f. n. 8 000. Kapaciteten hos de fyra betjäningscentralerna beräknas 
räcka endast till mitten av 1977, varför 2 nya betjäningscentraler tas i 
drift år 1977. Härigenom erhålls tillräcklig kapacitet för MTD-tjänsten 
fram till den tidpunkt då den a u t o m a t i s k a 1 a n d s o m f a t t a n
d e mo bi It e I e font j än sten, NMT, införs 1981. Utformningen 
av den automatiska tjänsten sker i nordiskt samarbete. Ett gemensamt 
systemprov beräknas kunna genomföras under år 1977. 

Systemet med m o b i l s ö k n i n g, MS, beräknas kunna tas i drift 
under senare delen av 1977. Tjänsten kommer att fungera som ett 
personsökningssystem, där man över hela landet från den egna telefon
apparaten kan nå en person, utrustad med personsökningsmottagare. 
Konstruktion och tillverkning av centralutrustning pågår. Ljudradio
sändarna som skall distribuera och sända ut söksignalerna förses med 
kompletterande utrustning. Efter nyligen genomförd ändring av modula
tionsförfarandet kan nu stereo och MS sändas samtidigt utan inbördes 
störningar. Ytterligare en ny radiotjänst är m o b i 1 rad i o m ed ge
m e n s a m b as s t a t i o n, MRG. Det är främst på större orter, där 
trängseln på radiofrekvenserna är störst, som MRG kommer att byggas 
ut. Genom att flera användare kan dela på en radiokanal via en gemen
sam centralutrustning med köordnare uppnår man bättre driftförhållan
den och bättre frekvensutnyttjning än om användandet skulle ske utan 
samordning. De första MRG-stationema beräknas tas i bruk år 1978. 

Användningen av landmobil radio har under de senaste trettio åren 
vuxit till att omfatta de mest skiftande användningsområden inom nä
ringsliv och förvaltning med sammanlagt ca 8 000 basstationer och 
110 000 mobila stationer. Televerkets f r e k v e n s f ö r v a 1 t n i n g 
syftar till att fördela radiofrekvensutrymmet utifrån tekniska och eko
nomiska utgångspunkter. Vidare omfattar verksamheten avstörning och 
kontroll. Vissa investeringar sker i mät- och provningsutrustning. 

Av tabell T 2 framgår utvecklingen av televerkets rörelse under bud
getåren 1974/75 och 1975176 mätt i antalet telefonapparater, telex- och 
modemanslutningar, samtalsmarkeringar, telegram och telexmarkeringar. 
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Tabell T 2. Televerkets rörelse 

1974/75 1975/76 Föränd-
ring i% 

Telefonapparater (1 jan.) 5 178 082 5 422 795 4,7 
Telexanslutningar (1 jan.) 10 413 .11 169 7,3 
Modemanslutningar för 
datakommunikation 
(1 jan.) 5 488 8 414 53,3 
Samtalsmarkeringar för 
telefon 18 174 709 000 19 326 000 000 6,3 
Telegram 

inländska 1052000 831 000 -21,0 
till utlandet 627 600 537 000 -14,4 

Telexmarkeringar 126 524 000 142 971 000 13,0 

Antalet anställda i televerket uppgick den 1 januari 1976 till 41 514, 
vilket innebar en ökning under år 1975 med 563 personer. 

Medelsförbrukningen under budgetåren 1975176-1977178 

För b u d g e t å r c t 1 9 7 5 I 7 6 beräknades medclsförbrukningen i 

prop. 1975: 1 till 797,5 milj. kr. Genom regeringens beslut den 23 ok
tober och den 29 december 1975 har ramen höjts till 805,4 milj. kr. 

Hela beloppet togs i anspråk under budgetåret. 

För bud get året 1 9 7 6 I 7 7 räknar televerket med en medels

förbrukning av 847,2 milj. kr. 

För bu d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 räknar televerket med en medcls

förbrukning av 909,3 milj. kr. enligt det investeringsprogram som redo
visas i det följande. 

In vesteringsprogram 

Av tabell T 3 framgår faktisk resp. beräknad medclsförbrukning bud
getåren 1975/76-1977178 med fördelning på rörelsegrenar samt för 
dessa gemensamma objektsgrupper. 

Tabell T 3. Medelsförbrukning 1975176-1977178 (milj. kr.) 

Objektsgrupp 1975/76 Beräknad utgift 

Utgift 1976/77 1977/78 

Telefon 665,0 651,5 659,4 
Telegraf 1,0 
Telex 39,0 38,5 14,5 
Datakommunikation 17,0 30,8 6,0 
Kommersiell radio 15,0 16,7 11,4 
Frekvensförvaltning 1,0 

Gemensamt 
- Arb.centraler 35,2 35,0 56,3 
- Förråd 17,1 32,0 69,9 
- Div. byggn. o. fastigh. ll,1 32,7 72,2 
- Försvarsberedskap 6,0 6,0 11,2 
- Utlandssändningar 1,0 3,4 
- Diverse o. oförutsett 3,0 3,0 

Investeringsram 1805,4 •847,2 909,3 

1 Investeringsramen höjd en!. regeringens beslut den 23 oktober och den 29 
december 1975. 

• Investeringsramen höjd en!. regeringens beslut den 8 april och den 2 decem
ber 1976. 
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Telefonrörelsen 
Mcdelsförbrukningen för telefonrörelsen budgetåret 1977178 har be

räknats mot bakgrund av den förväntade expansiva utvecklingen. Den 
totala medelsförbrukningen för anläggningar, som helt kan hänföras till 
telefonrörelsen, har beräknats till 659,4 milj. kr. och är avsedd att för

delas på följande sätt. 

Telefonstationsbyggnader 
Lokalnät och telefonapparater 
Förbindelseanläggningar 
Kopplingstekniska anläggningar 

Telcfonstationsbyggnader 

Summa 

milj. kr. 
40,3 

325,4 
97,1 

196,6 

659,4 

Televerket äger praktiskt taget samtliga byggnader som inrymmer tele
teknisk utrustning. Behovet av tillbyggnader och nybyggnader av ver

kets stationer styrs av allmänhetens ökande efterfrågan på teletjänster. 

Investeringsprojekten framgår av tabell T 4. 

Tabell T 4. Investeringsplan för telefonstationsbyggnader (milj. kr.) 

Typ: N = Nybyggnad, T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjckt Typ Investeringskost- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
nad milj kr start dig-

Fak- Beräknad År- stäl-
75-07-01 76-07-01 tisk för mån lande 

tom År-
1975/ 1976/ 1977/ mån 
76 77 78 

I. Byggnader på-
började före 
1977-07-01 

Aneby N 1,0 0,9 0,1 76-10 77-05 
Fyllinge N 1,3 1,3 0,9 0,4 76-11 77-12 
Linköping, Linghem N 0,6 1,2 0,9 0,3 76-09 77-10 
Linköping, Ek-
holmen T 0,8 1,4 1,0 0,4 76-11 77-10 
Mullsjö N 1,2 0,1 0,8 0,3 76-10 77-07 
Trollhättan T 1,4 0,1 0,4 0,9 77-03 78-02 
Västerås, Åshagen N 1,3 2,0 1,2 0,8 76-09 77-07 
Uppsala T 11,5 15,2 1,7 6,0 7,0 76-04 78-05 
Div byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 1,0 milj kr 
per objekt 3,9 3,4 

Summa I 28,6 13,6 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 1,4 

Summa 15,0 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 225 

Byggnadsobjekt Typ Investeringskost- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
nad milj kr start dig-

Fak- Beräknad År- stäl-
75-07-01 76-07-01 tisk för mån Ian de 

tom År-
1975/ 1976/ 1977/ mån 
76 77 78 

Il. Byggnader av-
sedda att på-
börjas under dr 
1977/78 

Arlanda 
Ny station 
Stockholm Öster-

N 4,3 3,0 77-10 78-10 

malm T 4,0 6,0 2,7 77-09 79-06 
Umeå 
Utökning av sta-
tionens nummer-
kapacitet T 4,3 3,0 77-10 78-10 
Vallentuna 
Byte till knut-
stationen samt 
nummerutökning T 1,4 
Östersund 

1,0 77-09 78-08 

Nummerutökning 
samt nya lokaler 
för telex och abon-
nentväxel T 7,0 5,0 77-11 79-02 
Div. byggnader 
med en beräknad 
kostnad av högst 
J,0 milj kr per 
objekt 8,3 8,3 

Summa Il 31,3 23,0 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 2,3 

Summa 25,3 

Summa 1-T-ll 36,6 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 3,7 

Totalsumma 40,3 

Lokalnät och telefonapparater 
För televerkets produktion av teletjänster krävs dels terminalutrust

ningar hos abonnenterna såsom telefonapparater och abonnentväxlar, 
dels ett telenät som förbinder dessa. För lokalnät och telefonapparater 
har medelsbehovet enligt ovan beräknats till 325,4 milj. kr., som avses 

fördelas på följande sätt. 

Lokalnät 
Nya telefonapparater 

milj. kr. 
294,6 

30,8 

Summa 325,4 

15 Riksdagen 1976/77. l sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Förbindelseanläggningar 

Under denna rubrik redovisas behovet av medel för de förbindelse
anläggningar som ingår i mellanortsnätet, dvs. anläggningar som förbin

der olika telefonstationer, samt Sveriges del i de internationella förbin
delseanläggningar som erfordras för trafik med utlandet. 

En långsiktig plan har upprättats för utbyggnaden av det befintliga 

fjärrnätet. Genom att successivt anpassa utbyggnaden enligt denna plan 
till trafikens utveckling kan de förväntade förbindelsebehoven tillgodoses 

på det från teknisk och ekonomisk synpunkt bästa sättet. Medelsbehovet 

för förbindelseanläggningar budgetåret 1977 /78 har televerket beräknat 

till 97, 1 milj. kr .. vilket belopp är avsett att fördelas enligt tabell T 5. 

Tabell T 5. lnvesteringsplan för förbindelseanläggningar (milj. kr.) 

Anläggningar Beräknad total Åter- Därav 
kostnad stående under 

kostnad 1977/78 
75-07-01 76-07-01 77-07-01 

I Fjiirrfärbindelseanliiggningar 
pdbörjade före 77-07-01 
Koaxialanläggningar 
Sundsvall-Skellefteå-Luleå 40,2 41,5 4,8 3,4 
Utbyte av rörbestyckad koaxial-
ledningsutrustning 11,0 17,9 14,8 6,8 
Sjökabelanläggningar 
Västervik-Visby 1,7 2,2 1,0 1,0 
I n t e r n a t i o n e I I a f ö r-
bindelser 
Sjökabel Sverige-Västtyskland 
IlI 11,I 10,5 10,l 9,2 

Summa I 64,0 72,I 30,7 20,4 

Kostnadsökning juli 76-
juli 77 0,9 

Summa 21,3 

Il Fjiirrf örbindelseanläggningar 
avsedda att pdbörjas under 
1977/78 
Radiolänkanlägg-
ningar 
Göteborg-Malmö 6,9 6,9 0,3 

Summa Il 6,9 6,9 0,3 

III Övriga förbindelseanläggningar 
Anläggningar för 
k o r t v ä g a m e 11 a n o r t s-
förbindelser 48,8 48,8 48,8 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 227 

Anläggningar 

U t ö k n i n g a r p a o v e r
d r ags stationer 
F I y t t n i n g a v I i n j e a n-
1 ägg ni n g ar 

Summa Ill 

Kostnadsökning juli 76-
juli 77 

Summa 

Summa I+ll+UI 

Kostnadsökning juli 76-
juli 77 

Summa 

Kopplingstekniska anläggningar 

Beräknad total 
kostnad 

75-07-01 76-07-01 

13,3 

7,6 

69,7 

Åter- Därav 
stående under 
kostnad 1977/78 
77-07-01 

13,3 13,3 

7,6 7,6 

69,7 69,7 

5,8 

75,5 

90,4 

6,7 

97,1 

Investeringsbehovet för kopplingstekniska utrustningar bestäms i hu

vudsak av trafik- och abonnentökningen. Eftersom många stationsut

rustningar är av äldre utförande krävs successivt större investeringar för 

förnyelse och modernisering av den kopplingstekniska utrustningen. Ef

terfrågan på nya teletjänster samt övergång till knappvalsapparater kom

mer att påskynda moderniseringen av stationerna. 
För kopplingstekniska anläggningar beräknar televerket behovet för 

budgetåret 1977178 till 196,6 milj. kr., varav 163,2 milj. kr. för utökning 

på telefonstationerna. 

Telegrafrörelsen 
Den beräknade medelsförbrukningen för telegrafrörelsen avser utrust

ning för bildskärmar, som installeras i effektivitetshöjande syfte, och ut

gör för budgetåret 1977 /78 1 milj. kr. 

Telexrörelsen 
Den beräknade medelsförbrukningen för telexrörelsen under 1977/78 

är 14,5 milj. kr. som behövs för att tillgodose den ökade efterfrågan på 
telextjänster. Den avses fördelas på följande sätt. 

Förbindelseanläggningar 
Kopplingstekniska anläggningar 

milj. kr. 
4,3 

10,2 

Summa 14,5 

Datakommunikationsrörelsen 
För budgetåret 1977/78 avser det beräknade medelsbehovet endast 

abonnentanläggningar (modemer) till ett belopp av 6 milj. kr. lnveste
ringsbehovct för det allmänna datanätet blir aktuellt först under budget

året 1978179. 
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Kommersiell radio 
Radioutrustningen ombord på svenska fartyg tillhandahålls till största 

delen av televerket dels genom uthyrning, dels genom försäljning i vissa 
fall. 

Den för budgetåret 1977178 beräknade medelsförbrukningen av 7,5 
milj. kr. vad gäller fartygsradio avser anskaffning av teknisk utrustning 
och dess installation. Verksamhetens volym förutses bli ungefär lika stor 
som under 1976/77. 

Kustradionätet har under 1970-talet hela tiden omstrukturerats och 
moderniserats. Således moderniseras långvågsstationerna under år 1976. 
Ytterligare utbyggnad av VHF-nätet har pågått under budgetåret 1975/ 
76. 

Medclsförbrukningen under budgetåret 1977/78 beräknas till 1,9 milj. 
kr. och avser i huvudsak sista etappen i den modernisering av kustradio
stationen i Göteborg som inleddes år 1975. 

För landmobil radio har beräknats en medelsförbrukning av 2 milj. 
kr. som avses användas på följande sätt: 

Kanalutökning för MTD 
Basutrustning för NMT 
Mobilsökningsmottagare för televerkets bruk 
Central- och basradioutrustning för MRG 

milj. kr. 
1,0 
0,3 
0,5 
0,2 

Summa 2,0 

Sammanlagt begär televerket för rörelsegrenen kommersiell radio 11,4 
milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

F r e k v e n s f ö r v a l t n i ng 
Den totala medelsförbrukningen för frekvensförvaltning under bud

getåret 1977/78 uppgår till 1 milj. kr. som fördelas på följande sätt. 

Avstörningsverksamhet 
Kontroll verksamhet 

milj. kr. 
0,4 
0,6 

Summa 1,0 

Byggnader för arbetscentraler 

Televerkets program för utbyggnad av arbetscentraler syftar till att 

effektivisera fältarbetet och att förbättra arbetsmiljön. Arbetscentralerna 
inrymmer personalutrymmen, centralgarage, lokaler för arbetsledning 
och viss materielförsörjning. För byggande av arbetscentraler begär tele
verket 56,3 milj. kr. Fördelningen av objekt framgår av tabell T 6. 
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Tabell T 6. lnvesteringsplan för arbetscentra/er (milj. kr.) 

Typ: N ~Nybyggnad, T =Tillbyggnad 

Hyggnadsobjekt Typ Investerings- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
kostnad milj kr start dig-

Fak- Beräknas för År- stäl-
75-07-01 76-07-01 tisk 1976/ 1977/ mån !ande 

tom 77 78 År-
1975/ mån 
76 

I. Byggnader på-
började före 
1977-07-01 

Flen N 1,1 1,2 0,8 0,3 76-09 77-05 
Han viken N 2,5 1,0 1,5 77-03 77-12 
Hedemora N 1,2 l,9 1,7 0,2 76-10 77-06 
Härryda N 0,5 1,6 1,4 0,2 76-09 77-06 
Jakobsberg N 2,0 2,8 1,2 1,6 77-02 77-11 
Karlskoga N 1,2 2,7 1,0 1,7 77-01 77-12 
Leksand N 1,2 1,2 1,0 0,2 76-10 77-06 
Limhamn N 0,9 1,4 1,2 0,2 76-10 77-06 
Luleå N 4,2 5,0 0,1 2,8 1,8 76-10 77-12 
Malmö, Fosie N 1,9 3,3 2,9 0,4 76-09 77-05 
Ronneby N 1,9 1,7 0,2 76-09 77-06 
Smålandsstenar N 0,7 1,0 0,8 0,2 76-09 77-05 
Svenljunga N 1,2 2,2 1,8 0,4 76-08 77-06 
Västerås Il N 2,6 3,9 2,0 1,9 76-09 77-09 
Norrtälje N 0,8 3,2 0,5 2,7 76-11 78-06 
Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 1,0 milj kr 
per objekt 1,1 1,1 

Summa I 36,9 14,6 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 1,5 

Summa 16,l 

Il. Byggnader av-
sedda att på-
börjas under 
år 1977/78 

Eskilstuna N 2,5 4,6 3,0 77-09 78-06 
Grebbestad N 1,3 1,3 77-10 78-05 
Gustavsberg N 2,7 l ,l 78-02 78-11 
Höganäs N 1,0 1,0 77-10 78-05 
Hörby N 1,6 1,4 77-09 78-05 
Kinna N 2,2 1,8 77-10 78-05 
Kiruna N 1,5 1,5 1,5 77-10 78-01 
Lerum N 1,7 0,5 78-04 79-01 
Olofström N 1,0 1,0 77-09 78-06 
Sjöbo N 1,2 1,1 77-09 78-05 
Söderköping N 1,2 0,6 77-09 78-09 
Sölvesborg N 0,8 1,0 1,0 77-09 78-06 
Trollhättan N 3,0 3,0 77-10 78-05 
Varekil N 1,6 0,5 78-04 79-01 
Örebro N 4,0 3,4 77-08 78-10 
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Byggnadsobjekt 

Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 1,0 milj kr 
per objekt 

Summa Il 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 

Summa 

Summa I-;- Il 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 

Totalsumma 

Typ Tnvestcringskost- Medelsförbrukning Bygg- Fär
nad milj kr start dig
------ Fak- Beräknad för År- stäl-
75-07-01 76-07-01 tisk 1976/ 1977 / mån lande 

14,3 

43,9 

tom 77 78 År-
1975/ mån 
76 

14,3 

36,5 

3,7 

40,2 

51,1 

5,2 

56,3 

Förråds anläggning ar 
Beslut om uppförande av ett centralförråd har tidigare fattats. Cen

tralförrådet är lokaliserat till Nässjö. Vid samma tillfälle beslutades att 
lokalförrådet för Stockholms teleområde förläggs till Bålsta och till ett 
närförråd i Bromma (Linaberg). Byggnationen av lokalförrådet i Mora 
har igångsatts, avtal om tomtköp i Norrköping har träffats och förhand
lingar om köp av ny tomt i Umeå pågår. För byggande av förrådsanlägg
ningar begär televerket 69,9 milj. kr. Fördelningen på objekt framgår 
av tabell T 7. 

Tabell T 7. lnvesteringsplan för förrådsanläggningar (milj. kr.) 

Typ: N = Nybyggnad, T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjekt 

I. Byggnader på-
började före 
1977-07-01 

Bromma, Linaberg 
Norrköping 
Nässjö 
Stenkullen 
Uppåkra IV 

Summa I 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 

Summa 

Typ Investcringskost- Medelsförbrukning Bygg- Fär
nad milj kr start dig
------ Fak- Beräknad för År- stäl-

*75-07-01 76-07-01 tisk 1976/ 1977/ mån !ande 
tom 77 78 År-
1975/ mån 
76 

N 8,5 11,2 0,8 9,0 77-01 78-05 
N 12,0 14,4 1.0 13,4 76-10 78-02 
N 25,4 55,0 8,8 28,5 15,9 76-01 78-05 
N 9,0 10,8 1,2 1,2 76-11 80-02 
N 8,0 15,l 4,8 3,8 76-11 79-07 

106,5 43,3 

4,3 

47,6 

• Kostnadsläge 74-07-01 
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Byggnadsobjekt Typ Investerings
kostnad milj kr 

Medelsförbrukning Bygg- Fär
start dig-

------ Fak- Beräknad för År- stäl-
*75-07-01 76-07-01 tisk 1976/ 1977/ mån !ande 

Il. Byggnader ar
sedda att på
börjas under 
år 1977/78 

Bålsta N 7,9 
Timrå N 8,0 
Tumba T 
Umeå N 
Div. byggnader med 
en beräknad kostnad 
av högst 1,0 milj kr 
per objekt 

Summa Il 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 

Summa 

Summa I+II 

Kostnadsökning 
76-07-77-07 

Totalsumma 

"' Kostnadsläge 74-07-01 

9,5 
9,6 
1,6 

12,6 

1,4 

34,7 

tom 77 78 År-
1975/ mån 
76 

0,1 7,7 77-09 78-06 
7,2 77-10 78-10 
1,6 77-09 78-06 
2,4 78-01 79-08 

1,4 

20,3 

2,0 

22,3 

63,6 

6,3 

69,9 

Diverse byggnader och fastigheter 
Uppförandet av teleskolan i Kalmar fortsätter planenligt och kräver 

22 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Skolan beräknas bli färdig under se
nare delen av år 1978. En ny datacentral skall enligt regeringens beslut 
lokaliseras till Kalmar. Enligt den av televerket i samråd med byggnads
styrelscn uppgjorda tidsplanen skall datacentralen i Kalmar vara färdig 
år 1978. Anläggningskostnadema kommer totalt att uppgå till ca 41,9 
milj. kr. i prisläget den 1 april 1976. 

För budgetåret 1977/78 föreslaget belopp för övriga byggnader, 11,8 
milj. kr., är avsett för ombyggnad av den s. k. Ribbingska fastigheten i 
Norrköping (3,5 milj. kr.), för renovering av fastighet i Falun (3,5 
milj. kr.) och för tillbyggnad av kontorshus i Malmö (2 milj. kr.). Vidare 
avser verket att uppföra en nybyggnad för 2,5 milj. kr. på kurs- och 

övningsområdet Rysscvik i närheten av Stockholm. 
För inköp av fastigheter har televerket använt 8,8 milj. kr. under bud

getåret 1975176. En fullständig redogörelse för förvärven har lämnats i 
televerkets anslagsframställning. För budgetåret 1976177 beräknas in
köpen till 4,0 milj. kr. För budgetåret 1977178 begär televerket för 

ändamålet 4,5 milj. kr. 
För objektsgruppcn sammanlagt begär televerket för budgetåret 

1977178 72,2 milj. kr. 
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Försvarsbcredskap 
Televerket har beräknat medelsbchovet under denna rubrik för bud

getåret 1977178 till 11,2 milj. kr. Investeringarna för försvarsberedskap 
bör liksom tidigare år omedelbart avskrivas genom anslag på driftbud
geten. 

Den närmare motiveringen till de föreslagna investeringarna har tele
verket lämnat i hemlig skrivelse den 31 augusti 1976. Med hänsyn till 
skrivelsens art torde någon närmare redogörelse för innehållet inte läm
nas till statsrådsprotokollet. Skrivelsen torde få bringas till riksdagens 
kännedom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till veder
börande utskotts förfogande. 

Utlandssändningar 
Televerket ombesörjer överföring av Sveriges Radios utlandsprogram 

till kortvågssändare i Hörby och Karlsborg samt utsändning av program 
från dessa. Genom en komplettering av sändarantennerna kan en för

bättring erhållas av mottagningsförhållandena främst inom områden på 
medelstora och stora avstånd från kortvågsstationerna t. ex. Nordame
rika och Japan. En sådan komplettering skulle dessutom innebära att 
en del av det äldre, arbetskrävande antennsystemet i Hörby kunde slo
pas och en viss rationaliseringsvinst sålunda erhållas. Vidare skapas vissa 
reservmöjligheter vad gäller antennbehovet. Televerket har beräknat att 
för nämnda kompletteringar med antenner erfordras investcringsanslag 
om sammanlagt 8,3 milj. kr., varav 3,4 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Diverse och oförutsett 
Liksom tidigare år har televerket föreslagit en post för diverse och 

oförutsett. Denna post har upptagits till 3 milj. kr. eller samma belopp 
som verket enligt bemyndigande av regeringen under budgetåret 1976177 
får ta i anspråk för sådana arbeten och anskaffningar som inte ingår i 
det av föredraganden förordade investeringsprogrammet. 

Televerket har i sin anslagsframställning lämnat sedvanlig redogörelse 
för användningen av denna anslagspost under budgetåret 1975176. 

Utjämning av medelsbehov 

Televerkets investeringsplanering måste på grund av den tekniska 
komplexiteten hos anläggningarna ske på relativt lång sikt. Beställningar 
av teleutrustningar måste ske flera år före leveranstidpunkten. Träffade 

avtal kan ej förskjutas vid kostnadsökningar eftersom tillverkningen av 

materielen redan påbörjats. Det är vidare förenat med stora svårigheter 
att snabbt anpassa arbetsstyrkan till den lägre anläggningsvolym som föl
jer av en kostnadsökning. Televerkets investeringar omfattar uppemot en 
miljard kronor och mot den ovan angivna bakgrunden är det praktiskt 
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taget omöjligt för televerket att exakt avpassa den årliga medelsförbruk
ningen till den för budgetåret medgivna ramen. 

Televerket föreslår därför att verket vid behov får utnyttja upp till 
30 milj. kr. av nästkommande budgetårs medgivna förbrukning för att 

balansera det löpande årets förbrukning samt rätt att intill 30 milj. kr. 

få utnyttja under ett budgetår icke ianspråktagna medel det nästkom
mande budgetåret. 

Remissyttranden 

Arbetsmark11adsstyrelse11 har avgett det yttrande över bl. a. telever

kets anslagsframställning som redovisas under rubriken Vägväsendet 
(s. 62). 

Affärsverksde/egationen har i sitt yttrande framhållit vikten av att 

televerket i takt med kundernas önskemål förfogar över erforderliga in

vesteringsmedel utan att behöva vara bundet av det för ett budgetår i 

taget fastställda investeringsanslaget. Härigenom kan televerket på ett 

affärsmässigt sätt tillgodose berörda kundkategoriers krav. 

Föredraganden 

Investeringarna i televerket syftar till att genom tillämpning av den 

snabbt expanderande teletekniken erbjuda kunderna snabba och billiga 
telekommunikationer och ett alltmera varierat tjänsteutbud. Genom in

vesteringarna i ny materiel kan också uppnås betydande besparingar i 
televerkets underhålls- och driftkostnader samt en förbättrad arbetsmiljö 

för de anställda. 
I prop. 1975: 1 (bil. 8, sid. 242) beräknades investeringsramen för 

Teleanläggningar m. m. för budgetåret 1975/76 till 797,5 milj. kr. Ge

nom regeringens beslut den 23 oktober och den 29 december 1975 
höjdes investeringsramen till 805,4 milj. kr. Hela detta belopp har an

vänts. 
Investeringsramen för budgetåret 1976/77 beräknades i prop. 1975/ 

76: 100 (bil. 8, sid. 252) till 825 milj. kr. Genom regleringsbrevet den 
8 april 1976 och regeringens beslut den 2 december 1976 höjdes ra
men till 834,5 resp. 847,2 milj. kr. Sistnämnda höjning föranleddes av 

kostnadsökningar avseende omlokaliseringsprojektet datacentralen m. m. 

i Kalmar. 
För budgetåret 1977/78 har televerket i sin anslagsframställning före

slagit en medelsförbrukning av 897,5 milj. kr. Televerket har vidare an
mält att ytterligare 125,6 milj. kr. av de abonnemangsavgifter verket upp

bär för vissa terminalanläggningar och som disponeras av verket, kom-
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mer all användas för investeringar. Sådana investeringar har tidigare 
skett. inom anslagsramen. Det sammanlagda investeringsutrymmet för 
televerket under budgetåret 1977178 har alltså beräknats till (897,5 + 
125,6) = l 023, 1 milj. kr. I skrivelse den 27 oktober 1976 har telever
ket med hänvisning till framkomna programhandlingar avseende en 

nybyggnad i Kalmar för den nya datacentralen med AR-enhet samt 
katalogenhet hemställt om en medelsförbrukningsram under anslaget 

teleanläggningar m. m. om 909,3 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

Som framgår av den förut redovisade investeringsplanen för kom
munikationsverken har jag tillstyrkt en investeringsram av 840 milj. kr. 

Hänsyn har därvid tagits till att televerket därjämte ökar sina anlägg

ningsbidrag för anskaffning av terminalanläggningar m. m. med 125,6 

milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas hur televerkets investeringar 

ungefärligt kan beräknas komma att fördela sig på olika objektsgrup

per. Av sammanställningen framgår även utfallet för budgetåret 1975/ 

76 och den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 1976/77, 

vilken alltså överstiger den i prop. 1975/76: 100 angivna med 22,2 milj. 

kr. 

Objektsgrupp 1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräknad 

utgift Verket Föredra-
gandcn 

milj. kr. 

Telefon 665,0 651,5 659,4 642,0 
Telegraf 1,0 1,0 
Telex 39,0 38,5 14,5 14,5 
Datakommunikation 17,0 30,8 6.0 6,0 
Kommersiell radio 15,0 16,7 11;4 11,4 
Frekvensförvaltning 1,0 1,0 
Fastigheter och byggnader 63,4 99,7 198,4 152,6 
Försvarsbcrcdskap 6,0 6,0 11,2 6,0 
Utlandssändningar 1,0 3,4 2,5 
Diverse och oförutsett 3,0 3,0 3,0 

805,4 847,2 909,3 840,0 

Mot bakgrund av den betydelse telekommunikationerna av skilda 

slag har för samhälle, näringsliv och den enskilde har jag funnit skäl 

tala för en medelstilldelning till televerkets olika rörelsegrenar som i 

stort överensstämmer med vad verket föreslagit. Genom investeringar 

i telefonrörelsen uppnås en ökad automation, lägre drift- och under

hållskostnader, förbättrad service för kunderna samtidigt som nya 

tjänster kan erbjudas. Samtidigt som verket härigenom kan bedriva 
en effektivare och mera rationell verksamhet skapas ett utvidgat tjänste-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 235 

utbud som allmänt sett leder till ökad nytta samt i en del fall bespa
ringar för verkets kunder. Forskningen och utvecklingen går snabbt på 

teleområdct - såväl internationellt som i vårt eget land - och det är 
väsentligt att televerket bereds möjlighet att komplettera och moderni
sera sina anläggningar. Genom introduktion av nya tjänster och pro

dukter skapas även en tryggad sysselsättning och framtid för verkets 

personal, som i många hänseenden varit med och utformat de förslag 

som ligger till grund för investeringsplanerna. Vad jag här anfört tar 

främst sikte på telefonrörelsen, telexrörelsen, datakommunikationsrö
relsen samt radiorörelsen. I fråga om telegrafrörelsen som represente

rar en verksamhet som utformades före de övriga rörelsegrenarnas tid 

gäller enligt min mening att den måste kunna anpassas till dagens krav 

på telegrafverksamhet med hänsyn till det övriga utbudet .av teletjänster. 
Detta skapar bl. a. behov av vissa investeringar i rationaliseringssyfte. 

Under senare år har i ett stort antal fall investeringsmedel ställts till 

televerkets förfogande för tidigareläggningar i sysselsättningsfrämjande 
syfte varigenom ett stort antal byggnader, främst arbetscentraler, har 

kunnat uppföras. Televerkets planering av byggnadsinvesteringar är in

riktad på denna sorts konjunkturstimulerande åtgärder. Samtidigt är 

det väsentligt att investeringarna också kan dämpas när konjunkturen 

ger anledning härtill. 

I televerkets anslagsframställning för budgetåret 1977178 ingår ett 

stort antal nya byggnadsprojekt. Jag kan emellertid f. n. inte förorda en 
så omfattande igångsättning av nya objekt. Byggnadsobjckt, vilka i och 

för sig är högt prioriterade av televerket och som planerats bli igång

satta 1977178 bör i enlighet med vad jag här anfört så långt möjligt 

senareläggas så att byggstart inte sker under nästa budgetår. Undantag 
härifrån är sådana byggnadsföretag som av olika skäl måste vara slut
förda före viss tidpunkt, varigenom även budgetåret 1977178 måste tas 
i anspråk för uppförandet. Med hänsyn till det här anförda har jag 
reducerat det medelsbehov för nya byggnader som televerket tagit upp 
i sin anslagsframställning. Under innevarande budgetår sätts bl. a. två 
nya stora projekt i .gång i Kalm.ar, nämligen teleskolan samt en byggnad 
för en datacentral med AR-enhet och en katalogenhet. Dessa beräknas 

pågå under hela nästa budgetår och jag har självfallet räknat med medel 
för dels dessa två projekt, dels övriga pågående byggnadsprojekt. Slutli

gen vill jag understryka vikten av att televerket har full möjlighet att 

inom den tillgängliga ramen fördela resurserna så att de mest angelägna 

behoven tillgodoses först. 
I fråga om investeringar i försvarsberedskap har jag i avvaktan på 

särskild proposition om totalförsvarets fortsatta utveckling räknat med 
oförändrat belopp, 6 milj. kr. Chefen för budgetdepartementet förordar 
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denna dag ett Iikialcdes beräknat avskrivnings.anslag på driftbudgeten av 
6 milj. kr. för ändamålet. 

För investeringar i utlandssändningar har jag räknat med medel för 
insatser som syftar till att dels skapa fullt kapacitetsutnyttjande av be
fintliga anläggningar, dels möjliggöra vissa rationaliseringar. 

Med hänsyn till vad jag således anfört förordar jag att medel för 
nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1977 /78 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 

Anslag budgetåret 1977/78 

milj. kr. 

840,0 
84,0 

-53,4 

870,6 

Televerket har enligt statsmakternas beslut efter den 1 april 1975 ge

nomfört en omorganisation av den centrala och den regionala nivån 
inom verket. Samtidigt har en översyn skett av verksamheten inom te
Jeområdena, dvs. den lokala förvaltningsnivån. Målet är att effektivi

sera verksamheten i teleområdena genom att ge dem utvidgade besluts

befogcnheter resp. resultatansvar. Även inom teleområdena skapas re

sultatenheter. Dessa får göra de avvägningar mellan kostnader-intäkter, 

servicenivå m. m. som lämpligen kan ske på den lokala nivån. Den nya 

organisationsformen prövas f. n. i Malmö, Uddevalla, Västerås och 

Sundsvall med sikte på en utvärdering i höst. 

Televerkets ekonomi var god under budgetåret 1975176. Televerket 
kunde under budgetåret finansiera sina investeringar helt med egna 
avskrivningsmedel m. m. samtidigt med en återbetalning med 109 milj. 
kr. av statskapitalet. Utan att några generella taxehöjningar behövt göras 
har televerket redovisat ett överskott av 140 milj. kr, vilket med drygt 
14 milj. kr. översteg det förräntningskrav som följer av det i televerket 
nedlagda statskapitalet. 

Inte heller under innevarande budgetår beräknas ytterligare tillskott 
av statskapital komma att behövas. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare denna dag att för

orda att den av televerket förvaltade rundradiofonden skall överföras till 

riksgäldskontoret per den 1 juli 1977. Detta innebär att televerkets likvi

ditetsreserv sjunker motsvarande fondens behållning. Frågan om en kom

penserande höjning av den rörliga kredit som toleverket åtnjuter får tas 
upp i senare sammanhang. 

Den av mig förordade investeringsramen för budgetåret 1977 /78 in

nebär att investeringarna finansieras med avskrivningsmedel. Tillskott 

från statsbudgeten behövs alltså inte. Televerket har aviserat vissa taxe
höjningsbehov under detta budgctilr. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 237 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Teleanläggningar m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

investeringsanslag av 870 600 000 kr. 
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C. STATENS JÄRNVÄGAR 

Det redovisade bruttovärdet av SJ :s tillgångar uppgick den 30 juni 
1976 till sammanlagt 11 583 milj. kr. Efter avdrag av ackumulerade av
skrivningar på anläggningarnas anskaffningsvärde uppgick tillgångarna 
till 5 643 milj. kr. Av detta nettovärde utgjordes 4 690 milj. kr. av an

läggningstillgångar; inom affärsbanenätet fördelade med 1 889 milj. kr. 
på fast egendom, 1 853 milj. kr. på rullande materiel, 92 milj. kr. på 
tågfärjor och bussar och 101 milj. kr. på inventarier samt, inom det er
sättningsberättigade bannätet, 148 milj. kr. på fast egendom och in
ventarier. Värdet av anläggningar under arbete uppgick till 546 milj. kr. 
Återstoden avsåg poster av finansiell natur. Utöver de ovannämnda av
skrivningarna redovisades ackumulerade kollektiva avskrivningar på 
skillnaden mellan återanskaffningsvärde och anskaffningsvärdc om sam

manlagt 2 438 milj. kr. 
SJ:s statskapital uppgick den 30 juni 1976 till 1 987 milj. kr. Under 

budgetåret 1975/76 har kapitalbehållningen på SJ:s fond ökat med 61 
milj. kr. Driftöverskottet för budgetåret 1975176 utgjorde 49 milj. kr. 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 20 augusti 1976 och i anslutning därtill lämnad kom
plettering har statens järnvägar hemställt om investeringsanslag för bud

getåret 1977/78. 

Järnvägar m. m. 

lng. behållning Anslag 

1975/76 39 324 000 
1976/77 32 167 000 
1977/78 statens järnvägar 3 16 567 000 

föredraganden 31 567 000 

488 700 000 
554 700 000 

3 l 058 133 000 
672 400000 

1 Inkl. tidigarelagda investeringar om 15,9 milj. kr. 

Utgift 

1495 857 000 
•555 300 000 
977 000 000 
640000000 

•Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar om 10 milj. kr. 
3 Beloppet beräknat med hänsyn till av SJ begärd ramböjning om 15 milj. kr. 

för budgetåret 1976/77. 

Utvecklittgen av statens järnvägars rörelse m. m. 

Trafikutveckling 

Utvecklingen av SJ:s godstrafik har under en lång följd av år 
kännetecknats av en trendmässig ökning, som vad avser transportarbe-
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tet (tonkm) under senare år har uppgått till drygt 4 % per år. Under 
är 1975 minskade godstrafiken avsevärt som följd av konjunkturned
gången. 

Jämfört med år 1974 minskade således transportarbetet med 18 % till 
15,2 miljarder tonkm och den transporterade godsmängden med 20 % 

till 55,5 milj. ton. 
Konjunkturnedgången påverkade i särskilt hög grad utlandstrafiken i 

vilken transportarbetet minskade med 22 % och godsmängden med 
26 % . Utlandstrafiken svarade år 1975 för 39 % av det samlade gods
transportarbetet. 

Vagnslasttrafikens nedgång under år 1975 får ses mot bakgrund av 
den starkt vikande efterfrågan på de viktigaste svenska stapelvarorna: 
malm, järn, stål och skogsprodukter. Efterfrågeminskningen samman
hängde bl. a. med en kraftig lagernedskärning i flertalet OECD-länder. 
För malmer och skogsprodukter, som under år 1974 svarade för nästan 
två tredjedelar av SJ:s godsmängd, var bortfallet i exportvolymen under 
år 1975 ca 30 %. Mot slutet av året nådde vagnslastningen på SJ sitt 

bottenvärde men före årsskiftet kunde de första tecknen på en åter
hämtning märkas för bl. a. transport av sågade trävaror. 

Styckegodstrafiken minskade obetydligt under år 1975. Att nedgången 
blev så måttlig beror huvudsakligen på att 6,5-tonstariffen för vagnslast
gods slopades den 1 januari 1975. Detta medförde att en del tidigare 
vagnslastsändningar började transporteras som styckegods. Denna för
ändring har endast marginell verkan på den redovisade mängden vagns
Iastgods men ger starkt utslag för styckegods, där de tillkommande sänd
ningarnas medelvikt ligger långt över genomsnittet. 

Med utgångspunkt från långtidsutredningens prognoser om produk
tionsutvecklingen inom landet, utrikeshandelns utveckling m. m. har SJ 
beräknat att företagets totala godstransportarbete bör kunna öka trend
mässigt med ca 4,5 % per år. Liksom tidigare beräknas en stor del av 
ökningen komma att avse utlandsgods. 

Den positiva utvecklingen av SJ:s persontrafik på järnväg 
har fortsatt. Antalet resor under år 1975 minskade dock med 3 % till 
64,8 milj. Denna nedgång var helt hänförlig till reseavstånd under 50 
km. På avstånd över 50 km såldes under år 1975 15,7 milj. resor, vil
ket var 4 % fler än föregående år. Persontransportarbetet steg med 4 % 

till 5,6 miljarder personkm. 
Resefrekvensens relativa ökning har varit störst på längre avstånd. 

SJ :s åtgärder för att förbättra tågförbindelserna bl. a. mellan större tät
orter har bidragit till denna utveckling. På linjen Stockholm-Dalarna 
infördes exempelvis från hösten 1975 trafik med avgångstider vid fasta 
minuttal av samma karaktär som den s. k. östgötapendeln, vilken för

längts till Nässjö och Jönköping. 
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Till sommaren 1976 justerades och förbättrades resandetågplanen ge
nom fortsatt anpassning av utbudet till efterfrågan. I många relationer, 

t. ex. Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm-Gävle 

och Göteborg-Malmö, går nu vanliga veckodagar ett dagtåg minst 

varannan timme. 
Under första kvartalet 1976 fortsatte resorna att öka. Uppgifter på 

grundval av resanderäkningar i fjärrtågen tyder på att persontrafikvoly

men därefter stabiliserats. 
För de närmaste åren räknar SJ med - på grundval av marknads

bedömningar och med hänsyn till planerade marknadsföringsåtgärder -
en ökning av transportarbetet på medellånga och långa avstånd. 

SJ bedriver en omfattande bus st r a f i k över större delen av lan

det. Ar 1975 trafikerade 1 250 SJ-bussar en sammanlagd väglängd om 
22 600 km. Antalet busskm uppgick år 1975 till totalt 74 milj. eller i 

medeltal 59 000 per buss. 
Den lokala och regionala linjetrafiken har utvecklats relativt svagt 

under en följd av år beroende på trafikunderlagets successiva uttun
ning. Trafiken har blivit alltmer beroende av bidrag på .grund av bris
tande lönsamhet. Behovet av driftbidrag har begränsats genom samord

ning av linjetrafikuppgifter och förekommande avtalstransporter - i 

huvudsak skolskjutsar. 
Fjärrtrafiken med snabbussar och veckoslutsbussar bar successivt ökat 

sin andel av busstrafiken. 
Busstrafikens framtida omfattning är f. n. mycket svår att bedöma. 

Färjetrafiken har ökat starkt under senare år. Även under 
år 1975 kunde noteras en ökning av lastbilsgodset (44 % ) liksom av 
antalet överförda bilar och bussar (17 % ) och antalet resor (9 % ). 

Däremot noterades en nedgång för järnvägsgodset med 15 % . 

Under åren 1973 och 1974 sattes nya färjor in på olika leder, vilket 
medförde större överföringskapacitct. Den fortsatta ökningen under år 

1975 av lastbilsgodset och antalet överförda motorfordon får ses mot 
bakgrunden av intensifierade säljinsatser och den utökade kapaciteten. 
Nedgången för jämvägsgodset har samband med den tidigare nämnda 
försämringen av den svenska exportkonjunkturen. 

P er s o n a 1- o c h p r o d u k t i vi te t s u t v e c k l i n g 

Personalantalet har under de senaste fem åren minskat med i medel
tal 1165 personer eller 2,7 % per år. Häri ingår den personal som över

gick till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) vid försäljningen av f. d. 
Roslagsbanan den 1 maj 1972. 
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År Antal anställda Minskning från föregående är 
i medeltal 

Antal 0/ 
10 

1971 45 326 1 272 2,7 
1972 43 746 11 580 3,5 
1973 42 288 11458 3,3 
1974 41419 869 2,1 
1975 40 774 645 1,6 

1 Exkluderas personal som övergick till SL den 1 maj 1972 blir den genom
snittliga minskningen 1418 anställda (3,1 %) år 1972 och 1 377 anställda (3,1 %) 
år 1973. Minskningen under de fem åren blir då i genomsnitt 1 116 anställda 
(2,6 %) per år. 

Under verksamhetsåret 1975/76 uppgick den anställda personalen till 
i genomsnitt ca 40 600 personer, en minskning med ca 450 personer i 
förhållande till föregående verksamhetsår. Nyanställningar har blivit 
nödvändiga p. g. a. de ökade årliga pensionsavgångar, som kan förutses 

under senare delen av 1970-talet samt den arbetstidsförkortning för 
vissa personalkategorier som genomfördes den 1 december 1975. 

Under verksamhetsåren 1976177-1981182 uppskattas den årliga per
sonalminskningen komma att öka från ca 500 till ca 1 000 personer. 
Prognosen förutsätter bl. a. att rationaliseringsverksamheten och trafik
arbetet kan bedrivas i planerad omfattning. SJ :s investeringsplaner in
nebär ökade insatser för automatisering, mekanisering och annan per
sonalbesparande upprustning för att det skall bli möjligt att tillvarata 
de möjligheter till produktivitetsförbättringar och därmed ökad kon
kurrenskraft som de årliga pensionsavgångarna under de närmaste 

åren erbjuder. 
SJ :s produktivitet har ökat markant under en följd av år. Produkti

viteten, mätt i prestationer per anställd, varierar emellertid i hög grad 
med konjunkturen. Godstrafikens minskning under år 1975 medförde 
att både vagnutnyttjandet och antalet trafikenheter gick tillbaka mellan 
åren 1974 och 1975. Även bussarnas genomsnittliga körsträcka minska
de något. I persontrafik på järnväg steg däremot platsutnyttjandet och 

det genomsnittliga antalet resande per tåg. 

Resultatutveckling 
Intäkterna under budgetåret 1975176 uppgick till 4 101 milj. kr., en 

ökning med 440 milj. kr. eller 12 % från föregående budgetår. ln

täktsökningcn beror bl. a. på genomförda taxehöjningar och på person

trafikens expansion. 
Av de totala intäkterna svarade gods- och persontrafik för 83 %, 

statlig ersättning för olönsam järnvägstrafik m. m. för 13 % och övriga 

intäkter för 4 % . 

16 Riksdagen 1976/77. J sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Kostnaderna, inkl. planenliga avskrivningar, uppgick budgetåret l 975/ 

76 till 4 052 milj. kr. och ökade därmed med 525 milj. kr. eller 15 % 

från föregående budgetår. Av ökningen var ungefär 60 % personal
kostnader inkl. arbetsgivaravgifter. Stegringen av dessa kostnader däm
pades genom att personalantalet för drift och underhåll minskade med 
i genomsnitt 430 personer (l,1 % ). Vid oförändrat personalantal skulle 
SJ :s personalkostnader för drift och underhåll ha stigit med ca 355 

milj. kr. Genom personalminskningen begränsades ökningen till ca 320 

milj. kr. 
Resultatet för budgetåret 1975176 blev ett överskott om 49 milj. kr. 

efter planenliga avskrivningar, vilket motsvarar 2,5 % förräntning av 

det i SJ investerade statskapitalet. 
Vid en bedömning av resultatet för budgetåret 1975176 bör enligt 

SJ:s mening beaktas att SJ endast delvis kompenserats för de underskott 
som orsakas av att regeringen ålagt SJ vissa verksamheter med bristan
de företagsekonomisk lönsamhet. SJ hävdar också att verket inte heller 
har kompenserats för andra ekonomiska belastningar som saknar motsva
righet hos konkurrerande transportföretag. Med full kompensation och 
samma taxenivå skulle överskottet för budgetåret 1975/76 väsentligt ha 

överstigit förräntningskravet. 
SJ aktualiserar i detta sammanhang frågan om a v g i f t e r n a f ö r 

k o m p 1 e t t e r i n g s p e n s i o n e r (K P), som behandlats i verkets 
skrivelse till regeringen den 21 mars 1975 med anledning av sänkningen 
av den allmänna pensionsåldern den 1 juli 1976. Av skrivelsen framgår 
att sänkningen av den allmänna pensionsåldern skulle motivera en sänk
ning av KP-kostnaderna med ca 3 procentenheter till ca 13 % av löne
summan. Vidare har SJ i skrivelsen framhållit att med en konsekvent 
genomförd kostnadsperiodisering, skulle den försäkringstekniskt beräk
nade KP-kostnaden bli ytterligare 2 procentenheter lägre. 

I anslutning till det anförda hemställde SJ att kostnaderna för KP 
skulle fastställas till 11 % av lönesumman fr. o. m. budgetåret 1974175. 

Enligt prop. 1975176: 100 (bil. 8 s. 278) och prop. 1975/76: l 50 (bil. 
5 s. 16) har regeringen beslutat om ändrade beräkningsgrunder för SJ :s 
kostnader för KP under budgetåren 1975/76 och 1976/77. Besluten in
nebär att SJ för KP skall betala ett belopp motsvarande 13,5 % av Iöne
summan. 

Under åberopande av vad som anförts i SJ :s skrivelse till regeringen 
den 21 mars 1975 hemställer SJ att en ny beräkning görs av SJ:s kost
nader för KP varvid en - relativt lönen - jämn periodisering över 
aktiv tid läggs till grund för beräkningarna samt att i avvaktan på den 
nya beräkningen SJ:s kostnader för KP för budgetåret 1977/78 fast
ställs till 11 % av lönesumman. Den föreslagna sänkningen av uttags
procenten från 13,5 till 11 % skulle medföra en resultatförbättring för 
budgetåren 1977178 och 1978179 om ca 65 resp. 70 milj. kr. 
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S y s t cm- o c h p r o d u k tu tv e c k I i n g 
Kostnads- och konkurrensutvecklingen kräver att SJ med all kraft 

fortsätter att rationalisera samt att anpassa och bygga upp resurserna 
med hänsyn till efterfrågan. I denna cffektiviseringsverksamhet ingår en 
rad projekt, som förutsätter att investeringsmedel ställs till förfogande. 
Verksamheten inriktas bl. a. på att stimulera system- och produktut
veckling och skapa en ändamålsenlig grund för marknadsföringen. 

Med hänsyn till de ofta långa livslängderna för fasta anläggningar, 
rullande materiel ·och annan utrustning, internationella åtaganden m. m. 
måste planeringen utgå från långsiktiga bedömningar. I den rullande 
planeringen ingår sålunda många projekt, som skall tillgodose behov 
relativt långt in i framtiden. 

För g o d st r af i k e n gäller att utvecklingen i näringsliv och sam
hälle påverkar efterfrågan på godstransporter samt kraven i fråga om 
kvalitet, utformning m. m. Som exempel kan nämnas följande. 

- ökad förädling av produkterna skapar incitament till en minskning 
av lagren. Detta leder till mindre sändningsstorlekar och större krav 
på snabba och punktliga transporter och låg skadefrekvens. Sådana 
sändningar transporteras f. n. huvudsakligen på lastbil. SJ strävar 
efter att genom ökade resursinsatser vidga sin marknadsandel inom 
denna expanderande transportsektor. 

- Företagens intresse för att genom rationell materialhantering kun
na sänka kostnaderna och även påverka intäkterna ökar kraven på 
transportföretagens tjänster. För att kunna möta dessa krav måste 
SJ tillhandahålla rationell materiel, t. ex. godsvagnar som är lätta 
att lasta, lossa och täcka. Vidare siktar SJ på att i allt större ut
sträckning intressera företagen för att integrera transporterna med 
den övriga verksamheten. 

- ökande utrikeshandel ställer ökade krav på SJ och samarbetande 
jämvägsför\raltningar i fråga om transporternas snabbhet och punkt
lighet samt kapaciteten på färjelederna. SJ-vagnar som går med 
transporter till kontinenten väntas komma att kunna utnyttjas be
tydligt effektivare på hemvägen genom de försäljningsinsatser som 
SJ och med SJ samarbetande speditörer gör för transporter från 
kontinenten till Sverige. Importgodset utgörs i stor omfattning av 
högförädlade produkter som kräver modern vagnmateriel. 

Utvecklingsarbetet inriktas nu främst på att skapa gynnsamma förut
sättningar för kombinerad trafik järnväg-landsväg och järnväg-sjö 
samt att öka järnvägstransporternas kvalitet i fråga om snabbhet, re
gularitet och godsbehandling. Det fortsatta arbetet innebär i första hand 
en utbyggnad av redan påbörjade projekt. I det följande redogörs i kort

het för detta. 
För den stora efterfrågan på dörr-till-dörrtransporter arbetar SJ med 

två alternativa huvudlösningar, nämligen dels industrispårsanslutning, 
dels kombinerad tåg-biltransport. Huvuddelen av vagnslasterna lastas 
och lossas i dag vid industrispår. Sådana finns i anslutning till flertalet 
företag som använder järnvägen som huvudtransportmedel. Till och 
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från företag med mindre trafikflöden eller där spåranslutning är svår 
eller kostnadskrävande att ordna är bilen ofta det lämpligaste terminal
transportmedlet. Genom kombinerad trafik söker SJ ta tillvara dels 
bilens större flexibilitet i terminalledet, dels tågets större kapacitet och 
låga undervägskostnader i relationer med stora godsströmmar. 

Arbetet med omJa.stning mellan tåg och bil underlättas i hög grad 
genom enhetslasttekniken. Som enhetslaster räknas inte bara gods i con
tainer och flak utan också självbärande enheter såsom träpaket. Genom 
enhetslasttekniken kan SJ i större utsträckning än tidigare svara för 
transporter av gods i varierande sändningsstorlekar från dörr till dörr. I 
transportformen ingår hämtning och hemkörning på överenskomna tider, 
hantering och transport mellan terminalerna samt mellanlagring. Tek
niken öppnar nya möjligheter för företagen till sänkta fraktkostnader, 
förenklad lagerhållning och hantering, bättre integration av transport 
och produktion m. m. 

I SJ :s satsning på enhetslasttekniken ingår ett nät av enhetslastter
minaler. Antalet uppgår f. n. till 34. Av dessa är 15 utrustade med 
portalkranar med en lyftförmåga av 30 ton. På övriga 19 terminaler 
finns tillgång till sidlastare eller gaffeltruckar med något lägre lyftför
måga. Också forslingsekipage - dragbilar, släp- och påhängsvagnar -
ingår i terminalernas resurser. I samarbete med övriga järnvägsföretag 
i Europa har SJ nu tillgång till mer än 350 järnvägsanknutna enhetslast
terminalcr. 

Under år 1975 har ca 200 000 flak och container transporterats på 
SJ, huvudsakligen i samband med sjötransport. I ren inrikestrafik trans
porteras mer än 80 000 enheter. SJ har f. n. ca 700 st 6 meterscontainer. 
Därtill kommer 500 st 7 meterscontainer som håller på att levereras. 

Systemtransporter har etablerats för en rad varor, t. ex. för malm, 
kraftliner, koks, olja och verkstadsprodukter. Den minskade flottning
en i norra och mellersta Sverige har vidare gett järnvägen nya trans
portuppdrag med kontinuerlig heltågskörning mellan de mera av
lägsna avverkningsområdena och industrierna. Även andra branscher 
väntas i framtiden i ökad utsträckning komma att använda liknande 
transportlösninga:r. Också delar av godstå:g kan avdelas för system
transporter för vilka tiden och regulariteten är avgörande för att pro
duktionsplaneringen skall fungera. Även enstaka godsvagnar kan in
gå i produktionskedjan, t. ex. genom att kunden disponera:r vagnar 
som pendlar i vissa tåg mellan olika produktionsorter. 

Under den senaste tioårsperioden har SJ i stor utsträckning övergått 
från tåg som kör med en hastighet av 70 km/h till godsexpresståg som 
kör med en hastighet av 90 km/h. Många tåg går direkt mellan stora 
lastnings- och lossningsområden utan uppehåll för rangering. Bland så
dana hittills anordnade direkttågsrelationer kan nämnas Stoekholm
Malmö, Stockholm-Göteborg, Sundsvall-Göteborg, Sundsvall-



Prop. 1976177: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 245 

Malmö, Gävle-Göteborg, Gävle-Malmö, Borlänge-Göteborg och 
Trelleborg-Stockholm. 

Vagnparken moderniseras och dess kapacitet utökas successivt genom 
att äldre vagnar slopas och ersätts med nya vagnar som är anpassade 
till modern transport- och lastningstcknik. 

Under budgetåren 1976/77 och 1977178 beräknas totalt ca 1 500 
öppna flakvagnar av modem typ och ca 700 slutna vagnar med helt 
öppningsbara sidor bli levererade. 

Vagnar med stötupptagande underrede används för enhetslaster i 
container, om lasten eller containern är särskilt ömtålig. 50 sådana 
vagnar har levererats och ytterligare 195 vagnar för 7 meterscontainer 
har beställts. 

För att anpassa den befintliga vagnparken till kundernas krav görs 
fortlöpande ombyggnader. För vissa transporter krävs specialvagnar. 
Även ombyggnad för att höja hastigheten från 70 till 90 km/h utförs. 

Lastprofilcn är det tvärsnitt som en last inte får överskrida om den 
skall kunna framföras inom SJ utan särskilda villkor. Lastprofilcn bär 
fortfarande prägel av tidigare generationers sätt att bygga broar, tunn
lar m. m. Upptill har den avfasade hörn. 

I dagens materialhantcring önskar man ofta hantera större enheter 
och även hela vagnslaster i ett lyft. Det är då önskvärt med en rek
tangulär lastprofil. SJ arbetar därför på att successivt avlägsna de hin
der som orsakar profilens avfasning i de övre hörnen. I det interna
tionella järnvägssamarbetet har sedan några år diskuterats ett fram

tida europeiskt stamlinjenät, varvid bl. a. en utvidgad lastprofil aktua
liserats. 

Efter särskilda undersökninga·r kan SJ ombesörja transporter som 
överskrider lastprofilen. Detta gäller båda reguljär trafik i vissa rela
tioner och enstaka specialtransporter. SJ tillämpar för detta äqdamål 
en speciell rutin som omfattar större delen av järnvägsnätet. De fasta 
föremål utmed spåret, som kan tänkas komma i beröring med last som 
överskrider lastprofilen, har mätts in. Därefter har alla data om dem 
förts över till dataregister. Härigenom kan transportvillkoren för laster
na utformas snabbt och likformigt vilket är till fördel för kunderna. 
Dataregistren hålls aktuella genom fortlöpande rapportering om änd

ringar. 
P e r s o n t r a f i k e n s utveckling på järnväg blir beroende av kva

liteten på de trafiktjänster, som järnvägen kan erbjuda i konkurrens 
med personbilar, bussar och flyg. Goda möjligheter för järnvägen finns 
t. ex. i relationer där fram- och återresa kan företas med tåg på samma 
dag med tillräckligt uppehåll för förrättningar på bestämmelseorten. 

SJ bearbetar resemarknaden aktivt för att förbättra persontrafikens 
lönsamhet och öka sin marknadsandel. Genom ett förbättrat utbud 
(flera fjärrtåg, snabbare och tätare förbindelser, moderna vagnar) samt 
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genom intensifierad bearbetning av affärs- och tjänsteresemarknaden i 
form av säljbesök hos företag och myndigheter räknar SJ med en fort
satt trafikökning på medellånga och långa avstånd. För att uppnå dessa 
mål behövs tiHräckliga investeringsmedel för att ersätta äldre vagnar 
och för att möta den väritade trafikökningen. 

SJ planerar att beställa motorvagnar som ersättning för en del av 
de gamla rälsbussarna. I anskaffningsprogrammet ingår också person
vagnar. Dessa och befintliga vagnar kommer att utnyttjas effektivare 
genom att vissa av dem inrättas som alternativt 1 klass och 2 klass sitt
vagnar (omställbara säsongsvis) resp. alternativt liggvagnar och sittvag
nar (användbara såväl vid natt- som dagresor). En ny servcringsvagn 
planeras. 

För perioden maj 1975-april 1976 har SJ för charter sålt totalt 247 
sov-, ligg- och sittvagnar motsvarande ca 10 500 platser i varje rikt
ning. I den utsträckning tillgängliga resurser medger är det marknads
mässigt värdefullt att på detta sätt kunna sälja hela enheter (vagnar 
eller tåg). 

SJ bedriver en omfattande f j ärr bu s s t r af i k i form av snabb
busslinjer och veckoslutsbusslinjer som komplement till järnvägstra
fiken. SJ kommer som hittill'S att i kontakt med myndigheter och före
trädare för andra kollektivtrafikföretag verka bl. a. för den samlade 
bedömning av pris- och kapacitetsfrågor som behövs för att inte den 
separata veckoslutstrafiken skall få negativa effekter för den vanliga 
linjetrafik som drivs av järnvägs- och bussföretag. 

Kapaciteten i f ä r j e t r a f i k e n har ökat under senare år och kom
mer att öka ytterligare under de närmaste åren. 

På östcrsjöleden Trelleborg-Sassnitz går fyra svenska och tre tyska 
tågfärjor. En fjärde tysk färja levereras år 1977. För att klara den be
räknade trafikutvecklingen behöver SJ skaffa ytterligare en färja. SJ 
planerar att lägga ut en beställning under budgetåret 1978179. 

östersjöleden Ystad'-Swinoujscie trafikeras av en polsk tågfärja. 
Ytterligare en polsk färja kommer att sättas in på denna led år 1977. 

S p å r s t a n d a r d e n o c h s p å r k a p a c i t e t e n förbättras suc
cessivt i viktiga banavsnitt. Så upprustas t. ex. huvudlinjerna fortlöpan
de till en standard som tekniskt medger en hastighet av 160 km/h för 
tåg i resandetrafik. Arbetena består huvudsakligen av rälsbyten samt 
inläggning av betongsliprar eller hårdträsliprar med fjädrande fästen. 

SJ menar att om man på inland'Sbanan skall kunna tillhandahålla 
rese- och transporttjänster, som kvalitetsmässigt skall bli bättre än t. ex. 
Iandsvägsbussarnas tjänster, behövs en upprustning som i persontrafik 
möjliggör hastigheter upp till 120 km/h. En sådan upprustning fordrar 
investeringar i såväl fasta anläggningar som rullande materiel. Enbart 
investeringarna i fasta anläggningar beräknas bli av storleksordningen 
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1 000 milj. kr. vid 1977178 års kostnadsnivå. Riksdagen bar i enlighet 
med SJ :s förslag i fjolårets anslagsframställning beslutat atl 11 milj. 
kr. bör användas under budgetåret 1976177 för upprustning av inlands
banan. SJ avser att fortsätta de därmed inledda upprustningsarbetena. 

Beträffande bandelarna Älvsjö-Järna och Stockholm-Märsta be
dömer SJ att ett ökat antal fjärrtåg, högre hastigheter, styv tidtabell 
för intercitytrafiken etc. gör att det i framtiden inte går att köra in
satståg i lokaltrafiken i nuvarande omfattning. Lokaltrafikens stom
tåg kan inte heller köras med nuvarande regelbundna tider och tids
intervaller. Om nuvarande spårkapacitet inte utökas måste en del av 
lokaltågen göra längre uppehåll vid stationerna för att släppa förbi 
fjärrtågen. 

Mot denna bakgrund har SJ skisserat ett nytt dubbelspår mellan 
Älvsjö och Järna. För sträckan Älvsjö-Flemingsberg pågår på re
geringens uppdrag projektering av ett tredje och fjärde spår intill det 
befintliga dubbelspåret. För projektering och utbyggnad av denna 

etapp, inkl. stationsanläggning, beräknas en tid av fyra år. Ungefär mot
svarande tid krävs för ev. projektering och utbyggnad av ett nytt dub

belspår mellan Flemingsberg och Järna, som tänkts kunna anläggas 
i en ny sträckning över Grödinge. Detta arbete skulle dock delvis kun
na bedrivas samtidigt med delen Älvsjö-Flemingsberg, varför hela 
det nya dubbelspåret Älvsjö-Jäma skulle kunna vara färdigt för trafik 

år 1983. 

Den totala kostnaden för projektet beräknas till storleksordningen 
800 milj. kr. i 1977178 års prisnivå. SJ kan f. n. inte precisera sin andel 
av den totala kostnaden men beräknar att av totalkostnaden endast en 
mycket liten del kommer att medföra fördelar för fjärrtrafiken sett ur 
företagsekonomisk synvinkel. 

I avvaktan på ställningstaganden till SJ:s planer för sträckan Älvsjö
Järna har planering av nytt dubbelspår mellan Stockholm C och Märsta 
ännu ej påbörjats. 

För att möjliggöra ett förverkligande av projekt av denna karaktär 
utan företagsekonomiskt negativa effekter för SJ som trafikföretag och 
därmed för kollektivtrafiken på järnväg menar SJ, att riksdagen - i 

enlighet med motiv och synpunkter framförda bl. a. i betänkandet 
(SOU 1975: 47) Kollektivtrafik i tätort - bör medge erforderliga av
vikelser från vanligen gällande företagsekonomiska förräntningskrav 
och finansieringsformer. SJ föreslår sålunda att SJ:s andel av total
kostnaden - exkl. det marginella belopp som beräknas medföra för
delar för fjärrtrafiken - finansieras med avskrivningsanslag. 

En ny teknik med bl. a. automatiska r a n g e r b r o m s a r har 
tagits i bruk på godsbangården i Helsingborg. Ett stort antal ranger
bromsar ersätter den manuella passningen med utläggning av broms-
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skor på rälen. Resultatet blir högre kapacitet på bangården, bättre ar
betsmiljö och mindre antal godsskador. SJ räknar därför med att ut
rusta även andra större godsbangårdar med bromsar av denna typ. 

Utbyggnaden av SJ:s fjärrblockerings nät fortsätter med 
i stort sett oförändrade resurser. Under budgetåret 1975/76 har fjärr
blockeringsanläggningar tagits i bruk på bansträekorna Västerås-Kö
ping, Gävle-Söderhamn, Falköping-Nässjö och Korsnäs-Borlänge, 
sammanlagt 260 km. 

Praktiska prov med utrustning för a u t o m a t i s k t t å g s t o p p 
pågår på linjen A.lvsjö-Västerhaninge. Avsikten är att utrusta huvud
linjerna på affärsbanenätet med sådan utrustning så snart som möjligt. 

Det första datorbaserade s i g n a I s t ä 11 v e r k e t beräknas tas i 
bruk i Göteborg hösten 1976. Avsikten är att ställverket under de när
maste åren skall utvidgas till att omfatta hela göteborgsområdet sam
tidigt som ett liknande ställverk påbörjas i Malmö. 

Användning av t e 1 e- o c h d a t a t e k n i k ökar såväl inom telc
foniområdet som inom områdena datateknik och processtyrning. Här
igenom uppkommer krav på ökad kapacitet och utbyggnad av bl. a. 
telekabel- och radionäten. A. ven kraven på telenätets kvalitet ökar ge
nom datatransmissionens större känslighet för störningar. 

En vidareutveckling av det automatiska platsboknings- och färd
biljettsystcmet med särskild hänsyn till internationella biljetter pågår. 

En stor del av intäktsredovisningen har under senare år flyttats från 
stationerna och centralförvaltningen till sex redovisningscentraler. Här
igenom har behovet av personal för redovisnings- och statistikal"bete 
successivt minskat, framför allt inom centralförvaltningen. 

Ett nytt datatekniskt system håller på att utformas för expedierings
och redovisningsrutinerna i inländsk styekegodstrafik. För detta be
höver redovisningscentralerna förses med dataterminaler som ansluts 
till den centrala dataanläggningen via telenätet. Systemet väntas ge 
väsentligt lägre expedieringskostnader samt en snabb och ändamålsen
lig information om styckegodsstrukturen. Kunderna kommer också att 
kunna betjänas på ett effektivare sätt än f. n. 

En del större kunders order- och lagerrutiner har integrerats med 
SJ :s faktureringssystem. 

För att ersätta den nuvarande hålremsutrustningen som används för 
registrering av data för materialredovisnings- och utbetalningssystemen 
har ny utrustning beställts. Registrerade data kommer att överföras 
online från materialadministrationens redovisningsenheter i Örebro och 
Stockholm till SJ :s datacentral i Tomteboda, Solna. 

Den kontinuerliga övervakning av lokens användning som nu är upp
delad på åtta distrikt kan med hjälp av ett ADB-system, som utvecklas 

inom SJ, sammanföras till en enda lokledningscentral. Det nya systemet 
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beräknas medföra rationaliseringsvinster genom ökat lokutnyttjande, 
bättre underhållsplanering och minskat behov av manuellt arbete. Sy
stemet beräknas kunna utvidgas till att omfatta även personvagnar. 

Arbetet med ett nytt informationssystem för godstrafiken är inriktat 
på ett online datasystem för den grundinformation, som erfordras vid 
det dagliga planerings- och transportledningsarbetet. Avsikten är också 
att det skall kunna användas för sammanställning och distribution av 
tomvagnsorder och verkstadsbeordringar av godsvagnar samt för in
formationsutbyte mellan trafikområdena. 

I syfte att förenkla och effektivisera utarbetandet av olika tidtabells
publikationer kommer tidtabellsdata att bearbetas och lagras i ett sär
skilt ADB-system. 

R a d i o t e k n i k e n anlitas alltmer vid transportledning och range
ringsarbeten. 

Med tågorderradio kan bl. a. säkerhetsmeddelanden snabbt utväxlas 
mellan trafikledningscentral och lokpersonal. Tågorderradio finns nu 
på sträckan Riksgränsen-Luleå samt inom Stockholmsområdet. 

Till automatväxlarna i SJ:s telefonnät ansluts ett radionät med bas
stationer som skall täcka järnvägens område och närliggande vägnät. 
Bärbara radioapparater tilldelas arbetsenheter som utför arbete utmed 
spåret, vilket möjliggör direktförbindelse med tågledningen och andra 
till SJ:s telenät anslutna expeditioner. 

Driftradio ökar den effektiva arbetstiden för arbetslag och repara
tionsenheter samt möjliggör även en snabbare felavhjälpning. På linjer 
med sådan kommunikationsradio kommer även lok och motorvagnar 
att utrustas med anslutningsapparater i den mån linjen inte ingår i det 
särskilda tågorderradiosystemet. 

Allt fler bangårdar utrustas med radioanläggningar. Radion under
lättar arbetsledningen och det interna informationsutbytet, minskar vän
tetiderna samt gör växlingsarbetet säkrare och effektivare. Byte till 
modernare radiomateriel utförs successivt i samband med frekvensbyte 

enligt televerkets krav. 
Det ökade behovet av teleförbindelser för olika ändamål, däribland 

dataöverföring, har medfört krav på övergång till bärfrckvenssystem 
med större antal kanaler. 

Det första systemet av 120-kanaltyp togs i drift i början av år 1975 
på sträckan Malmö-Hässleholm. SJ avser att anlägga system av den
na typ på hela triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö-Stockholm 
samt på sträckorna Stockholm-Gävle-Sundsvall och Hallsberg

örebro. 
En a u t o m a t i s e r i n g a v t å g ö v e r v a k n i n g e n blir allt

mer angelägen allteftersom fjärrblockering införs, tåghastigheterna höjs 
och trafiken ökar. För detta ändamål har konstruerats och används 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 250 

olika typer av detektoranläggningar som placeras intill spåret F. n. 
finns 33 varmgångsdctektorer, vilka mäter värmestrålningen från vag
narnas hjullagerboxar och ytterligare anläggningar planeras. Tjuvbroms
detektorer mäter värmestrålningen från vagnarnas hjulringar. F. n. finns 
7 anläggningar och ytterligare anläggningar planeras. Hjulplattdetekto
rer indikerar med hjälp av en särskild strömkrets om några hjul som 
följd av friktion vid fastbromsning fått plattor i hjulringarna. Driftprov 

av sådana anläggningar pågår. Lastprofilindikatorer indikerar med hjälp 
av fotoceller med infrarött ljus föremål, som ligger utanför tillåten last
profils begränsningslinjer. I Trelleborg har en anläggning installerats 
för sådan kontroll av vagnslaster i internationell trafik. 

Elektroniska vagnvågar finns f. n. på tio platser. Vagnarna vägs under 
rullning, varvid vikterna registreras automatiskt. Utrustningarna kan 
kompletteras med olika kontrollfunktioner, t. ex. för övervakning av 
ev. överlast och snedlast hos vagnar. 

För att kunna tillgodose den ökande trafikens behov ökas e 1 d r i f t

a n l ä g g n i n g a r n a s kapacitet och driftsäkerhet successivt, främst 
genom följande åtgärder. 

Nya omformarstationer byggs och befintliga omformarstationer för
bättras, nya matarledningar och förstärkningsledningar byggs och be
fintliga återledningar förstärks, befintliga kontakt- och hjälpkraftled
ningsanläggningar förstärks och moderniseras. 

Ledningsarbeten av nämnda slag har utförts såväl på triangeln Stock
holm-Göteborg-Malmö-Stockholm som på norrlandslinjer. 

övergång till fjärrstyrning av omformarstationer fortsätter. Den tele
tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att fjärrstyra omformarsta
tioner med hjälp av minidatorer. Härigenom kan driftpersonalen avlas
tas en del rutiner och i stället kan flera omformarstationer med tillhö
rande ledningsnät fjärrstyras från samma central. 

De nya komponenterna har högre driftsäkerhet och kräver mindre 
underhåll. Genom upprustningarna erhålls även bättre verkningsgrad 
och bättre energiutnyttjande. 

A u t o m a t k o p p I e t är ett projekt som exemplifierar det inter
nationella beroendet. Tidpunkten när automatkoppel skall införas vid 
de europeiska järnvägarna har efterhand flyttats fram. Tidpunkten för 
denna systemutveckling är enligt SJ beroende av internationellt ställ
ningstagande på regeringsnivå. 

SJ har sedan år 1969 provat olika s l u t n a t o a l e t t s y s t e m i 
personvagnar för att öka bekvämligheten för de resande och få en mer 
miljövänlig konstruktion. Vakuumtoaletten har visat sig mest lämplig 
och sådana toaletter har nu installerats i ca 50 vagnar. Ytterligare in
stallationer pågår och avsikten är att nyanskaffad persontrafikmateriel 
skall vara utrustad med slutet toalettsystem. 
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Provkörningar och mätningar av g å n g c g en s k a p c r h o s d e n 
r u l l an d e m a t e r i e I e n utförs kontinuerligt som en del av ut
vecklingsarbetet för lok och vagnar. 

SJ har fått bidrag från transportforskningsdelegationen (TFD) för 

undersökningar av järnvägsfordons gångegenskaper. Med hjälp av ma

tematiska modeller studeras hur jämvägsspår och fordon samverkar. 

Arbetet inriktas på att beräkna sambandet mellan spårfelens storlek och 

fordonens rörelse i sidled. Dessutom utförs studier av möjligheterna att 

utnyttja hybriddatorer för att förenkla och förbilliga beräkningarna. 

Medelsförbrukningen under budgetåren 1975176-1977178 

I prop. 1975: 1 angavs en investeringsram om 480 milj. kr. för bud

g e t år e t 1 9 7 5 I 7 6. Genom regeringens beslut den 23 oktober 1975 

och den 29 december 1975 om tidigareläggning av vissa anläggnings
och byggnadsarbeten, höjdes investeringsramen med sammanlagt 15,9 

milj. kr. Utöver den sålunda fastställda investeringsramen 495,9 milj. kr. 

gavs SJ under budgetåret möjligheter att efter samråd med AMS tidi

garelägga industribeställningar och anläggningsarbeten enligt följande. 

I beslut den 23 oktober 1975 uppdrogs åt arbetsmarknadsstyrelsen att 

i samråd med SJ tidigarelägga vissa industribeställningar. I enlighet här

med har SJ till budgetåren 1975/76 och 1976/77 tidigarelagt anskaff

ningar av rullande materiel, bussar och investeringsinventarier för sam

manlagt 129,8 milj. kr., som till 90 % skall invärderas på SJ:s fond. 
Vidare bemyndigades AMS den 23 oktober 1975 att bestrida vissa 

utgifter för arbetsmiljöinsatser inom bl. a. affärsverken. Till SJ:s förfo. 

gande har härigenom ställts ytterligare 5,2 milj. kr. 

Totalt har således AMS ställt 135 milj. kr. till SJ:s förfogande för 
investeringar under budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

I prop. 1975/76: 100 har för budgetåret 1976 I 7 7 angetts 
ett investeringsanslag om 524,7 milj. kr. och en investeringsram om 

515,3 milj. kr. Efter förslag av trafikutskottet anvisade riksdagen ett 30 
milj. kr. högre anslag. I enlighet med detta riksdagens beslut och med 
regeringens beslut den 29 december 1975 om vissa sysselsättningsfräm
jande åtgärder, har regeringen den 8 april 1976 fastställt investerings

ramen för budgetåret till 555,3 milj. kr. 
För b u d ge t år e t 1 9 7 7 I 7 8 har SJ beräknat medelsförbruk

ningen till 977 milj. kr. 

l nvesteringsprogram 

Av följande sammanställning framgår faktisk resp. beräknad medels

förbrukning på investeringsanslaget Järnvägar m. m. under budgetåren 
1975176-1977178. Planerade investeringar budgetåret 1977/78 som be

rör ersättningsberättigade banor redovisas särskilt. 
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Faktisk Beräknad utgift 
utgift 

1975/76 1976/77 1977/78 
Totalt Varav för 

ersättnings-
berättigade 
banor 

milj. kr. 

Fasta anläggningar 
Bangårdar 22,2 23,1 47,7 11,3 
Ny- och ombyggnad av 
järn vägslinjer 4,8 19,4 62,2 32,2 
Spårstandard 50,0 47,0 60,5 
Broar m.m. 10,4 5,5 6,8 1,7 
Hus byggnader 8,7 10,0 49,4 11,4 
Bussverkstäder och garage 2,2 10,7 4,4 
Verkstäder 12,4 4,4 12,4 
Centralförråd 0,2 0,7 2,4 
Signalanläggningar 37,6 31,8 67,6 8,7 
Vägskydd 6,2 5,5 7,0 1,0 
Te le 20,6 20,9 33,8 1,6 
Eldrift 27,5 44,1 42,1 3,0 

202,8 223,1 396,3 70,9 
Rullande materiel 
Lok och motorvagnar 118,9 135,4 170,l 
Personvagnar 6,0 35,0 
Godsvagnar 88,5 105,8 197,4 
Tjänstefordon 2,0 7,1 16,3 
Ombyggnad av rullande 
materiel 35,3 25,0 41,8 

244,7 279,3 460,6 

Färjor 1,0 
Bussar 1,1 37,4 
Försvarsberedskap 2,3 2,3 4,4 
lnvesteringsinventarier 32,7 28,9 76,1 9,0 
Diverse och oförutsett 12,4 20,6 2,2 0,2 

Totalt 495,9 1 555,3 977,0 80,1 

' Exkl. av SJ begärd ramhöjning om 15 milj. kr. 

SJ anför i huvudsak följande rörande de olika objektgrupperna. 

Bangårdar 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1977178 beräknas till 47,7 milj. 
kr., varav 32,1 milj. kr. avser nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt avser en reparations- och lastjusterings

anläggning i Malmö samt ombyggnader av bangårdarna i Uddevalla och 
Sundsvall. 

Rangcrbromsanläggningar och nya spår planeras vid godsbangårdarna 

i Malmö och Alvsjö. Dessutom avser SJ att utöka rangerbromsanlägg
ningen i Helsingborg i samband med anläggande av nya spår. Medels

behovet under budgetåret 1977/78 beräknas bli 15,0 milj. kr. 

Vid Göteborgs norra planeras en ny containerterminal som ersättning 

för nuvarande provisoriska terminal. Den nya terminalen förses med 
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en modern kran. Investeringsbeloppet exkl. kran beräknas bli 9, 1 milj. 
kr., varav 3,9 milj. kr. budgetåret 1977178. 

Trafiken på den i juni 1974 öppnade tågfärjeleden Ystad-Swi
noujscie beräknas öka under kommande år. Leden trafikeras av en 
polsk tågfärja. Ytterligare en polsk färja sätts in år 1977. Bangården 

i Ystad behöver byggas ut med bl. a. godstågs-, rangerings- och kajspår. 

Utbyggnaden, som dimensioneras för trafik med två tågfärjor, beräk

nas kosta 6,9 milj. kr. Investeringen bör påbörjas budgetåret 1976177, 

då medelsförbrukningen beräknas bli 0,5 milj. kr. Aterstoden faller hu
vudsakligen på budgetåret 1977178. 

I Boxholm planeras ombyggnad av bangården för ca 1,7 milj. kr. un

der budgetåret 1977178. Stationen ligger på den dubbelspåriga sträckan 

Mjölby-Nässjö. Vid ombyggnaden skall bl. a. växlar i bangårdens norra 

och södra ändar flyttas. Härigenom kan tåghastigheten höjas. Dessutom 
förlängs en sidotågväg med närmare 300 m. 

Också vid östansjö, som ligger på dubbelspåret Hallsberg-Laxå, 
planeras en flyttning av växlarna i bangårdens båda ändar. Dessa arbe

ten har tidigare planerats bli utförda i samband med att fjärrblockering 

installeras på sträckan. Tidigareläggningen motiveras främst av säker

hetsskäl. Investeringsbeloppet, som beräknas till 1,3 milj. kr., faller helt 

på budgetåret 1977178. 

Ny- och ombyggnad av järnvägslinjer 

Den totala medelsförbrukningen budgetåret 1977178 beräknas till 62,2 

milj. kr. 
Tidigare anmälda större objekt avser pålförstärkningar på sträckan 

Almedal-Mölndals nedre. Regeringen har efter riksdagens beslut och 
i enlighet med SJ :s förslag i fjolårets anslagsframställning beslutat att 
11 milj. kr. bör användas under budgetåret 1976177 för upprustning av 
inlandsbanan. För fortsättning av den inledda upprustningen beräknar 
SJ ett medelsbehov under budgetåret 1977178 av 27,S milj. kr. 

Som förut nämnts bedömer SJ det nödvändigt att utöka spårkapacite
ten inom Stockholmsområdet, varför ett nytt dubbelspår skisserats. mel

lan Älvsjö och Järna. Regeringen har uppdragit åt SJ att för delsträckan 
Älvsjö-Flemingsberg projektera ett tredje och fjärde spår intill de re

dan befintliga spåren. För budgetåret 1977178 har SJ preliminärt räknat 
med ett medelsbehov av 25 milj. kr. SJ anser att nämnda belopp bör 

finansieras med avskrivningsanslag. 

Spärstandard 
Totalt beräknas för budgetåret 1977178 ett medelsbehov om 60,5 milj. 

kr., vilket medger att ca 275 km räler läggs in, varav 225 km nya. 

På huvudlinjerna ersätts slitna räler med nya 50 kg/m räler med hög
klassig befästning. Rälerna sammansvetsas till skarvfria spår. Den för-
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bättrade banstandarden ger många fördelar. De viktigaste är ökad res
komfort och lägre banundcrhållskostnader. 

Frigjorda räler används efter justering för att förstärka spåren på 

mindre starkt trafikerade linjer. Härigenom minskar kostnaderna för 
banunderhållet. 

Bro arm. m. 
Medelsförbrukningen under budgetåret 1977/78 beräknas till 6,8 milj. 

kr., varav 3,2 milj. kr. avser nya objekt. 

Bron över Tämnarån på sträckan Uppsala-Gävle byggdes år 1901. 
Bron är i sådant skick att den bör byggas om vilket planeras i anslutning 
till spårupprustningar på sträckan. Investeringsbeloppet beräknas till 1,7 

milj. kr., varav 1,1 milj. kr. budgetåret 1977/78. 

Husbyggnader 
SJ beräknar medelsförbrukningen under budgetåret 1977/78 till 49,4 

milj. kr., varav 7,4 milj. kr. avser nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt är nya styckegodsterminaler i Borås 

och Västerås, tillbyggnad av f. d. ilgodshuset i Stockholm med kontors

lokaler samt personal- och arbetslokaler. 

Vid Göteborg C planerar AB Trafikrestauranger att utöka sina loka

ler för vagnfournering, restaurang och försäljning. I anslutning till dessa 
arbeten avser SJ att förbättra vissa personal- och arbetslokaler samt 

bygga ut en del affärslokaler inom stationen för uthyrning. Investerings
beloppet beräknas till 2,5 milj. kr. som faller helt på budgetåret 1977/78. 

Inom banavdelningens underhållsområden planeras större om- eller 
nybyggnader av personal- och arbetslokaler i Hallsberg, totalt investe
ringsbelopp 3,1 milj. kr., varav 2,0 milj. kr. budgetåret 1977/78, Ange, 
totalt investeringsbelopp 2,6 milj. kr., varav 1,5 milj. kr. budgetåret 
1977178 och Boden, totalt investeringsbelopp 1,7 milj. kr., varav 0,4 
milj. kr. budgetåret 1977 /78. 

Investeringarna ger bättre och ändamålsenligare lokaler från arbets

och miljösynpunkt. Genom att sammanföra olika verksamheter till ge
mensamma lokaler erhålls också rationaliseringsvinster. 

Bussverkstäder och garage 

Den totala medelsförbrukningen för budgetåret 1977/78 beräknas till 
4,4 milj. kr., varav 3,6 milj. kr. avser nya objekt. 

I Borås planeras en ny bussverkstad som skall ersätta äldre verkstäder 

i Borås och Kinna. Genom investeringen erhålls tidsenliga lokaler från 
arbets- och miljösynpunkt. Projektet möjliggör rationellare och mindre 

personalkrävande drift samt inbesparing av bussar. Investeringsbeloppet 
beräknas tilJ 6,1 milj. kr., varav 3,3 milj. kr. budgetåret 1977178. 
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Verkstäder 
Medelsförbrukningcn för budgetåret 1977178 beräknas till 12,4 milj. 

kr., varav 6,8 milj. kr. för nya objekt. 
Tidigare anmälda större objekt avser ombyggnad och upprustning av 

lokverkstaden i Örebro samt ny värmeanläggning vid Notvikens verk
stad. 

Vid Malmö vagnverkstad planeras en förrådsbyggnad för utrustningar 
till sov- och sittvagnar. Genom investeringen frigörs värdefullt verk
stadsutrymme. Dessutom kan provisoriska förråd i mindre plåtskjul 
slopas. Genom rationellare arbetsplatser och koncentrerad förrådshåll
ning skapas möjligheter till personalbesparingar. Investeringsbeloppet, 
som beräknas till l,l milj. kr., faller helt på budgetåret 1977178. 

Vid Göteborgs huvudverkstad går spill- och dagvattenavloppet efter 

viss rening ut i Säveån. Verkstaden bör anslutas till det kommunala av
loppsnätet. lnvesteringsbeloppet beräknas till 2,2 milj. kr., varav 1,1 milj. 
kr. budgetåret 1977/78. 

För tvättning och avisning av malmvagnar behövs en utbyggnad i 
Notviken till ett investeringsbelopp av 1,1 milj. kr. budgetåret 1977178. 

I tidigare anslagsframställning har SJ hemställt om avskrivningsanslag 
för vissa investeringar vid verkstäder inom det allmänna stödområdet. 

SJ anser att avskrivningsanslag bör utgå med 35 % , enligt huvudregeln 
i kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd, för dels ut
byggnaden i Notviken, dels den tidigare anmälda värmeanläggningen vid 
Notvikens huvudverkstad. Behovet av avskrivningsanslag för detta ända
mål budgetåret 1977/78 uppgår därför till 1,4 milj. kr. 

Centralförråd 
Medelsförbrukningen för budgetåret 1977/78 beräknas till 2,4 milj. kr. 

I Örebro planeras en ombyggnad av lediga lokaler i en av huvudverk
stadens byggnader. Lokalerna skall inredas till kontorslokaler för mate· 
rialadministrationens redovisningscentral, som behöver större utrymmen 
för bl. a. datoranläggning. Investeringsbeloppet beräknas till 1,1 milj. 
kr., som faller helt på budgetåret 1977178. Redovisningscentralens nuva
rande lokaler kommer att användas som kontorslokaler av huvudverk

staden. 
Filialförrådets lokaler i Tillberga är otillräckliga, varför en utbyggnad 

planeras. lnvesteringsbeloppet beräknas till 1,1 milj. kr., som faller helt 

på budgetåret 1977/78. 

Signalanläggningar 
Medelsförbrukningen för budgetåret 1977178 beräknas till 67,6 milj. 

kr., varav 9,9 milj. kr. avser nya objekt. 
Tidigare anmälda större objekt avser utbyggnad av fjärrblockering, 

nytt signalställverk i Malmö och provanläggning för en ny typ av ställ
verk för sträckan Göteborg-Mölndal ö/N. 
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Utbyggnaden av fjärrblockeringen beräknas fortsätta med följande 
sträckor t. o. m. år 1981. 

Sträcka 

Söderhamn - Sundsvall 
Frövi-Hallsberg 
Avesta-Borlänge 
Bräcke -Östersund 
Borlänge -Ställdalen 
Malmö-Katrineholm 

Längd, 
km 

149 

50 l 65 
71 
72 

484 

891 

Beräknas bli 
färdigställd år 

1976/77 

1977/78 

Successivt färdigställande 
av delsträckor med bör
jan budgetåret 1980/81 

Närställverket vid Göteborg C skall ersätta de äldre ställverken i 

Göteborg C och Olskroken varifrån växlar och signaler inom stora de
lar av göteborgsområdet manövreras. En första etapp har inletts med 
provanläggningen Göteborg-Mölndal som är datorbaserad. Den fort
satta utbyggnaden, som skall bygga på samma system, avser etapperna 
Göteborg C och Olskroken. Kostnaderna beräknas till sammanlagt 24,5 
milj. kr., varav 0,5 milj. kr. budgetåret 1976177 och 6,1 milj. kr. budget
året 1977/78. 

Lokalbangårdarna i Hagalund och Tomteboda är starkt trafikerade. 
Så gott som alla växlar läggs om manuellt. Dessutom måste särskild lots 
medfölja vid växlingsrörclser. Genom ett nytt centralställverk kan dessa 

nackdelar elimineras och personalbehovet minskas. lnvesteringsbeloppet 
beräknas till 22 milj. kr., varav 1,l milj. kr. budgetåret 1977178. 

Vägskydd 

Arbetena avser plankorsningar mellan järnväg och väg. I åtgärderna 
ingår nya säkerhetsanordningar vid helt oskyddade plankorsningar, för
bättring av befintliga säkerhetsanordningar för att ge ökat skydd och 
automatisering av säkerhetsanordningar i samband med rationaliseringar, 
t. ex. när fjärrblockering installeras. 

För vägskydd beräknas för budgetåret 1977/78 en medelsförbrukning 
om 7 milj. kr. Detta belopp utgör SJ:s investeringskostnader för säker
hetsanordningar. Härutöver utgår statsbidrag från anslaget C 4. Bidrag 
till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. 

I åtgärderna för att förbättra säkerheten vid plankorsningar ingår 
också dels byggande av planskilda korsningar och parallellvägar varige
nom ett stort antal korsningar kan avstängas, dels profil- och siktförbätt
ringar vid plankorsningar. 

SJ :s kostnader för dessa åtgärder belastar SJ :s resultaträkning och 
finansieras delvis med statsbidrag. 

I beslut den 15 maj 1975 har regeringen uppdragit åt dels SJ att 
inom ramen för en kostnad av 3 milj. kr. snarast vidta trafiksäker-
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hetsfrämjande åtgärder avseende ökat skydd vid plankorsningar, dels åt 

SJ och statens vägverk att planera och förbereda arbeten avseende byg
gande av vägportar och anläggande av parallellvägar inom en ram av 

13 milj. kr. intill omedelbar igångsättning samt överlämna projektredo
visning till arbetsmarknadsverket som har att igångsätta och färdigställa 

dessa projekt som beredskapsarbeten när sysselsättningsläget så kräver. 

Arbetena har till en del fullföljts och pågår i övrigt. 

Regeringen har i brev den 29 december 1975 och den 8 april 1976 

för de båda budgetåren 1975/76 och 1976177 i investeringsramarna in
lagt totalt 20 milj. kr. för sysselsättningsbefrämjande åtgärder, varav 5 
milj. kr. avser anläggning av parallellvägar i anslutning till järnvägskors

ningar. Ungefär hälften av dessa arbeten har hittills kunnat sättas igång. 

SJ :s strävan att genom olika åtgärder öka skyddet vid järnvägskors
ningar har enligt verket försvårats dels genom den uteblivna ramböj

ningen, dels genom att dessa arbeten i hög grad gjorts beroende av det 
allmänna sysselsättningsläget och igångsättningsmedgivanden från ar

betsmarknadsverket för beredskapsarbeten. För att SJ på ett rationellt 

sätt skall kunna bedriva angelägna arbeten för ökat skydd vid järn

vägskorsningar, behövs inte endast en ökad utan också en jämnare och 

mer kontinuerlig medelstilldelning. 

Tel e 
I tidigare anslagsframställningar anmälda arbeten beräknas budget

året 1977178 kosta 24,4 milj. kr. Härtill kommer nya objekt om 9,4 

milj. kr. 
Tidigare anmälda större objekt är bärfrekvensanläggningar, tågorder

radio, åtgärder mot störningar på SJ:s telekablar förorsakade av tyris
torlok, nya televäxlar i Norrköping och Uppsala, driftradioanläggning
ar vid banavdelningen, transmissionsutrustning och dataterminaler för 
nya redovisningsrutiner i styckegodstrafiken samt olika typer av detek
torer för att förebygga och upptäcka skador på vagnar i tåg. 

På sträckan Katrineholm-Hallsberg pågår upprustning av teleka
beln. På sträckan Hallsberg-Falköping-Göteborg planerar SJ att 
lägga in en ny kabel i stället för att upprusta den gamla. Investeringsbe
Ioppet beräknas till 12,3 milj. kr., varav 3,0 milj. kr. budgetåret 1976/ 

77 och 3,5 milj. kr. budgetåret 1977/78. 
Driftradioanläggningar vid banavdelningen byggs ut enligt en sär

skild plan. Bland planerade större anläggningar märks en utbyggnad 

på sträckan Alingsås-Gårdsjö. Investeringsbeloppet beräknas till 1,3 

milj. kr., varav 0,9 milj. kr. budgetåret 1977178. 
Installation av ytterligare hjulplatt-, tjuvbroms- och varmgångsdetek

torer fortsätter planenligt. Medelsbehovet budgetåret 1977 /78 beräknas 
till 4,7 milj. kr., varav 1,7 milj. kr. avser anskaffning av åtta varm-

17 Riksdagen 1976/77. l samt. Nr 100. Bilaga 9 
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gångsdetektorer som skall ersätta de äldsta, ca 10 år gamla, detekto

rerna. 

SJ har utvecklat ett ADB-system genom vilket övervakningen av 

lokens användning (lokledning) kan sammanföras till en för hela SJ 

gemensam central. Investeringsbeloppet för erforderlig datautrustning 

budgetåret 1977178 beräknas uppgå till 1,1 milj. kr. 

Eldrift 

Av den totala medelsförbrukningen om 42,1 milj. kr., som beräknas 

för hela budgetåret 1977178, avser 33,6 milj. kr. tidigare anmälda objekt 

och 8,5 milj. kr. nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt avser anskaffning av omriktare och 

omformare, modernisering av äldre omformaraggregat, nya omformar

stationer och upprustning av äldre sådana, fjärrstyrning av omformar

stationer, höjning av kontaktledningens standard, dubblering av kon

taktledningens återledning, ombyggnad av hjälpkraftledningen samt 

elektrifiering av järnvägslinjen Borlänge-Mora. Sistnämnda objekt 

finansieras med särskilt investeringsanslag. 

Följande nya större objekt planeras. 
Modernisering och anpassning för fjärrstyrning av omformare pågår 

f. n. vid SJ:s huvudverkstad i Amål med sex aggregat i en tredje etapp, 

som anmäldes i anslagsframställningen för budgetåret 1976/77. SJ av

ser nu att fortsätta med en fjärde etapp, som omfattar tio aggregat. 

Genom moderniseringen ökar driftsäkerheten. Dessutom förbättras möj

ligheterna till samkörning med andra aggregat. I samband med moder
niseringen anpassas aggregaten för fjärrstyrning så att de kan placeras i 
fjärrstyrda omformarstationcr. Investeringsbeloppet beräknas till 5,6 

milj. kt., varav 0,9 milj. kr. budgetåret 1977/78. 

I Fagersta planeras en ny omformarstation, som skall tillgodose det 

ökande effektbehovet från i huvudsak sträckan Avesta C-Frövi. In

vesterings beloppet beräknas till 4,4 milj. kr., varav 1,7 milj. kr. budget
året 1977178. 

En ny omformarstation har byggts i Hallsberg och ombyggnad av 

omformarstationen i Moholm pågår. Stationerna utrustas med statiska 

omriktare. Till dessa behövs två transformatorer som reserv vid drift

avbrott. Investeringsbeloppet beräknas till 1,5 milj. kr., varav 0,5 milj. 
kr. budgetåret 1977 /78. 

Vid Göteborg N planeras på den s. k. Skansenbangården elektrifie

ring av fyra spår och spåranslutningar mellan denna bangård och Gö

teborg N. Investeringsbcloppet för elektrifieringsarbetena beräknas till 

1,2 milj. kr., som helt faller på budgetåret 1977/78. 

Lok ställs i regel upp utomhus. För förvärmning av lokhytterna be

höver loken anslutas till stationära elposter. Anordnande av elposter 
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vid ett flertal lokstationer och stationer beräknas kosta 5,6 milj. kr., var
av 1,5 milj. kr. budgetåret 1976/77 och 3,0 milj. kr. budgetåret 1977 / 
78. Härutöver erfordras utrustning på loken. 

Lok och motorvagnar 

Många av SJ :s äldre lok har otillfredsställande prestationsförmåga 
för dagens trafikuppgifter. De flesta är också förslitna och dyra att 
hålla i driftdugligt skick. Det är därför nödvändigt att slopa de äldsta, 
minst trafiklämpliga loken. 

De äldre loken ersätts av nya lok med betydligt högre prestanda. Nya 

lok behövs också för nytillkomna behov p. g. a. ökad godstrafik. Med 
de bättre loken kan godstågens kapacitet höjas genom fler och tyngre 

vagnar, varigenom kostnaden per transporterad enhet blir relativt sett 
lägre. 

SJ planerar att under budgetåren 1976/77 och 1977178 beställa ytter

ligare ellok. Medelsförbrukningen härför och för tidigare beställda el
lok beräknas till 90,4 milj. kr. budgetåret 1977178. 

Anskaffning av nya diesellok planeras dels som ersättning för äldre 
slopningsmässiga lokomotorer, dels för nytillkomna transportuppgifter 

i tåg- och växlingstjänst. För diesellok beräknas under budgetåret 1977 I 
78 åtgå 35,6 milj. kr. 

SJ planerar att under budgetåret 1976177 beställa 100 motorvagnar 

till en beräknad totalkostnad av inemot 200 milj. kr. i 1976/77 års pris

nivå. De nya motorvagnarna skall ersätta gamla rälsbussar. Medelsbe

hovet under budgetåret 1976177 beräknas till 20 milj. kr. och under bud

getåret 1977/78 till 44 milj. kr. 
Den totala medelsförbrukningen för lok och motorvagnar beräknas 

till 170, I milj. kr. 

Personvagnar 
Trafikutvecklingen och behovet av nya vagnar som ersättning för 

äldre vagnar som måste slopas motiverar en beställning av personvag

nar. Medelsbehovet under budgetåret 1976/77 beräknas till 6 milj. kr. 
och under budgetåret 1977/78 till 35 milj. kr. 

Godsvagnar 
SJ prognoserar en fortsatt trendmässig ökning av godstrafiken. Trans

portkapaciteten måste därför ökas bl. a. genom tillskott av nya vagnar. 

Nya vagnar behövs också som ersättning för äldre vagnar som måste 
slopas därför att deras prestanda är otillräckliga för dagens trafik eller 

underhållskostnaderna så höga att det är oekonomiskt att behålla dem. 

Medelsbehovct under budgetåret 1977 /78 för tidigare beställda 300 
slutna vagnar uppgår till 35 milj. kr. För nya beställningar av 800 

vagnar beräknas 30 milj. kr. under budgetåret 1977/78. 
Under innevarande och nästa budgetår planeras beställningar av 
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2 600 öppna vagnar. Tillsammans med tidigare beställningar uppgår 
medelsbehovet budgetåret 1977178 för öppna godsvagnar till 115,2 milj. 
kr. För olika typer av specialvagnar beräknas under budgetåret 1977/78 
en medelsförbrukning av 17,2 milj. kr. 

Totalt beräknas medelsbehovet för godsvagnar budgetåret 1977/78 
till 197,4 milj. kr., varav 88,1 milj. kr. avser nya objekt. 

Tjänstefordon 
Under budgetåret 1977178 beräknas ett medelsbehov av 16,3 milj. kr. 

för tidigare anmälda 75 ballastvagnar. Vagnarna är till en del ämnade 
för den fortsatta upprustningen av inlandsbanan. 

Ombyggnad av rullande materiel 
Medelsförbrukningen beräknas till 41,8 milj. kr. budgetåret 1977/78. 

Ombyggnadsarbetena syftar till att minska underhållskostnaderna, 
öka kapaciteten, anpassa materielen till nya transporttekniska krav och 
skapa bättre arbetsmiljö för tågpersonalen. Beloppet för budgetåret 
1977/78 avser bl. a. ändring till gummielementhjul på vissa ellok, bul

lerdämpande åtgärder, hyttvärme på lok vid utomhusuppställning, varm
hållningsaggregat och nya kylsystem på diesellok, modernisering av 
äldre lokomotorer, ombyggnad av omoderna sovvagnar till liggvag

nar, ombyggnad för vakuumtoaletter samt komplettering av elsystem 
på personvagnar i svensk-dansk trafik. SJ har låtit konstruera en proto
typ till ny serveringsvagn. Sådana vagnar kan anskaffas antingen genom 
ombyggnad av äldre vagnar eller genom nytillverkning. 

Bussar 
Fortsatta investeringar i bussar blir beroende av busstrafikens lön

samhet, som f. n. är svår att bedöma. 
Medelsförbrukningen beräknas till 37,4 milj. kr. budgetåret 1977178. 

Försvarsberedskap 
SJ beräknar medelsförbrukningen under budgetåret 1977 /78 för in

vesteringar i försvarsberedskapsanläggningar till 4,4 milj. kr. och begär 
samtidigt motsvarande avskrivningsanslag. 

Redogörelse för hur SJ planerar att använda de för budgetåret 1977/ 
78 begärda medlen framgår av den programplan för perioden 1977/78-
1981/82 som SJ lämnat i enlighet med de anvisningar för försök med 
långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret som chefen för han
delsdepartementet utgivit den l l mars 1976. För programmet järnvägs
transporter beräknas för femårsperioden ett investeringsbehov av 17 
milj. kr. eller 3,4 milj. kr. per budgetår, räknat i prisläge andra kvartalet 
1975. Uppräknat till 1977/78 års prisnivå motsvarar detta ett medcls
behov av 4,4 milj. kr. för budgetåret 1977/78 och vart och ett av de 
följande åren under perioden. 
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Investeringsinventarier 
Medclsförbrukningen för budgetåret 1977/78 beräknas till 76,l milj. 

kr., vilket utgör en ökning med 47,2 milj. kr. jämfört med budgetåret 
1976177. ökningen av investeringsbehovet föranleds framför allt av 
planer på omfattande anskaffningar av arbetsmaskiner för att ytterligare 
mekanisera underhållsarbetet samt anskaffningar av container och last

anordningar. I planerna för budgetåret 1977/78 ingår bl. a. övningsan
läggningar vid SJ-skolan i Ängelholm samt bilar och arbetsmaskiner 
m. m. som gör det möjligt att rationalisera driften liksom ban- och ma
skinunderhållet. 

Diverse och oförutsett 
För budgetåret 1977/78 beräknas medelsbehovet till 2,2 milj. kr. 
I anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 anmäldes planer 

på ett markbytesavtal mellan SJ och Stockholms kommun, varigenom 
SJ erhåller mark vid Västberga och söder om Älvsjö station. Genom 
ännu ett markbytesavtal får SJ ytterligare mark för ny sträckning av 
huvudspåren vid Älvsjö. Förutom de 1,2 milj. kr. som anmäldes i fjol
årets anslagsframställning erfordras under budgetåret 1976/77 ytter
ligare 1,8 milj. kr. 

I medelsförbrukningen ingår t. om. budgetåret 1976/77 dels oförut
sedda arbeten och anskaffningar, dels återanskaffning eller repl!-ration 
av SJ:s anläggningar som förstörs eller skadas genom olyckshändelser. 
Sistnämnda investeringar ökar normalt inte värdet av SJ:s anläggnings
tillgångar och motsvaras i ett aktiebolag närmast av årliga kostnader 
för försäkringar. Dessa belastar resultaträkningen. Fr. o. m. budget

året 1977/78 avser SJ att lägga om redovisningen i detta avseende så 
att kostnader för återanskaffning eller reparation av skadade anlägg
ningar belastar resultaträkningen i stället för invcsteringsräkningen. Den 
beräknade medelsförbrukningen budgetåret 1977/78 avser endast oför
utsedda arbeten och anskaffningar utanför investeringsprogrammet. 

Avskrivningsans/ag för investeringar i ersättningsberättigade järnvägs

linjer 

Under budgetåret 1977/78 beräknas 80,1 milj. kr. investeras i olön
samma järnvägslinjer, som ingår i 1975 års separatredovisning med de 
avgränsningar som de sakkunniga föreslagit och som 1975 års riksdag 
beslutat. 

Elektrifiering av sträckan Borlänge-Mora för vilken riksdagen an
visat särskilt anslag, kostnader för vägskydd för vilka statsbidrag utgår 

och anläggningar för fön.varsberedskap för vilka SJ hemställt om särskilt 
avskrivningsanslag ingår inte i nämnda investeringar. 

Investeringarna i det ersättningsberättigade nätet har beräknats enligt 
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de principer som närmare redovisats i 1964 och 1965 års anslagsfram
ställningar. ökningen av investeringarna efter budgetåret 1975176 för
klaras bl. a. av att det godkända nätet enligt 1975 års separatredovi'Sning 

utökats jämfört med motsvarande nät enligt 1972 års redovisning och av 
investeringar i inlandsbanan. 

Med hänsyn till att investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer 
inte skall förräntas har dessa investeringar under budgetåren 1967168-

1976177 avskrivits genom att statsmakterna anvisat motsvarande belopp 
på statens driftbudget. SJ hemställer därför att ett avskrivningsanslag om 
80,l milj. kr. för detta ändamål tas upp på statens driftbudget för bud

getåret 1977178. 

Hyresköpavtal med EUROFJMA 

Vid den europeiska transportministerkonferensen i Bern i oktober 

1955 undertecknades av representanter för regeringarna i fjorton länder 

- däribland Sverige - en konvention rörande bildandet av EURO
FIMA (Societe europeenne pour le financement de materiel ferroviaire). 
SJ har alltsedan bildandet 2 % av aktierna i bolaget. 

Bolagets uppgift är att skaffa de järnvägsförvaltningar, som är aktie

ägare, sådan rullande materiel av standardtyp, som är nödvändig för 
deras verksamhet. I detta syfte inköper bolaget materiel och erbjuder 

aktieägarna att träffa hyresköpavtal, enligt vilket materielen övergår i 
kundens ägo när den är helt betald efter 20 år. SJ har hittills icke använt 

sig av detta finansieringssätt men menar sig eventuellt kunna ha intresse 

av att pröva möjligheten och hemställer därför om bemyndigande att 
inom ramen 5 milj. kr. få träffa sådant hyresköpavtal, om denna finan
sieringsform vid något tillfälle skulle vara ekonomiskt förmånligare än 
sedvanlig finansiering över statsbudgeten. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats un
der rubriken Vägväsendet (s. 62). 

Föredraganden 

Till följd av den allmänna konjunkturnedgången minskade SJ :s gods
trafik kraftigt under verksamhetsåret 1975/76. SJ kunde trots detta upp

visa ett överskott av 49 milj. kr. och även om förräntningskravet är 
större måste resultatet enligt min mening betraktas som tillfredsställan

de. För att möta redan inträffade och beslutade kostnadsökningar, bl. a. 

de ökade personalkostnader som följer av 1976 års kontrollstationsför

handlingar och den av riksdagen beslutade höjningen av arbetsgivar-
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avgifterna, har regeringen den 22 december 1976 beslutat medge en 

höjning av SJ :s taxor med 9 % från den 1 februari 1977. För att 

stärka SJ :s konkurrenskraft och skapa förutsättningar för en fortsatt 
prn,itiv utveckling för SJ är det bl. a. väsentligt att ny- och ersätlnings

inv'~steringar sker i tillräcklig omfattning. Innan jag går över till att re
dovisa mina ställningstaganden till SJ :s begäran om investeringsmedel 

för nästa budgetår vill jag kort kommentera investeringarna under före
gående och innevarande budgetår. 

SJ :s investeringsram för budgetåret 1975/76 angavs i prop. 1975: 1 

till 480 milj. kr. Medelsförbrukningen blev 495,9 milj. kr., sedan ramhöj

ningar av konjunkturskäl skett med sammanlagt 15,9 milj. kr. Därutöver 

gavs SJ under budgetåret möjlighet att i samråd med AMS till budget

åren 1975/76 och 1976/77 tidigarelägga beställningar av rullande mate

riel, bussar och investeringsinventarier för sammanlagt 129,8 milj. kr. 

Vidare har 5,2 milj. kr. ställts till förfogande för olika arbetsmiljöinsat

ser. 
Totalt har således 135 milj. kr. ställts till SJ :s förfogande för investe

ringar under budgetåren 1975/76 och 1976/77 utöver de för SJ fast

ställda investeringsramarna. 

Investeringsramen för budgetåret 1976/77 angavs i prop. 1975/76: 100 

till 515,3 milj. kr. Vid sin behandling av propositionen beslöt riksdagen 
att höja anslaget med 30 milj. kr. för investeringar i fasta anläggningar 

- främst för inlandsbanan - och rullande materiel. Efter en ramböj

ning med ytterligare 10 milj. kr. i konjunkturstimulerande syfte uppgår 

SJ :s investeringsram för innevarande budgetår f. n. till 555,3 milj. kr. 
För budgetåret 1977178 har SJ föreslagit en medelsram för investe

ringar om 977 milj. kr. Som framgår av investeringsplanen för kommu
nikationsverken tillstyrker jag en investeringsram om 640 milj. kr. I för

hållande till den investeringsram för innevarande budgetår som föreslogs 
i prop. 1975/76: 100 innebär detta en ökning med 124,7 milj. kr. SJ 
avser att fr. o. m. budgetåret 1977/78 lägga om sin redovisning av kost
nader för återanskaffning eller reparation av skadade anläggningar så 
att dessa kommer att belasta resultaträkningen i stället för investerings
räkningen. Omläggningen innebär att det reella investeringsutrymmet 
ökar med ytterligare ca 10 milj. kr. Den totala ramökningen till budget

året 1977/78 blir således ca 135 milj. kr. Med den av mig föreslagna 

ramen kan SJ fortsätta redan påbörjade arbeten och beställningar i pla

nerad takt och omfattning och därtill påbörja nya objekt av väsentlig 

betydelse för järnvägens fortsatta utveckling. 
Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort be

räknas bli fördelade under budgetåret 1977/78. Sammanställningen visar 

också utfallet för budgetåret 1975/76 och den beräknade medelsförbruk
ningen för innevarande budgetår enligt prop. 1975/76: mo och enligt 

nu aktuella planer. 
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·objektgrupp 

Fasta anläggningar 
Rullande materiel 
Färjor 
Bussar 
Försvarsbcredskap 
Inventarier 
Diverse och oförutsett 

1975/76 
Utfall 

202,8 
244,7 

1,0 

2,3 
32,7 
12,4 

495,9 

1976/77 
Beräk-
nat i 

prop. dec. 
1975/76: 1976 
100 

milj. kr. 

240,0 223,I 
240,0 279,3 

l, I 
2,3 2,3 

20,0 28,9 
13,0 20,6 

515,3 555,3 

1977/78 

Verket Före-
dragan-
den 

396,3 265,0 
460,6 335,0 

37,4 5,5 
4,4 2,3 

76,l 30,0 
2,2 2,2 

977,0 640,0 

Vid min bedömning av SJ:s investeringsbehov har jag främst tagit 

fasta på investeringar som berör kapaciteten, rationaliseringsmöjlighe

terna och säkerheten samt arbetsmiljön för de anställda. 

Till kapacitetshöjande investeringar hör bl. a. anskaffning och om

byggnad av rullande materiel. Den positiva persontrafikutvecklingen mo

tiverar en beställning av nya personvagnar. I investeringsramen för bud

getåret 1977/78 har jag räknat in det betalningsutrymme som fordras 

detta budgetår för att kunna lägga ut en personvagnsbeställning redan 
under innevarande budgetår. Vidare har jag inräknat vad som kan kom

ma att behövas för en motorvagnsbeställning. Ramen bör också ge ut

rymme för en av trafikutvecklingen motiverad anskaffning av nya lok 
och godsvagnar. 

Den föreslagna investeringsnivån för fasta anläggningar beräknas ge 

utrymme för bl. a. fortsatt utbyggnad av bangårds- och terminalkapa
citeten, fortsatt upprustning av huvudlinjernas spårstandard, fortsatt ka
pacitetsutbyggnad samt modernisering av tele- och eldriftsanläggningar. 

En upprustning av inlandsbanan har påbörjats under innevarande 
budgetår i enlighet med riksdagens beslut. De åtgärder som nu vidtas 

avser sådana arbeten på delar av sträckorna Storuman-Östersund samt 

Brunflo-Sveg, som ger en bättre banstandard, minskade underhålls

kostnader och modernare tågföringstekniska anordningar. SJ har i sin 

anslagsframställning för budgetåret 1977/78 begärt medel för att fort

sätta de inledda upprustningsarbetena. Jag anser att upprustningsarbeten 

bör ske under budgetåret 1977178 i samma omfattning som innevarande 
budgetår. 

Trafikutvecklingen på bandelen Älvsjö-Järna leder på sikt till att 

den lokala pendeltågstrafikens behov inte kan tillgodoses i önskad ut
sträckning med nuvarande spårkapacitet. SJ förbereder därför ett nytt 

dubbelspår mellan Älvsjö och Järna och föreslår i sin anslagsframställ
ning att projektet påbörjas under budgetåret 1977178. SJ har av rege-
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ringen fått i uppdrag att projektera ett nytt dubbelspår för delsträckan 
Alvsjö-Flemingsberg samt att därefter ta upp överläggningar i finan
sieringsfrågan med Stockholms läns landsting och AMS. I avvaktan på 
resultatet härav är jag inte beredd att tillstyrka någon medelsförbruk
ning för ändamålet. 

För att SJ skall kunna hävda sin ställning på transportmarknaden är 

det viktigt att verket ges investeringsutrymme för att ta tillvara de ra
tionaliseringsmöjligheter som den spårbundna trafiken erbjuder. Inom 
den föreslagna investeringsnivån för fasta anläggningar har jag beräknat 
utrymme för en rad angelägna rationaliseringsåtgärder, såsom fortsatt 
utbyggnad av fjärrblockeringen, automatisering av tågövervakningen, 
mekanisering av bangårdsarbetet genom installation av rangerbromsar 
etc. Rangerbromsanläggningama ger också en väsentligt bättre arbets

miljö bl. a. genom att olika bangårdsarbeten mekaniseras. Bland andra 
planerade arbetsmiljöförbättrande åtgärder kan nämnas fortsatt upp

rustning av olika personal- och arbetslokaler. 
Till de viktigare säkerhetsinvesteringama hör, förutom nämnda fjärr

blockerings- och andra signalanläggningar, fortsatt utbyggnad av väg

skyddet. SJ har nyligen slutit avtal med två företag om leverans av ut• 
rustning för automatiskt tågstopp (ATC). Beställningen gäller utrustning 
för SJ:s huvudlinjer och skall levereras under åren 1978-1982. Medel 
har beräknats härför. 

Av den investeringsram som jag förordar avser 51,1 milj. kr. investe
ringar i det ersättningsberättigade bannätet. För investeringar i försvars
beredskap beräknar jag oförändrat belopp, detta i avvaktan på särskild 
proposition till riksdagen år 1977 om totalförsvarets inriktning. Medels
förbrukningen på det särskilda investeringsanslaget Elektrifiering av 
jämvägslinjen Borlänge-Mora beräknas under budgetåret 1977/78 upp
gå till 11 milj. kr. Chefen för budgetdepartementet tillstyrker i annat 
sammanhang denna dag avskrivningsanslag för dessa ändamål om (51,l 

+2,3+11,0) 64,4 milj. kr. 
SJ har hemställt om bemyndigande att inom ramen 5 milj. kr. få 

träffa avtal om hyresköp av rullande materiel med det av de europeiska 
järn vägsförvaltningarna samägda bolaget EUROFIMA. Jag förordar 

att det begärda bemyndigandet lämnas. 
SJ betalar sedan budgetåret 1971/72 en försäkringstekniskt beräknad 

avgift för verkets kompletteringspensioner (KP). Avgiften, som ursprung
ligen uppgick till 16 % av lönesumman har, efter en tidigare framställ
ning från SJ, reducerats till 13,5 % för budgetåret 1975/76 och till pre
liminärt samma procenttal för budgetåret 1976/77. Reduceringen för

anleddes av att den allmänna pensionsåldern sänktes den 1 juli 1976 
och baserades på en preliminär beräkning. SJ hemställer nu att en ny 
beräkning görs varvid en - relativt lönen - jämn periodisering läggs 
till grund för beräkningarna samt att avgiften för budgetåret 1977 /78 
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fastställs till 11 % i avvaktan på den nya beräkningen. Den begärda be
räkningen pågår f. n. och väntas bli klar före utgången av innevarande 
budgetår. Därefter kommer den justering av avgiften att vidtas, som 
kan anses motiverad. 

Mina ställningstaganden till SJ :s begäran om ersättning över driftbud

geten har behandlats i anslutning till redogörelsen för anslaget F 1. Er

sättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer 
m. m. (s. 183). 

Anslaget Järnvägar m. m. bör beräknas med hänsyn till att en mar

ginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av kon
junkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk
ningen. · 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag att investerings

medel för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsbcräkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1977 /78 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 
Anslag budgetåret 1977/78 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

milj. kr. 

640,0 
64,0 
31,6 

672,4 

1. statens järnvägar inom ramen 5 000 000 kr. får träffa hyres
köpsavtal med EUROFIMA, 

2. till Järnvägar m. m. för budgetåret 1977/18 anvisa ett investe
ringsanslag av 672 400 000 kr. 
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D. LUFTFARTSVERKET 

Balansräkningen per den 30 juni 1976 för luftfartsverket visar, att 

bokförda nettovärdet av luftfartsverkets tillgångar uppgick till samman
lagt 1 270,4 milj. kr., varav 515,2 milj. kr. avsåg mark, fältområden 

m. m., 376,9 milj. kr. byggnader, 201,4 milj. kr. teleutrustning och be
Jysningsanläggningar, 59,8 milj. kr. fordon, maskiner, redskap m. m., 

37,5 milj. kr. kundfordringar, 6,1 milj. kr. förråd och 73,5 milj. kr. pos
ter av finansiell natur. 

Statskapitalet ökade med 260,4 milj. kr. under budgetåret 1975/76 
och uppgick vid budgetårets utgång till 831,8 milj. kr. 

överskottet för budgetåret 1975/76 uppgick till 37,2 milj. kr. 

Luftfartsverket 

I skrivelse den 19 augusti 1976 och i anslutning därtill lämnad kom

plettering har luftfartsverket hemställt om investeringsanslag för budget
året 1977/78. 

Flygplatser m. m. 

lng. behållning Anslag Utgift 

1975/76 
1976/77 
1977/78 verket 

föredraganden 

26 300 000 
26 200 000 

286 000 000 
1270 800 000 
260 900 000 
244900000 

286 100000 
2297 000 000 
237 200 000 
222 600000 

' Varav på tilläggsbudget 4100 000 (prop. 1976/77: 25 bil. 5 sid. 16, TU 1976/77: 
13, rskr 1976/77: 85.). · 
' Preliminärt belopp. 

Utvecklingen inom luftfarten 

En sammanfattande redovisning av utvecklingen inom den r e g u I -
j ä r a v ä r l d s l u f t f a r t e n lämnas i följande tabell. 

Linjefart bedriven av flygbolag inom 1/CAO-anslutna stater 

Antal Förändring i % 
1975 
milj. 1974-1975 1973-1974 

A. Passagerartrafik 
passagerare 
personkm 

B. Flygfrakt (tonkm) 
C. Post (tonkm) 
D. Totalt (tonkm) 

536 
691 000 

19110 
2 870 

83 930 

1 International Civil Aviation Organization. 

4 
6 
1 
0 
4 

5 
6 
8 
0 
6 
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Som framgår av tabellen uppgick den reguljära luftfartens samlade 
transportarbete till 83,9 miljarder tonkilometer under år 1975. Jämfört 
med föregående år innebär detta en ökning med 4 % , vilket är den 
lägsta procentuella tillväxten under de senaste 30 åren. Trafikvolymen 
utgörs till 74 % av passagerarbefordran medan frakt- och postbefordran 
svarar för resterande 23 resp. 3 % . Inrikestrafiken dominerar kraftigt. 
En viss ökning av utrikestrafikens andel av det totala transportarbetet 
har skett under de senaste åren. 

Antalet befordrade passagerare ökade från 514 milj. år 1974 till 536 
milj. år 1975 medan antalet personkilometer ökade från 654 till 691 mil
jarder, vilket motsvarar ökningar med 4 resp. 6 %. Under år 1975 
ökade antalet fr.akttonkilometer med knappt 1 % , vilket är 7 procent
enheter lägre än ökningen under år 1974. Den flygbefordrade postmäng
den förändrades inte under år 1975. 

Det totala persontransportarbetet i i n t e r n a t i o n e 11 c h a r t e r
t r af i k beräknas under år 1975 ha uppgått till 92 miljarder passagerar
kilometer, en minskning med l % jämfört med föregående år. Härmed 
har den minskning som inträffade för första gången år 1974 fortsatt. 
Vad gäller trafiken på olika chartermarknader kan bl. a. nämnas att tra
fiken på Spanien ex,kl. Kanarieöarna ökade med 8 % medan Italien fick 
vidkännas en minskning med 15 % . 

En jämförelse med den internationella linjefarten under år 1975 vi
sar att chartertrafiken svarade för ca 25 % av världens totala person
transportarbete inom internationell luftfart. Vidare noteras att ca 65 % 

av chartertrafiken utfördes av renodlade charterföretag medan linje
företagen stod för återstående 35 % . 

Antalet flygtimmar inom a 11 män flyget hos de ICAO-anslutna 
staterna exkl. Kina och Sovjetunionen uppskattas till 39 milj., vilket in
nebär en ökning med 4-5 % jämfört med år 1974. Motsvarande siffra 
för linjefarten uppgick till 12,7 milj. flygti.mmar. Antalet registrerade all
mänflygplan uppgick år 1975 till 231 000. Förenta staterna dominerar 
starkt med ca 75 % av alla registrerade flygplan. 

A n t a I e t f l y g p I a n f ö r k o m m e r s i e 11 t r a f i k (med 
max. startvikt överstigande nio ton) inom ICAO-länderna exkl. Kina och 
Sovjetunionen har under den senaste tioårsperioden ökat med ca 41 % 

och uppgick vid slutet av år 1975 till 8 138. Flygplansflottans samman
sättning har kraftigt förändrats under denna period. Antalet propeller

plan har sålunda under tioårsperioden minskat till knappt hälften av det 

antal som fanns vid periodens början. Jetflygplanens relativa andel av 

den totala flygplansflottan har successivt ökat och uppgick vid slutet av 
år 1975 till 63 % . Sedan år 1965 har antalet turbo-propflygplan utgjort 
ungefär 20 % av den totala flygplansflottan. Flygföretagens beställning
ar av nya jetflygplan har successivt minskat under den senaste tioårs-
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perioden. Antalet beställda jetflygplan, som under 1960-talets sista år 
översteg 500 plan per år, uppgick år 1975 till 183 plan. 

Flygtrafikutvecklingen vid s v en s k a s t a t I i g a f I y g p I a t s c r 
under budgetåret 1975176 ansluter nära till den genomsnittliga årliga ök
ningen under den senaste femårsperioden och är gynnsammare än ut
vecklingen inom världsluftfarten. 

Antalet passagerare i utrikes linjefart ökade med 5 % under budget
året jämfört med 4 % i genomsnittlig årlig ökning under den senaste 
femårsperioden. Antalet avresande passagerare i inrikes linjefart var 
oförändrat under budgetåret 1975176 jämfört med föregående budgetår. 
Detta förklaras av en två månader lång arbetskonflikt vid Linjeflyg AB. 
Det beräknade bortfallet av passagerare under konfliktperioden uppgick 
till ca 180 000. Antalet passagerare i utrikes chartertrafik ökade med 
6 % under budgetåret jämfört med en genomsnittlig årlig ökning den 
senaste femårsperioden med 9 % . Antalet passagerare i bruksflyg upp
gick under budgetåret till ca 15 000 i utrikes trafik och ca 60 000 i in
rikes trafik. 

Landningsfrekvcnsen i utrikes linjefart ökade under budgetåret 1975/ 
76 med 3 % medan antalet landningar i inrikes linjefart minskade med 
8 % . Minskningen i antal landningar i inrikes linjefart förklaras av den 
förut nämnda arbetskonflikten vid Linjeflyg AB. Antalet landningar i 

utrikes chartertrafik ökade med 2 % under budgetåret. För perioden 
1970/71-1975/76 var motsvarande genomsnittliga årliga ökning 3 %. 

Som framgår av tabellen på sid. 270 uppgick ankommande och av
gående passagerare i utrikes trafik och avgående i inrikes trafik vid 
statliga flygplatser till nära 6 milj. under budgetåret 1975176, vilket 
innebär en ökning med 4 % jämfört med föregående budgetår (1974/75 
5 % ). ökningen faller på utrikes linjefart och chartertrafik. 

Godstransporterna uppgick budgetåret 1975/76 till 50 000 ton, vilket 
innebär en minskning med 9 % jämfört med föregående budgetår. Den 
flygbefordrade postmängden uppgick under budgetåret 1975176 till 
16 000 ton, vilket innebär en ökning med 2 % jämfört med föregående 
budgetår (1974175 5 %). 

Det totala antalet landningar på statliga flygplatser uppgick under 
budgetåret 1975176 till 294 000, vilket innebär en ökning med 6 % jäm
fört med föregående budgetår (1974175 3 % ). Av totala antalet land

ningar utgör allmänflygets andel ca 65 % . 
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En sammanfattande redogörelse för flygtrafiken på de svenska statliga 

flygplatserna lämnas i följande tabell. 

Antal Förändring i % 
1975/761 

(1000-tal) 1974/75- 1973/74- Genomsnitt 
1975/76 1974/75 1970/71-

1975/76 

A. Passagerare• 
Linjefart 

utrikes 2 351 5 5 4 
inrikes 1 872 0 8 5 

Charter 
utrikes 1 745 6 1 9 
inrikes 19 -12 -16 -10 

Summa A 5 987 4 5 5 

B. Fraktgods' (ton) 
utrikes linjefart 41 6 -11 1 
inrikes linjefart 9 -19 - 6 8 

Summa B 50 9 -10 

C. Post• (ton) 16 2 5 2 

D. Landningsfrekvens 
Linjefart 

utrikes 30 3 6 I 
inrikes 60 8 6 0 

Charter 
utrikes JO 2 - 9 3 
inrikes 3 2 -20 6 

Bruksflyg 
utrikes 3 9 4 6 
inrikes 34 13 8 6 

Övrig trafik (huvud-
sakligen privat- och 
skol.flyg) 154 13 2 

Summa D 294 6 3 0 

1 Trafikutfallet för Bromma flygplats är preliminärt för månaderna maj och juni 
1976. 
'Ankommande och avgående i utrikes trafik samt avgående i inrikes trafik. 

Fördelningen av antalet landningar och passagerare under budgetåret 

1975/76 på landets fyra största flygplatser framgår av nedanstående 

tabell. 

Flygplats Landningar Föränd- Passagerare Föränd-
1 000-tal ring% (ank+avr) ring% 

1 000-tal 

Arlanda 43 3 3 744 6 
Bromma1 54 0 841 -9 
Torslanda 52 17 1 191 4 
Sturup 29 17 523 24 

178 8 6299 s 
1 Preliminära uppgifter. 
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Bromma flygplats är fortfarande landets mest trafikerade flygplats 
med avseende på antalet genomförda landningar. Antalet landningar 
uppgick till 54 000 under budgetåret 1975176, dvs. samma antal som 
föregående budgetår. Drygt 75 % av landningarna hänför sig till allmän
flyget, vilket förklarar flygplatsens relativt låga passagerarandel. 

Arlanda är landets mest trafikerade flygplats, vad avser linjefart och 
chartertrafik. Antalet ankommande och avresande passagerare i linjefart 
uppgick under budgetåret 1975176 till drygt 2,6 milj., varav 1,7 milj. i 
utrikes och 0,9 milj. i inrikes trafik, vilket innebär ökningar med 6 resp. 
10 % . Från Arlanda bedrivs inrikes linjefart endast på linjerna till Gö

teborg, Malmö och Luleå/Kiruna. Antalet passagerare i utrikes charter
trafik uppgick till 1, 1 milj. under budgetåret. Av det totala antalet char
terpassagerare från svenska statliga flygplatser befordrades under bud
getåret 1975176 ca två tredjedelar från Arlanda. 

Torslanda är landets andra flygplats i trafikhänseende beträffande så
väl landnings- som passagerarfrekvens. Under budgetåret 1975176 utför
des 52 000 landningar och befordrades 1,2 milj. passagerare. Dessutom 
transiterades 100 000 passagerare. Totalt ökade antalet landningar med 

17 % , medan passagerarantalet ökade med 4 % jämfört med föregående 
budgetår. 

Antalet landningar och passagerare på Sturups flygplats har ökat kraf
tigt under budgetåret 1975176. Antalet landningar uppgick till 29 000 -
en ökning med 17 % - medan passagerarantalet uppgick till 523 000 -
en ökning med 24 % . Antalet passagerare i utrikes chartertrafik ökade 
med nära 60 % . ökningarna kan till stor del förklaras med de mark
nadsföringsåtgärder luftfartsverket vidtagit i syfte att stimulera trafiken 
på Sturups flygplats. 

Vid slutet av år 1975 uppgick antalet motordrivna svenskregistrera
de flygplan till 1184, vilket innebär en ökning under året med 58. Flyg
planens fördelning på viktklasser framgår av nedanstående tabell. 

Högsta tillåten Antal Förändring i % 
startvikt (kg) 1975-12-31 1974-1975 

- 2000 935 3 
2001- 10000 186 20 

10 001 - 25 000 22 -12 
25 001-100 000 33 10 

100 001- 8 0 

Summa 1184 5 

Den kontrollerade civila trafiken som trafikerar landets luftleder och 
informationssträckor består till ca 75 % av linje- och chartertrafik. Res
terande 25 % utgörs av allmänflyg. Kontrollerade överflygningar, dvs. 
trafik som varken startar eller landar inom landet, men som trafikerar 
luftlederna i svenskt luftrum, beräknas uppgå till ca 20 % av den totala 
kontrollerade trafiken. 
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Antalet anställda vid svenska flygföretag framgår av nedanstående 
tabell. 

Företag 

SAS (inom Sverige) 
Linjeflyg AB 
Swcdair AB 
Transair Sweden AB 
Ostermans Aero AB 
(flygavdelningen) 
AB Nygc Aero 
Övriga ca 70 företag 

Summa 

Antal 
1975-12-31 

4 707 
850 
380 
222 

88 
79 

478 

6804 

Luftfartsverkets framtidsbedömningar 

Förändring i % 
1974-1975 

0 
5 
6 
I 

1 
30 

3 

Den tekniska utvecklingen av transportflygplan har hittills i allt vä
sentligt styrts av flygföretagens krav på anpassning av flygmatcrielen 
till de olika trafikområdenas struktur och behov samt förbättrad drift
och underhållsekonomi, allt inom ramen för en tillfredsställande flygsä
kerhetsnivå. Utvecklingen har framför allt inriktats på att ta fram 
större flygplanstyper samt utrustning för förbättrad rcgularitet. Denna 
utveckling bedöms i stort komma att fortsätta. 

De moderna jetflygplanen blir mindre väderberoende genom utrust
ning för s. k. kategori Il-operationer, innebärande operativa förhållan
den under vilka inflygning för landning får ske ner till en beslutshöjd av 
lägst 30 m och en bansynvidd av minst 400 m. 

De moderna jetflygplanen är utrustade med transponders - automa
tisk svarsstation för identifiefing - som i allt större utsträckning även 
kommer att installeras i övriga flygplan. Allmänflygplanen utvecklas mot 
bättre prestanda och förbättrad utrustning. Antalet tvåmotoriga flygplan 
förutses i framtiden komma att utgöra en utökad andel av den totala 
flygplansflottan, särskilt inom taxiflyget. Inom taxi- och affärsflyget in
troduceras i ökad utsträckning jetflygplan. 

Den tekniska utvecklingen på luftfartens område väntas sammantaget 
medföra att metoderna för luftrumsövervakning samt informationsut
byte mellan kontrollområdena successivt kan förbättras. Detta medför 
i sin tur ökad säkerhet och effektivitet i trafikavvecklingen. Det ökade 
informationsutbytet mellan olika flygoperativa organ väntas också med
föra förbättrade möjligheter till planering av flygtrafiken inkl. åtgärder 
på marken som rör passagerare, bagage, förnödenheter och markservice. 
ökad integration mellan datorsystem för trafik-, väder- och färdplan
data kan förväntas. Den interna kommunikationen på flygplatserna 
kommer att förbättras samtidigt som automatiska bagagehanterings
system kommer att införas. 

Genom samarbete med bl. a. flygvapnet och luftfartsverket har svensk 
industri skaffat sig kompetens och kapacitet för utveckling av elektro-
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niska system för flygtrafikledning. Stansaab har sålunda levererat avan
cerade trafikledningssimulatorer till flygtrafikledarskolan i Sturup och 
till Förbundsrepubliken Tyskland. Stansaab har vidare tecknat kontrakt 

om leverans till Sovjetunionen av en liknande simulator samt ett större 

automatiserat flygtrafikledningssystem uppbyggt enligt samma principer 
som luftfartsverkets ATCAS-system (Air Traffic Control Automated 
System). 

Luftfartens starka expansion har i allt högre grad aktualiserat miljö

frågorna kring flygplatserna. Internationella certifieringskrav som anta

gits av ICAO föreskriver att jetdrivna transportflygplan inte får alstra 
buller utöver vissa normtal. Flygplan som uppfyller dessa krav väntas 

sättas i trafik i ökad omfattning under de nämnaste åren. Även för lätta 
propellerdrivna flygplan finns motsvarande internationella certifierings
krav vad avser buller. 

Luftfartsverket räknar med en genomsnittlig årlig tillväxt av antalet 

ankommande och avresande passagerare såväl i utrikes linjefart som 

i utrikes chartcrtrafik med 7 % under perioden 1975-1990. Antalet av

resande passagerare i inrikes linjefart bedöms även öka med i genom

snitt 7 % per år fram till år 1990. Antalet avresande passagerare i inrikes 
chartertrafik bedöms komma att öka från 19 000 till 25 000 fram till år 

1990. Antalet med taxiflyg befordrade passagerare väntas öka med i 
genomsnitt 7 % per år under samma period. 

Flygfrakten i utrikes trafik på statliga flygplatser beräknas öka med 
i genomsnitt 10 % per år under perioden 1975-1990. Under samma 

period väntas den avgående postmängden i inrikes trafik öka med 4 % 

per år. 

Landningsfrekvensen i linjefart på statliga flygplatser beräknas öka 

med i genomsnitt 4 % per år under perioden 1975-1990. Under samma 
period väntas landningsfrekvensen i utrikes chartertrafik öka med i ge
nomsnitt 3 % årligen. 

Medelsförbrukningen under budgetåren 1975176-1977178 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 5/7 6 fastställdes investeringsramcn till 
280 milj. kr. Genom regeringens beslut den 23 oktober och den 29 de
cember 1975 höjdes investeringsramen till 287,8 milj. kr. för tidigare

läggning av vissa investeringar. I föregående års budgetproposition be

räknades betalningsutfallet till preliminärt 298,6 milj. kr. inklusive tidi

garelagda investeringar. På grund av vissa smärre förseningar uppgick 

medelsförbrukningen under budgetåret till 286,1 milj. kr. 
För b u d g e t å r e t 1 9 7 6/7 7 fastställdes investeringsramen till 

254,9 milj. kr. Luftfartsverket räknar f. n. med - bl. a. som följd av in

träffade prisökningar - att medelsförbrukningen skall uppgå till 292,9 

milj. kr. Riksdagens beslut (prop. 1976/77: 25 bil. 5 sid. 16, TU 1976/77: 
13, rskr 1976/77: 85) angående utbyggnad av Karlstads flygplats inne-

18 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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bär att mcdelsförbrukningen ökar med 4,1 milj. kr. till 297 milj. kr. 
För b u d g e t å r e t 1 9 7 717 8 föreslår luftfartsverket en investe

ringsram av 237,2 milj. kr. efter avdrag av de kommunala bidrag som 
enligt riksdagens beslut skall utgå till investeringarna. 

Jnvesteringsprogram 

Investeringar på Arlanda flygplats samt den nya flygplatsen i Göte
borgsregionen - Göteborg-Landvetter flygplats - dominerar investe
ringsverksamheten under budgetåret 1977 /78. Dessa flygplatser svarar 
tillsammans för drygt hälften av hela investeringsvolymen under budget
året. Av sammanställningen på sid. 275 framgår faktisk resp. beräknad 
total medelsförbrukning budgetåren 1975176-1977178. 

Den snabba utvecklingen av flygmaterielen samt ökningen av passage
rarantalet på flygplatserna har medfört att markorganisationen blivit 
hårt ansträngd. Terminalbyggnaderna och landningsbanorna på flera av 
de mindre flygplatserna behöver således anpassas till de krav som följer 
av trafik- och flygmaterielutvecklingen. Detta. gäller såväl verkets egna 
flygplatser som de militära flygplatser som är upplåtna för linjefart. 
Dessutom erfordras en fortsatt utbyggnad av landningshjälpmedlen för 
att jetflygplanens krav skall kunna uppfyllas. 

Bland investeringarna på de mindre flygplatserna kan nämnas arbe
tena med förlängning av landningsbanorna på Örnsköldsviks och Skel
lefteå flygplatser. I Luleå planeras en utbyggnad av stationsbyggnaden 
för att möta den snabbt växande trafiken. På Halmstads flygplats pla
neras ett nytt kontrolltom. En personalrestaurang föreslås på Sturups 
flygplats. 

Vid flygplatser med jettrafik i linjefart är s. k. svarta banor, dvs. land
ningsbanor som vintertid hålls helt fria från snö, slask och is, numera ett 
operativt krav. Detta medför omfattande nyinvesteringar i framför allt 
fordon, maskiner, utrustning och garage. Arlanda- och Landvetterprojek
ten föranleder även nyanskaffningar av fordon och annan utrustning. 

1973 års vårriksdag beslöt (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 1973: 
160) att på sikt ett yttäckande integrerat civil/militärt flygkontrollsystem 
skall införas i landet. Vidare skall landet indelas i två flyginformations
regioner. Kontrollcentralen för den södra regionen skall lokaliseras till 
Sturup och kontrollcentralen för den norra till Luleå. Åtgärder som bl. a. 

syftar till en yttäckande kontroll har påbörjats sedan några år och pro
jekten härför har fått benämningen A TCAS (Air Traffic Control Auto
mated System). Projekten syftar till en långtgående automat.isering av 
trafikledningssystemet. Automatiseringen ökar systemets säkerhet och ef
fektivitet samtidigt som personaltillväxten kan begränsas. För budgetåret 
1977 /78 erfordras inom ramen för A TCAS-projekten bl. a. investeringar 
i utrustning för trafikövervakning, radar m. m. 

Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för budgetåret 
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Faktisk Beräknad utgift 
utgift 
1975/76 1976/77 1977/78 

1 000-tal kr. 

Arlanda 170 521 •149 661 •42 850 
Bromma 914 220 71 
Torslanda 11 100 
Landvetter 179 229 202 900 129 623 
Sturup 555 505 2120 
Kiruna 14 1 205 3 336 
Luleå 2 412 2 590 7 476 
Skellefteå 610 2 164 4 498 
Umeå 8 837 5 101 I 579 
Örnsköldsvik 209 5 820 4 568 
~.undsvall/ Härnösand 2 851 I 497 1 523 
Ostersund 333 125 360 
Karlstad 19 0 7 250 487 
Norrköping 1 231 740 
Visby 984 I 430 2 556 
Jönköping 262 270 2 311 
Kalmar 20 100 324 
Ronneby 652 I 680 2 595 
Halmstad 572 110 1 753 
Ängelholm 759 1 965 901 
1Gemensamt 2 600 
Radio och tele, en-route 38 626 40 750 66 605 
Fordon, maskiner, utrustning 7 764 16 285 21 465 
Flygtrafikledarskolan i Sturup 452 
Vissa byggnader 4213 5 565 15 165 
Diverse 1 102 2000 2 500 

423152 452633 314666 

Avgår kommunala bidrag 137 092 142 891 77 500 
Luftfartsverkets kostnads-
andel 286 060 309 742 237166 

1 Inventarier till den nya förvaltningsbyggnaden i Norrköping. 
•Varav 20,3 milj. kr. för det s. k. LIN/Arlandaprojektet. 
• Varav 6.6 milj. kr. för utbyggnad av Karlstads flygplats. 
• Varav 16 milj. kr. för det s. k. LIN/Arlandaprojektet. 

1977178 upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 

314,7 milj. kr. Härav hänför sig 273,5 milj. kr. till påbörjade eller be

slutade objekt och resten, 41,2 milj. kr., till nya objekt, vilket utgör ca 
13 % av verkets totala beräknade investeringsvolym. Investeringspro

grammct domineras av investeringarna i Arlanda och Göteborg-Land

vetter flygplatser (172,4 milj. kr.). Investeringarna i övriga flygplatser, 

radio och tele en-route, fordon, maskiner m. m. uppgår totalt till 142,3 

milj. kr., varav i icke påbörjade objekt 39,8 milj. kr. 

Den 1 november i år togs den nya stationsbyggnaden för utrikes trafik 

på Ar 1 anda f 1ygp1 a t s planenligt i drift. För budgetåret 1977178 

erfordras för stationsområdet 9,2 milj. kr. för vissa avslutande arbeten. 

Totalkostnaden för det nya stationsområdet kommer därmed att uppgå 

till ca 440 milj. kr. Den av riksdagen beslutade investeringsramen för 

projektet - 256 milj. kr. i 1970 års prisläge - har efter prisindexupp
räkning därigenom kunnat hållas. 
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Den nya stationsbyggnaden, som är dimensionerad för en årsvolym 
av 4,5 milj. passagerare i utrikes trafik, består av en centralbyggnad 
med tvil pirer. Gatufasadens längd är 180 m och pirerna är 150 m. Tio 

flygplan kan anslutas till vardera piren med nosbryggor. Ytterligare fyra 

plan kan parkera på den stora plattformen. Stationsbyggnadens totalyta 

är 68 000 m~. Expediering av ankommande och avgående trafik sker på 

skilda plan. Embarkering sker direkt från väntrum i pirerna via passa

gerarbryggor. Vid utformningen av byggnaden har särskild hänsyn ta
gits till de handikappades behov. I direkt anslutning till terminalen finns 

för närparkcring en parkeringsplats med bl. a. ett parkeringshus för ca 

l 000 bilar. För långtidsparkering disponeras ett område som rymmer ca 
2 000 bilar. Totalt uppgår antalet parkeringsplatser till drygt 5 000. 

Investeringsprogrammet för Arlanda flygplats omfattar i övrigt vissa 

investeringar som hänger samman med idrifttagandet av den nya utri

kesterminalen och därav följande behov av omdisponering av nuvaran

de lokaler. Således behöver bl. a. internvägnätet delvis läggas om. Un
der budgetåret 1977/78 planeras dessutom en markrörelseradar och en 

ILS-anläggning (instrumentlandningssystem) att anskaffas till Arlanda 

flygplats. För övriga investeringar på Arlanda utöver det nya stations
området erfordras enligt luftfartsverket 33,6 milj. kr. under budgetåret 

1977178. Härav avser 16 milj. kr. investeringar för att möjliggöra en 
eventuell överföring av Linjeflygs verksamhet från Bromma till Arlanda 

flygplats - det s. k. LIN/ Arlanda-projektet. I årets anslagsframställ

ning anmälde luftfartsverket dessutom att ca 20 milj. kr. erfordras för 

LIN/ Arlanda-projektet under innevarande budgetår om Linjeflygs verk
samhet skall kunna överföras från Bromma till Arlanda flygplats den 
1 juli 1977. Luftfartsverket har senare anmält att en eventuell överfö
ring inte kan ske vid denna tidpunkt. 

Investeringsutgifterna för den nya flygplatsen i Göteborgsregionen -
G ö t e b o r g - L a n d v e t t e r f I y g p I a t s - beräknas för budget
året 1977178 till 129,6 milj. kr. Anläggningsarbetena följer tidsprogram
met varför flygplatsen beräknas kunna tas i drift den 1 oktober 1977. 

För S t u r u p s f I y g p 1 a t s beräknar verket investeringsutgifterna 

under budgetåret 1977178 till 2,1 milj. kr. varav 1,8 milj. kr. avser nya 

objekt. Utgifterna avser huvudsakligen utbyggnad av reservkraft för 

flygplatsen och uppförande av en personalrestaurang. Totalkostnaden 
för restaurangen beräknas till 3,3 milj. kr. 

Eftersom Göteborg-Landvetter flygplats kommer att ersätta T o r s

i a n d a f 1 y g p 1 a t s senare i år planeras inte några nya investeringar 
på Torslanda. 

För Kiruna f I y g p 1 a t s erfordras 3,3 milj. kr. för investeringar 

under budgetåret 1977178. Huvuddelen härav avser redan påbörjade 

objekt bl. a. anläggande av brandövningsplats och sandsilo. En ILS-an
läggning planeras för installation under år 1978. 

För L u I e å f I y g p I a t s beräknar verket investeringsutgifterna 
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under budgetåret 1977178 till 7,5 milj. kr. varav 5,2 milj. kr. avser nya 
objekt. På grund av den kraftiga trafikutvecklingen - en ökning från 
163 000 passagerare år 1969 till 340 000 år 1975 - är det enligt luft
fartsverket nödvändigt att snarast påbörja en utbyggnad av stations
byggnaden och parkeringsanläggningarna på Luleå flygplats. Kostna
derna härför har preliminärt beräknats till 5,6 milj. kr. För att säker
hetskraven skall uppfyllas måste dessutom en ny brandstation anläggas 
på flygplatsen. Totalkostnaden för brandstationen beräknas till 2,3 milj. 
kr. varav ca 900 000 kr. faller på budgetåret 1977178. 

På S k e l l e f t e å f l y g p I a t s beräknas investeringsutgifterna un
der budgetåret 1977178 uppgå till 4,5 milj. kr. Kostnaderna avser för
längning av landningsbanan, flyttning av inflygningsljus, tröskelljus och 
banändljus samt installation av en AV ASIS-anläggning (system för vi
suell glidbaneindikering). 

På Ö r n s k ö I d s v i k s f I y g p I a t s pågår arbeten som belastar 
budgetåret 1977178 med 4,6 milj. kr. Bland arbetena kan nämnas för

längning av landningsbanan, breddning av taxibanan och utökning av 
stationsplattan. 

På U m e ä f 1 y g p I a t s beräknas investeringsutgifterna under 
budgetåret 1977/78 uppgå till 1,6 milj. kr. varav 600 000 kr. avser nya 
objekt. 

På S u n d s v a 11 / H ä r n ö s a n d s f I y g p I a t s planeras under 
budgetåret 1977178 investeringar för l ,5 milj. kr. Jnvesteringarna avser 
huvudsakligen arbeten i anslutning till den allmänna upprustningen av 
flygplatsen som genomförts under de senaste åren. 

Under budgetåret 1977/78 planeras inga investeringar på Norr kö
p i n g s f I y g p 1 a t s. Luftfartsverket anser att ett ställningstagande 
till frågan om ny länsflygplats i Östergötland måste föreligga innan yt
terligare investeringar görs på Norrköpings nuvarande flygplats. Luft
fartsverket avser senare återkomma med förslag till lösning av flygplats
frågan i Östergötland. 

För V is by f 1 y g p I a t s erfordras 2,6 milj. kr. för investeringar 
under budgetåret 1977178. Investeringarna avser bl. a. anläggande av 
brandövningsplats, ombyggnad av tröskelljusen samt en A VASIS-an
läggning. Vidare kommer arbetet med att ansluta flygplatsens avlopp till 

det kommunala avloppsnätet att avslutas. 
För J ö n k ö p in g s f I y g p I a t s beräknar verket investeringsut

gifterna under budgetåret 1977178 till 2,3 milj. kr. varav ca 500 000 kr. 
avser nya objekt. De nya objekten omfattar bl. a. utbyte av signalsän
dare för ILS-anläggningen och anskaffning av en ny molnhöjdsmätare. 

På Ä n g e I h o I m s f 1 y g p 1 a t s beräknas investeringsutgifterna 
under budgetåret 1977178 uppgå till 900 000 kr. Investeringarna avser 
bl. a. ombyggnad av tröskelljusen och utbyte av inflygningsfyren. 

För Ronneby flyg p I a t s planeras under budgetåret 1977178 

investeringar om 2,6 milj. kr. varav 1,4 milj. kr. avser nya objekt. Tra-
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fikutvecklingen under de senaste åren har enligt luftfartsverket lett till 
att stationsbyggnaden på Ronneby flygplats numera har för låg kapaci
tet. Verket anser därför att stationsbyggnaden bör byggas ut. 

På såväl Kalmar, Karlstads som Östersunds 
f 1 y g p 1 a t s e r uppgår investeringsutgifterna under budgetåret 
1977/78 till ca 400 000 kr. På Kalmar flygplats påbörjas arbetena med 

att installera en ILS-anläggning. 
Under budgetåret 1977178 planeras investeringar på Ha 1 m stads 

f I y g p I a t s för 1,8 milj. kr., varav 1,7 milj. kr. avser nya objekt. Av 
säkerhetsskäl måste enligt luftfartsverket ett nytt kontrolltorn snarast 
uppföras på Halmstads flygplats. Dessutom bör enligt verket bl. a. trös
kelljus och AVASIS-anläggning installeras samt inflygningsfyren bytas 

ut. 
För r a d i o a n I ä g g n i n g a r o c h t e I e u t r u s t n i n g e n

r o ute erfordras under budgetåret 1977178 66,6 milj. kr. varav 59,l 
milj. kr. för redan påbörjade och kontrakterade arbeten och leveranser. 
Bland dessa objekt ingår huvudsakligen - i syfte att uppnå högre grad 
av automatisering av trafikledningsprocessen samt för övergång till yt
täckande kontroll - utrustning för ATCAS 1 och ATCAS 2. 

Inom ramen för A TCAS 1 pågår arbeten med att tillföra Stockholm 
ACC (områdeskontrollcentral) ny utrustning. Områdeskontrollcentralen 
skall betjäna Stockholms flyginformationsregion och Stockholms termi
nalområde. Anläggningarna beräknas kunna tas i drift i början av år 
1978. Ny anläggning och utrustning för Malmö ACC på Sturup tas fram 
inom ramen för A TCAS 2. Systemen ATCAS l och 2 är dimensione
rade så att de i samverkan möjliggör övergång till yttäckande flygkont
roll söder om latitud 61° N (i höjd med Mora). Den yttäckande flyg
kontrollen avses först införas i det övre luftrummet. När fler radarinfor
mationskällor knutits till systemen och andra kompletteringar gjorts 
kommer den yttäckande kontrollen att kunna omfatta lägre delar av 
luftrummet. Den yttäckande kontrollen medför kortare flygsträckor än 
f. n. vilket innebär att bränsle och flygtid kan sparas. 

Utöver de pågående A TCAS-projekten behöver viss komplettering 
och förnyelse av navigeringshjälpmedel och radarpresentationssystem 
genomföras. För radiokommunikation, trafikövervakning och meteoro
logisk tjänst behöver också viss utrustning anskaffas. 

För anskaffning av f o r d o n, m a s k i n e r o c h u t r u st ni n g 
beräknas 21,5 milj. kr. Härav erfordras 16,1 milj. kr. för nyanskaffning 
och 5,4 milj. kr. för ersättningsanskaffning. 

Utgifterna för brand- och räddningsmateriel avser bl. a. nyanskaff
ning av två lätta haveribrandbilar för Sturup och Umeå flygplatser. 
Dessutom planeras anskaffning av en räddningsledarjeep till Sturup och 
en haveriambulans till Arlanda. 

Utgifterna - 7 milj. kr. - för snöröjnings- och fälthållningsmateriel 
avser ny- och ersättningsanskaffning av plogbilar, plogutrustning och 
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fläktsopmaskiner. Huvuddelen av materielen kommer att tillföras Göte
borg-Landvetter flygplats. Till Arlanda och Göteborg-Landvetter flyg

platser behöver stationstjänstmateriel anskaffas - bl. a. två s. k. mobil 
lounges till Landvetter - till en kostnad av 7,9 milj. kr. 

Under posten vissa byggnader erfordras 15,2 milj. kr. under 
budgetåret 1977/78. Härav behövs ca 14 milj. kr. för byggnader för 
A TCAS 1 och 2. 

De sammanlagda utgifterna för här redovisade arbeten uppgår till 
314,7 milj. kr. Härav avser 206,7 milj. kr. sådana objekt för vilka kom

munala bidrag skall utgå. De kommunala bidragen beräknas uppgå till 

77,5 milj. kr. utgörande 37,5 % av angivet belopp. Återstoden (314,7-
77,5) 237,2 milj. kr. faller på staten. 

Remissyttranden 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande över bl. a. luftfarts

verkets förslag till investeringar som redovisas under rubriken Vägväsen
det (s. 62). 

Linjeflyg AB anser att stations- och ramptjänstbyggnaderna på vis

sa flygplatser bör byggas ut tidigare än vad luftfartsverket planerar. 

En utbyggnad av stationsbyggnaden på Visby flygplats bör enligt bola
get prioriteras före utbyggnaden av stationsbyggnaden på Ronneby 

flygplats. Linjeflyg pekar även på behovet av installation och utbyte av 

vissa ILS-anläggningar. 

Vad gäller luftfartsverkets investeringar har Scandinavian Airlines 

System (SAS) inte framfört några synpunkter. 

Föredraganden 

Luftfartsverkets investeringar syftar till att med tillämpning av mo
dern teknik skapa förutsättningar för att flygtrafiken skall kunna be
drivas med säkerhet, regularitet och effektivitet samtidigt som en god 

arbetsmiljö skapas för verkets per1Sonal. Under de senaste åren har in
vesteringarna i Arlanda, Göteborg-Landvetter och Sturups flygplatser 

samt flygledarskolan i Sturup dominerat verkets investeringar mycket 

kraftigt. Som följd av en stark trafiktillväxt och övergång till ny flyg
materiel - jetflygplan - måste flygplatserna successivt rustas upp. 

Jetflygplanen ställer således högre krav på landningsbanorna - deras 

längd och kondition (bärighet, frihet från snö, is och slask, s. k. svarta 
banor m. m.) - samt på hjälpmedlen för landning än vad propeller
planen gör. Investeringarna i flygtrafikledningssystemet grundas på 

riksdagens beslut (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 1973: 160) att på 
sikt ett yttäckande flygkontrollsystem skall införas i landet samt att de 
civila och militära trafikledningsorganisationerna skall sammanföras i 
en gemensam organisation. Enligt riksdagens beslut (prop. 1967: 57, 
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SU 1967: !07, rskr 1967: 267) skall kommunerna i fråga om investe

ringar i primärflygplatser svara för markkostnaderna och 37,5 % av 

kostnaderna för anläggningar och byggnader. Det kapital som kommu

nerna efter den 1 juli 1967 investerat i primärflygplatser skall amorteras 

och förräntas av luftfartsverket enligt samma villkor som gäller för sta

tens investeringar. 
I prop. 1975/76: 100 (bil. 8 sid. 295) angavs investeringsramen för 

luftfartsverket för budgetåret 1976177 till 254,9 milj. kr. Genom riks

dagens beslut (prop. 1976/77: 25 bil. 5 sid. 16, TU 1976/77: 13, rskr 

1976177: 85) höjdes ramen till 259 milj. kr. för att möjliggöra utbygg

nad av Karlstads flygplats. Som följd av bl. a. inträffade prisökningar 

beräknas nu medclsförbrukningen komma att uppgå till 297 milj. kr. 

För budgetåret 1977/78 räknar luftfartsverket i sin anslagsframställ

ning med en total investeringsomslutning om 314,7 milj. kr. Efter av

drag för kommunernas andel av kostnaderna uppgår statens del av det 

totala invcsteringsbeloppet till 237,2 milj. kr. Som framgår av investe

ringsplanen för kommunikationsverken har jag ansett mig böra förorda 

en investeringsram av 222,6 milj. kr. Detta motsvarar den statliga an

delen av en total investeringsvolym av 293,9 milj. kr. 

Innan avtal träffats om bidrag till de objekt som kan rymmas inom 

den angivna ramen kan någon· exakt fördelning mellan flygplatser och 

andra objektsgrupper av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av 

följande sammanställning framgår hur de totala investeringarna i stort 

beräknas komma att fördela sig under budgetåret 1977178. Samman-

ställningen visar också utfallet för budgetåret 1975176 samt den i prop. 

1975/76: 100 och den nu beräknade medelsförbrukningen för inne-

varande budgetår. 

1975/76 1976/77 1977/78 

Utfall Beräknad Beräknad Verket Före-
i prop hösten dragan-
1975/76: 1976 den 
100 

Arlanda nya stations-
område I 56,3 71,0 118,5 9,2 9,2 

Landvetter 179,2 202,3 202,9 129,6 129,6 
Övriga flygplatser 35,5 38,4 43,6 170,1 51,4 
Radio och tele, en-route 38,6 32,8 40,8 66,6 65,5 
Fordon, maskiner, 

utrustning 7,8 15,7 16,3 21,5 21,0 
Vissa byggnader 4,2 9,5 5,6 15,2 15,2 
Diverse mindre arbeten 1,1 2,0 4,6 2,5 2,0 
Flygledarskolan i Sturup 0,5 

423,2 371,7 432,3 314,7 293,9 
Avgår kommunala 
bidrag 137,1 116,8 135,3 77,5 71,3 

Statlig kostnadsandel 286,1 254,9 297,0 237,2 222,6 

'Varav 16 milj. kr. för det s. k. LIN/Arlandaprojcktet 
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För vissa slutjusteringsarbeten på det nya utrikes stationsområdet 
på Arlanda flygplats beräknar jag för budgetåret 1977/78 9,2 milj. kr., 
varav 5,8 milj. kr. utgör statens andel. Den totala investeringen i det nya 
stationsområdet kommer då att uppgå till ca 440 milj. kr. Projektet 

har väl följt uppgjorda tids- och kostnadsplaner. Stationsbyggnaden 
kunde därför planenligt tas i drift den 1 november i år. 

Arbetena med Göteborg-Landvetter flygplats fortgår planenligt med 
sikte på idrifttagning under slutet av år 1977. För budgetåret 1977178 

beräknar jag för detta projekt 129,6 milj. kr., varav 81 milj. kr utgör 
statens andel. 

Den snabba trafiktillväxten och utvecklingen av flygmaterielen -
bl. a. Linjeflyg AB:s övergång till jettrafik - ställer krav på en succes
siv upprustning av flygplatserna. För objektsgruppen övr.iga flygplatser 
- vari även ingår sådana investeringar i Arlanda flygplats som inte in
går i det program för utbyggnad av det nya stationsområdet som jag 
berört i det föregående - har jag därför beräknat medel för upprustning 
av byggnader, landningsbanor, uppställningsplatser och säkerhetsanord

ningar. Jag har sålunda beräknat medel för bl. a. de pågående arbetena 
med att förlänga landningsbanorna på Örnsköldsviks och Skellefteå flyg
platser samt för viss upprustning av Halmstads flygplats. Jag har vidare 
beräknat medel för uppförande - inom de tids- och kostnadsramar 
som föreslagits av luftfartsverket - av en personalrestaurang på Stu
rups fly~plats. Med hänsyn till projektets omfattning torde det få an
komma på regeringen att pröva förslag till byggnadsprogram för per
sonalrestaurangen. 

Den kraftiga passagerarutvecklingen på Luleå flygplats under de se
naste åren - en ökning från 163 000 passagerare år 1969 till 340 000 
passagerare år 1975 - har ·enligt luftfartsverket medfört att stations
byggnaden måste byggas ut snarast. På sikt måste dock enligt verket 
ett nytt stationsområde anläggas på flygplatsen. Luftfartsverket har i 
årets anslagsframställning beräknat totalt 5,6 milj. kr. för utbyggnad 
av den nuvarande stationsbyggnaden. Verket har senare anmält att ver
ket med utgångspunkt i nya bedömningar av trafikutvecklingen och den 
nuvarande stationsbyggnadens expansionsmöjligheter på nytt avser pröva 
omfattningen av de på kort sikt erforderliga investeringarna. Enligt 
min mening bör med hänsyn till att utbyggnaden av den nuvarande 
stationsbyggnaden är av temporär karaktär investeringarna begränsas. 
Jag har som följd därav tills vidare beräknat 1,6 milj. kr. varav statlig 
andel 1 milj. kr. för utbyggnad av stationsbyggnaden på Luleå flyg
plats. 

Luftfartsverket och Linjeflyg AB anmälde i oktober 1976 att en even
tuell överföring av Linjeflygs verksamhet från Bromma tHI Arlanda flyg
plats av bl. a. praktiska och tekniska skäl inte kan ske enligt ursprunglig 
tidsplan - dvs. under år 1977 - utan tidigast vid utgången av år 1978. 
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Med hänvisning bl. a. till den tidsfrist som erhölls genom en förskjut
ning av tidpunkten för en eventuell överföring av Linjeflygs verksamhet 
från Bromma till Arlanda flygplats tillkallade jag efter regeringens be

myndigande en särskild utredare med uppgift att överväga förutsätt
ningarna för att i någon form bibehålla Bromma flygplats. Tidigare ut
redningar rörande flygplatsfrågan i Stockholmsregionen har enligt sina 

direktiv inte kunnat överväga Bromma som ett alternativ. Genom den 
av mig tillsatta utredningen erhålls - inför förestående ställningstagan

de till frågan om verksamheten på Bromma och Arlanda flygplatser -
en komplettering av föreliggande beslutsunderlag i de delar som hittills 

inte fullständigt belysts. Samtidigt har Stockholmsregionens allmänflyg

utredning fått i uppdrag att överväga också Bromma som ett alternativ 

för en framtida lokalisering av allmänflyget i Stockholmsregionen. De 
båda utredningarna skall samråda i denna fråga. För att behålla hand
lingsfriheten har regeringen dessutom uppdragit åt luftfartsverket att ut

arbeta de förslag till ändringar i nuvarande dispositionsplan för Arlanda 
flygplats som behövs för en eventuell överföring på kort resp. på längre 
sikt till Arlanda av den inrikes linjetrafiken på Bromma. Resultaten av 

samtliga överväganden skall redovisas till chefen för kommunikations
departementet senast den 1 juni 1977. Jag avser därefter föreslå rege

ringen att förslag rörande verksamheten på Bromma och Arlanda flyg

platser föreläggs riksdagen hösten 1977. En eventuell överföring av 
Linjeflygs verksamhet från Bromma till Arlanda flygplats kan därmed 
ske - utan någon försening -vid utgången av år 1978. 

För investeringar inom objektsgruppen Radio och tele, en-route, be
räknar jag 65,5 milj. kr. Den angivna ramen medger planenlig ersättning 
och erforderlig nyanskaffning av sådan utrustning. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 1973: 160) 
skall de civila och militära trafikledningsorganisationerna sammanföras 

i en gemensam organisation vilket sker successivt fr. o. m. den 1 juli 

i år. På sikt skall ett yttäckande flygkontrollsystem införas vilket möj
liggör bl. a. kortare flygvägar med besparingar i flygbränslc och flygtid 

som följd. Vidare skall landet indelas i två flyginformationsregioner. 
Den södra regionens kontrollcentral skall lokaliseras tiJ.I Sturup och den 
norra regionens till Luleå. 

Inom luftfartsverket pågår sedan några år en successiv uppbyggnad 

av bl. a. radarpresentationssystem - de s. k. ATCAS-projekten (Air 
Traffic Control Automated System). Härigenom ökas, genom hög auto

matisering, säkerheten och effektiviteten i trafikledningssystemet sam

tidigt som personalbehovet kan hållas på en rimlig nivå. Genom detta 

arbete läggs också grunden för att så småningom införa ett yttäckande 
flygkontrollsystem. Inom ramen för ATCAS 1 pågår arbeten med att 

tillföra Stockholms områdeskontrollcentral ny utrustning. Anläggningen 
beräknas kunna tas i drift i början av år 1978. Ny anläggning och ut-
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rustning för områdeskontrollcentralen på Sturup tas fram inom ramen 

för ATCAS 2. A TCAS 1 och 2 är dimensionerade så att de i sam
verkan möjliggör övergång till yttäckandc flygkontroll söder om lati
tud 61° N (i höjd med Mora). Huvuddelen av de under posten Radio 
och tele, en-route, beräknade medlen avser ATCAS-projekten. 

För ersättnings- och nyanskaffningar av fordon, maskiner och utrust

ning beräknar jag 21 milj. kr. Härigenom torde verkets investerings

planer avseende denna objektsgrupp i huvudsak kunna genomföras. 

Under posten Vissa byggnader har jag tagit upp medel för byggnader 
för ATCAS 1 och 2. 

I detta sammanhang vill jag också anmäla att en arbetsgrupp inom 
försvars- och kommunikationsdcpartementen gjort en översyn av ett av 

ordföranden i försvarets haverikommission utarbetat förslag till ny or

ganisation för utredning av civila och militära luftfartsolyckor. översy

nen har resulterat i en departementspromemoria som avses bli remiss

behandlad under våren 1977. 

Anslaget till Flygplatser m. m. bör på sedvanligt sätt beräknas med 
hänsyn till att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att 

möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning 

av medelsförbrukningen. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1977 /78 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 

Anslag budgetåret 1977/78 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj. kr. 

222,6 
22,3 

0 

244,9 

att till Flygplatser m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett in

vesteringsanslag av 244 900 000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten har till syfte att genom 
lånestöd främja en från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets 
bestånd av mindre fartyg. Företräde till lån skall ges mindre rederier. 
Lån ur fonden beviljas av lånenämnden för den mindre skeppsfarten. 
Låneverksamheten regleras genom kungörelsen (1971: 324) om lånefon
den för den mindre skeppsfarten och instruktion (1971: 325) för låne
nämnden för den mindre skeppsfarten (omtryckt 1975: 1075, ändrad 
1976: 494). 

Genom den delvis ändrade låneinriktning som lånenämnden fick 
fr. o. m. den 1 juli 1971 (prop. 1971: 1 bil. 8, TU 1971: 2, rskr 1971: 54) 
har lånegivningen mera generellt inriktats på den mindre företagsam
heten inom rederinäringen och därvid blivit mindre bunden till viss ton
nagestorlek. 

Genom olika riksdagens beslut har lånefonden budgetåren 1974175 
och 1975176 förstärkts med 53 milj. kr. Kapitaltillgångarna i fonden 
uppgår därefter till 105,8 milj. kr. 

Lånenämnden för den mindre skeppsfarten 

l skrivelse den 30 augusti 1976 har nämnden hemställt om ett inves
teringsanslag om 50 milj. kr. för budgetåret 1977178. I skrivelse den 30 
augusti 1976 har lånenämnden vidare anhållit om tilläggsanslag för bud
getåret 1976177 om 35 milj. kr. 

Under budgetåret 1975176 beviljade lånenämnden 22 lån om sam
manlagt 36,2 milj. kr. 

Föredraganden 

På grund av sambandet mellan lånenämndens framtida verksamhet 
och det arbete som bedrivs inom en interdepartemental arbetsgrupp 
med uppgift att närmare analysera de svenska rederiernas aktuella eko
nomiska situation och utsikter under de närmaste åren har jag efter 

samråd med chefen för industridepartementet funnit lämpligt att pröva 
frågan om kreditbehoven för den mindre skeppsfarten i anslutning till 

beredningen av arbetsgruppens analys. Jag förordar därför att anslaget 
förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. Jag kommer senare i dag 
att föreslå att 15 milj. kr. tillförs fonden under innevarande budgetår 
genom anslag på tilläggsbudget 11. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens lånefond för den mindre skepps/arten för budget
året 1977178 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1976/77 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1975: 60, TU 
1975: 11, rskr 1975: 115) har regeringen genom beslut den 16 oktober 
1975 godkänt en överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge 

om att för perioden den 1 oktober 1975-den 30 september 1980 förnya 
och höja den ekonomiska garanti som lämnats till de i konsortiet Scan
dinavian Airlines System samverkande skandinaviska luftfartsbolagen, 
dels genom överenskommelse den 20 augusti 1959, dels genom tilläggs
överenskommelse den 18 juni 1963 till denna, vilka båda genom över
enskommelser den 31 augusti 1966 samt den 30 december 1970 förlängts 
att gälla intill den 30 september 1970 resp. den 30 september 1975. 
I samband med förlängningen av överenskommelsen den 30 december 
1970 höjdes .garantibeloppet från 7,5 till 15 milj. kr. Den nya överens
kommelsen innebär för Sveriges del att Aktiebolaget Aerotransport under 
ifrågavarande period erhåller en årlig garanti intill högst 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1976177 för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 30 000 000 

kr. 
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IX. Diverse kapitalfonder 

A. STATENS VÄGVERKS FÖRRÅDSFOND 

Det redovisade bruttovärdet av statens vägverks förrådsfond uppgick 
den 30 juni 1976 till sammanlagt 749,9 milj. kr., varav 183,9 milj. kr. 
avsåg fastigheter m. m., 552,8 milj. kr. inventarier och förråd samt 
resterande 13,2 milj. kr. tillgångar av finansiell natur. 

Efter avdrag av gjorda avskrivningar uppgick nettovärdet av till
gångarna inkl. balanserade medel till 226,7 milj. kr. Under budgetåret 
1975/76 minskade behållningen med 10,7 milj. kr. 

I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har avkastning på 
fondens kapital beräknats efter 7,5 % motsvarande statens normalränta 

för budgetåret. Den sålunda beräknade avkastningen har för budget
året 1975176 uppgått till 17,4 milj. kr., som tillgodoförts driftbudgetens 
inkomstsida under posten övriga diverse kapitalfonder. 

Med stöd av givna bemyndiganden har vägverket per den 30 juni 
1976 iklätt sig betalningsansvar för beställningar om 37,9 milj. kr. för 
leverans under budgetåret 1976177 och om 4,8 milj. kr. för leverans 
under budgetåret 1977178. 

Statens vägverk 

I skrivelse den 17 augusti 1976 har statens vägverk hemställt om 
bl. a. investeringsanslag för budgetåret 1977/78 under statens vägverks 
förrådsfond. Vägverket har därvid framhållit att de förhållanden som 
råder för å ena sidan verksamhet finansierad över driftbudgeten och å 
den andra anskaffningen av hjälpmedel i form av maskiner m. m. över 
kapitalbudgeten innebär en dubbelstyrning. 

Detta försvårar enligt verket en rationell produktion och verket hem
ställer därför att tillgångsgrupperna Motorfordon och vägmaskiner 

m. m. samt Lagertillgångar i förrådsfonden avvecklas och att anskaff
ningen av dessa tillgångar fortsättningsvis sker med medel under drift
budgeten. Driftanläggningarna föreslås Jiksom hittills finansieras över 

förrådsfonden. Vägverket tar för driftanläggningar upp endast en pro
gramnivå och hemställer om ett anslag av 23,4 milj. kr., motsvarande 
en investeringsram av 28,7 milj. kr. 

Dimensioneringen av vägverkets resurser i form av driftanläggningar 
och egen maskinpark bedöms liksom under tidigare år mot bakgrund 
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av de långsiktiga behov som redovisas för i första hand drift av stats
vägar. Att resursbehovet under senare år har kunnat tillgodoses beror 

i huvudsak på den planenligt genomförda minskningen av maskinpar
ken och de därigenom begränsade ersättningsanskaffningarna. Det har 

d<?ck beträffande flera maskinslag varit nödvändigt att behålla enheter 
utöver vad som är tekniskt/ekonomiskt rimligt för att söka bibehålla 
erforderlig kapacitet inom maskinparken. 

Ett bibehållande av den hittillsvarande investeringsnivån skulle fram
tvinga en minskning av maskinparken som i första hand skulle drabba 
lastbilar, väghyvlar och !astmaskiner. 

För att kunna upprätthålla den tekniska standarden hos den egna 

maskinparken har vägverket träffat avtal om inhyrning av 50 paket

bilar, 30 terrängvagnar samt vissa andra maskiner. Om möjligheter inte 

skapas att vidmakthålla den enligt resursdimensioneringen erforderliga 

egna maskinparkcn över driftbudgeten eller inom ramen för förråds

fonden planerar vägverket att genom fortsatt inhyrning av maskiner 

utan förare söka vidmakthålla den enligt resursdimensioneringen erfor
derliga egna maskinparken. Inhyrning blir dock dyrare än inköp. 

Det är driftbudgetens anslag till den statliga väghållningen som yt

terst bär kostnaderna för förrådsfonden. Ett rationellt och ekonomiskt 

handhavande av dessa anslag får inte äventyras genom restriktioner i 

fråga om investeringarna. 

Vägverket vill sålunda att delar av förrådsfonden avvecklas som ett 
instrument för statsmakternas medelstilldelning för tillgångsanskaffning. 

Vägverket avser dock att inom verket bibehålla en fondredovisning så
som ett internt instrument för anskaffning och kostnadsfördelning, 

kopplad till medelsanvisningen till den statliga väghållningen. 
Om vägverkets hemställan inte kan bifallas på föreslaget sätt förut

sätter vägverket medelsanvisning enligt nu gällande teknik och hem

ställer då om ett anslag för budgetåret 1977178 av 140,2 milj. kr., mot
svarande en investeringsram av 134,9 milj. kr. Verket anger endast en 
programnivå beroende på att även anslaget Drift av statliga vägar, vars 
servicearbeten är dimensionerade för maskinparken, endast anges i en 
programnivå. 

Vägmaskiner m. m. 

Ing. behåll- Anslag Utgift 
ning 

1975/76 5 600000 65 900 000 65 000000 
1976/77 6 500 000 82 600 000 81000000 
1977/78 verket 8 100 000 140 200 000 134 900000 

föredraganden 8 100 000 107 400 000 105 000 000 
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Medelsfifrhrukning under budgetåren 1975176-1977178 

För bud g c tår c t l 9 7 5 I 7 6 var investcringsramen 65 milj. kr. 

Ramen utnyttjades helt och medelsförbrukningen uppgick således till 
samma belopp. 

För bud g c tår e t 1976I7 7 är investeringsramen 81 milj. kr. 

och verket räknar med att ramen kommer att utnyttjas helt. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 föreslår verket en medelsförbruk

ning av 134,9 milj. kr. 

I nvesteringsprogram 

Investeringsprogrammet under budgetåren 1975/76-1977/78 fram

går av följande sammanställning (tusental kr.). 

Objektgrupp 

Driftanläggningar 
Motorfordon och väg
maskiner 
Färjor m. m. 
Lagertillgångar 
Diverse och oförutsett 

Faktisk 
utgift 
1975/76 

8 700 

47 500 
8 300 

500 

65 000 

Beräknad Förslag 
utgift 1977/78 
1976/77 

10000 28 700 

61 000 86000 
7 700 11 000 
2000 8 900 

300 300 

81000 134900 

Beträffande de olika objektgrupperna anför verket följande. 

Driftanläggningar 

För investeringar i driftanläggningar genom ordinarie anslag under 
budgetåren 1975/76 och 1976/77 beräknas 8,7 resp. 10 milj. kr. kunna 

användas. Mot bakgrund av de långsiktiga behoven av driftanlägg
ningar, rimlig användningstid för anläggningarna samt de anspråk på 
standard i fråga om arbetslokaler och personalutrymmen som numera 
ställs räknar verket med ett årligt medelsbehov av ca 28,5 milj. kr. under 

perioden 1977178--,1981/82. Den planerade medelsnivån innebär att ca 
sju vägstationer kan nybyggas och ca tolv byggas om och förbättras. 

Härtill kommer behov av upprustning av länsverkstäder och varv. 

Genom regeringsbeslut under hösten 1975 anvisades beredskapsme

del för byggande av driftanläggningar. Den av AMS medgivna kostna

den uppgår till 28,4 milj. kr., varav 3,7 milj. kr. har investerats under 

budgetåret 1975/76 och återstående 24,7 milj. kr. kommer att förbrukas 

under budgetåret 1976/77. Förrådsfondens investeringsanslag tillsam
mans med beredskapsmedel möjliggör en byggnadsvolym under budget

året 1976/77 som motsvarar det årliga behovet enligt föregående års 
äskande. 
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Vad avser budgetåret 1977178 medger begärda 28,7 milj. kr. att sju 
nya vägstationer och två nya filialanläggningar kan byggas samt att tolv 

äldre vägstationer kan byggas om för en kostnad under budgetåret av 
24,1 milj. kr. För fortsatta arbeten avseende pågående objekt beräknas 

0,8 milj. kr. och för smärre objekt 1 milj. kr. Kostnader för tomtköp 

och projektering tas upp till 2,8 milj. kr. 

Motorfordon och vägmaskiner 

Den faktiska utvecklingen och det bedömda behovet av antalet mo
torfordon och vägmaskiner framgår av följande sammanställning. Det 

bedömda behovet av maskiner år 1982 har i tabellen angetts enligt den 
resursdimensionering som utförts under år 1975 i samband med femårs

planearbetet för driftverksamheten. 

Fordons-/maskinslag Antal per den 30 juni 

1971 1976 1982 

Lastbilar 1 115 873 810 
Paketbilar 871 817 780 
Terrängbilar 68 56 56 
Väghyvlar 899 691 645 
Vältar 378 266 220 
Krossar 172 84 62 
Sorterverk 141 60 50 
Cieneratoraggregat 228 110 100 
Lastmaskiner 645 666 630 
Kompressorer 356 127 50 

Till följd av prisutvecklingen har maskinparkens återanskaffnings
värde stigit trots den stora antalsmässiga minskningen som i hög grad 
berört de kapitalkrävande maskinslagen. Ateranskaffningsvärdet för 
maskinparken enligt resursdimensioneringen beräknas i 1977/78 års 
prisnivå uppgå till ca 811 milj. kr. Undersökningar som utförts för att 
bedöma maskinparkens genomsnittliga avskrivningstid visar att den op
timala ekonomiska användningstiden för maskinerna är i genomsnitt 

7,8 år. Det genomsnittliga anslagsbehovet per år för att behålla maskin

parken har därför beräknats till ca en åttondel av återanskaffningsvär

det eller 104 milj. kr. 
Under hösten 1975 anvisades även beredskapsmedel till tidigarelägg

ningar av inköp av motorfordon och vägmaskiner samt till vissa arbets

miljöförbättrande åtgärder för ett belopp av sammanlagt 13,3 milj. kr. 
I följande sammanställning redovisas verkets maskin- och fordons

park samt verkets anskaffningsprogram för budgetåret 1977/78. 
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Fordons-/maskinslag Beräknat Utran- Anskatf- Beräknat Investe-
innehav gering ning innehav ring 
1977-06- 1977/78 1977/78 1978-06- 1977{78 
30 30 

Antal 1 000-tal 
kr. 

Lastbilar 845 120 110 835 27 500 
Paketbilar 795 130 120 785 3 900 
Terrängbilar 56 14 14 56 
Väghyvlar 675 90 75 660 31 875 
Vältar 260 10 5 255 420 
Krossar 83 18 5 70 2 750 
Sorterverk 60 5 55 
Cieneratoraggregat 100 3 3 100 900 
Lastmaskiner 666 56 50 660 6 000 
Kompressorer 110 10 100 
Diverse maskiner 12 655 

86 000 

J gruppen Diverse maskiner tar verket upp utrustning för beläggnings

vcrk och asfaltutläggare, dammskyddsanordningar för krossanläggning
ar, målningsmaskiner, grusmaskincr m. m. 

Vägverkets maskinpark utnyttjas till 95 % inom driftorganisationen 

och till 5 % inom byggnadsorganisationen. 

Driftvcrksamhetcn bedrivs med en blandning av egna och lejda ma

skinrcsurser. Lejda maskiner disponeras dels för vinterväghållningen, 

dels för diverse arbeten såsom transporter, lastningsarbeten m. m. Ma
skinbehovet för byggnadsverksamhcten täcks till övervägande del ge
nom inhyrning. 

Utgångspunkten vid dimensioneringen av den egna maskinparken är 
i första hand att tillgodose de resurskrav som servicearbetena ställer för 
att framkomligheten och trafiksäkerheten skall tryggas. 

Medelstilldelningen har under flera år understigit vad som krävts för 
ersättningsanskaffning av maskiner vid de tidpunkter som skulle ge op

timal ekonomi. För att upprätthålla maskinparkens tekniska standard 
har vägverket träffat avtal om inhyrning på mellan fem och åtta år av 

50 paketbilar, 30 terrängvagnar samt några vältar och släpvagnar. Väg

verket planerar att - om den fortsatta medelstilldelningen för investe

ringar understiger det redovisade behovet - genom att för flerårspe

rioder träffa avtal om inhyrning av maskiner utan förare söka vidmakt

hålla den enligt resursdimensioneringen erforderliga egna maskinparken. 

Genom att dessutom öka korttidsinhyrningen av maskiner inom vissa 
maskinslag har det årliga investeringsbehovet kunnat sänkas till 86 milj. 

kr. Denna nivå under planeringsperioden förutsätter en fortsatt lång

tidsinhyrning av främst paketbilar avsedd att efter fem år omfatta un
gefär halva paketbilsparken. 
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L a s t b i 1 a r. Behovet av lastbilstransporter för driftverksamheten 

varierar kraftigt under året. Normalt går behovet ned under sommarmå
naderna medan toppbelastningar inträffar under vintern i samband med 

vinterväghållningcn. Höga fordringar måste ställas på möjligheterna att 
snabbt utföra servicearbeten. Behovet av åtgärder uppkommer ofta 

plötsligt och utan att möjlighet finns att i förväg bestämma den erfor
derliga resursinsatsen. På grund härav är det ett naturligt krav att ar

betsledningen inte i alltför stor utsträckning tvingas lita till externa re

surser. En lämplig avvägning måste därför göras mellan egna och lejda 
resurser och hänsyn måste därvid tas till övriga förekommande arbets

uppgifter. 

Den egna lastbilsparken måste sålunda avvägas så att denna med 

hänsyn till servicekravet även skall kunna sysselsättas med andra ar

betsuppgifter i sådan omfattning att de utnyttjas till fullo. Det egna 

lastbilsinnehav som motsvarar dessa krav är två till fyra lastbilar per 

arbetsområde beroende på bl. a. storleken på området och inlejnings
möjlighcterna. 

V ä g h y v 1 ar används främst för servicearbeten, exempelvis grus

hyvling och hyvling på vintervägar. Normalt måste allt hyvelarbete ut

föras med egna hyvlar då möjligheterna till inhyrning är små. Detta 

innebär att väghyvelparken måste dimensioneras för toppbelastningen 

under året. Beroende på arbetsområdenas karaktär behövs en till tre 
hyvlar per område för att klara nödvändiga arbetsuppgifter. 

L as t m a s k in er n a går oftast inte att sysselsätta till fullo under 

året, beroende på karaktären på de arbeten de utför. Lastmaskinernas 

arbetsuppgifter kan delas upp i dels speciella vägverksuppgifter som last
ning av sand på sandningsbilar, lastning av krossgrus på grusningsbilar, 
slåtter och sopning, dels arbetsuppgifter av mera allmän karaktär, exem
pelvis lastning vid materialtillverkning. För uppgifter av vägverkskarak
tär fordras någon form av universallastare. Tillsatsredskap skall kunna 
monteras för exempelvis sopning och slåtter. Det är i dagens läge svårt 
att på den privata marknaden hyra maskiner med erforderliga tillsats
redskap. För att klara de nödvändiga arbetsuppgifterna behövs två till 
tre egna !astmaskiner per arbetsområde. 

P a k c t bi l a r n a används huvudsakligen för arbetsuppgifter av ser

vicekaraktär som uppsättning av vägmärken, renhållning, trafiklinjemar

kcring och akuta reparationsåtgärder på det belagda vägnätet. För att 

kunna nyttja bilarna för förekommande arbetsuppgifter måste de oftast 

vara specialutrustade. För att möjliggöra ett rationellt arbete krävs två 

till tre egna paketbilar per arbetsområde. 

Färjor m. m. 

Under budgetåret 1976/77 levereras en ny färja avsedd för färjeleden 
Lilla Varholmen-Öckerö i Göteborgs och Bohus län. Dessutom be-
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ställs ytterligare en färja för samma färjeled. En färja avsedd för leden 
Hornön-Veda i Västernorrlands län är under byggnad. Det beräknade 
mcdelsbehovet uppgår till 7, 7 milj. kr. 

För budgetåret 1977/78 avses två nya färjor beställas för färjelederna 
Lilla Varholmen-Öckerö resp. Fårösund-Broa. Till färjeleden Ströms
holmen-Bjursund i Kalmar län avses en båt för passagerarbefordran 
beställas. Verket begär 11 milj. kr. varav ca 7,2 milj. kr. är bundna i 
tidigare gjorda beställningar. 

Lagertillgångar 

G r u st ag m. m. För att på sikt trygga verkets behov av grus be
höver verket köpa eller långtidsarrendera fyndigheter i olika delar av 
landet. Under budgetåret 1977/78 bedömer verket en investering av stor
leksordningen 3 milj. kr. vara behövlig. Inom fonden disponibla medel 
uppgår till 1 milj. kr., varför verket för budgetåret 1977 /78 har ett yt
terligare medelsbehov av 2 milj. kr. 

M a t e r i e l f ö r r å d. Prisstegringen under framför allt de två se
naste åren har medfört att vägverkets kapital för lagerhållning av mate
riel måste ökas för att vidmakthålla erforderlig lagernivå. Vägverket 
beräknar för budgetåret 1977/78 en utgift om 41 milj. kr. Eftersom 

inom fonden disponibla medel uppgår till 34,1 milj. kr. är det ytterligare 
medelsbehovet 6,9 milj. kr. 

Behovet av kapitaltiIJskott under budgetåret 1977/78 för anskaffning 

av grustag m. m. samt till materielförrådet uppgår således till samman
lagt 8,9 milj. kr. 

Diverse och oförutsett 

För budgetåret 1977178 beräknar verket att 300 000 kr. bör stå till 
förfogande för ändamålet. 

Beställningsbemyndigande 

För leveranser till maskincentralförrådet under budgetåren 1976/77, 
1977/78 och 1978/79 har verket erhållit bemyndigande att under bud
getåret 1975/76 ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 40 milj. 
kr. för vart och ett av nämnda budgetår. 

Regeringen har lämnat verket medgivande att under budgetåret 1976/ 
77 ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 40 milj. kr. för mate

riel till maskincentralförrådet avsedd att levereras under budgetåret 
1979/80. 

För att kunna genomföra den för budgetåret 1977/78 planerade an
skaffningen måste beställningar för ca 80 milj. kr. läggas ut senast i 
början av år 1977. Erhållet bcställningsbemyndigande medger dock en
dast att beställningar intill ett belopp av 40 milj. kr. kan läggas ut vid 

angiven tidpunkt. Verket avser därför att lägga ut resterande erforder-
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liga beställningar med beräknad leverans budgetåret 1979/80. Vid en 
höjning av beloppsgränserna för beställningsbemyndiganden avseende 
budgetåren dessförinnan kan då vägverket överenskomma med leveran
törerna om tidigareläggning av aktuella leveranser. 

De anmälda investeringsbehoven för fordon, maskiner och färjor 
innebär en utbetalningsram för denna tillgångsgrupp om 97 milj. kr. 
För att genomföra investeringsplanerna för motorfordon och vägma
skiner samt färjor m. m. bedömer verket det erforderligt med ett be
myndigande att fr. o. m. budgetåret 1977/78 få ikläda sig ett bctalnings
ansvar intill ett belopp av 75 milj. kr. i 1977/78 års prisnivå för leve
ranser under budgetåret 1980/81. 

För leveranser under budgetåret 1977/78 har vägverket bemyndigats 
ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 40 milj. kr. Detta belopp 
är beräknat i 1975176 års prisnivå. För att även prisreglcringarna skall 
rymmas inom tilldelad ram måste denna uppräknas med hänsyn till 

prisutvecklingen 1975176-1977/78. 
Vägverket hemställer sålunda dels om bemyndigande att fr. o. m. 

budgetåret 1978/79 få ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 
75 milj. kr. för fordon, maskiner och färjor avsedda att levereras under 
budgetåret 1980/81, dels att erhållna bemyndiganden avseende leveran
ser under budgetåret 1977178 måtte höjas med 8 milj. kr. till 48 milj. kr. 

samt att erhållna bemyndiganden avseende leveranser under budget
åren 1978179 och 1979/80 höjs med 35 milj. kr. till 75 milj. kr. för 
vartdera budgetåret, alla belopp angivna i 1977178 års prisnivå. 

Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisas under 
rubriken Vägväsendet (s. 62). 

Föredraganden 

Vägverket har hemställt att vägverkets förrådsfond förändras så att 
anskaffningen av vissa tillgångsgrupper i stället får ske med medel från 
anslagen på driftbudgeten. 

Riksdagen godtog vid behandlingen av förra årets budgetproposition 
att frågan om avveckling av förrådsfonden inte borde avgöras innan 
ställning tagits till budgetutredningens förslag i hithörande delar. I av
vaktan på detta ställningstagande anser jag att en kraftig uppräkning 
av investeringsramen för nästa budgetår bör komma till stånd. 

Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har 
jag förordat en investeringsram för nästa budgetår av 105 milj. kr., vil
ket innebär en ökning med 24 milj. kr. 

20 Riksdagen 1976/77. I sam!. Nr 100. Bil. 9 
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Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort be
räknas bli fördelade under budgetåret 1977178. Sammanställningen visar 
också utfallet för budgetåret 1975/76 samt beräknad medelsförbrukning 

innevarande budgetår enligt prop. 1975176: 100. 

Objektgrupp 

Driftanläggningar 
Motorfordon och vägmaskiner 
m.m. 
Färjor m. m. 
Lagertillgångar 
Omlokaliseringsutrustning 
Diverse och oförutsett 

1975/76 

Utfall 

8,7 

47,5 
8,3 
0,5 

65,0 

1976/77 

Beräknat 
i prop. 
1975/76: 
100 

10,0 

61,0 
7,7 
2,0 

0,3 

81,0 

1977 /78 

Verket Föredra-
ganden 

28,7 15,0 

86,0 70,6 
11,0 9,8 
8,9 7,9 

1,4 
0,3 0,3 

134,9 105,0 

Den föreslagna medelstilldelningen möjliggör fortsatt upprustning av 
vägverkets driftanläggningar genom om- och nybyggnader av vägstatio

ner samt nödvändiga ersättningsanskaffningar och moderniseringar inom 
gruppen Motorfordon och vägmaskiner m. m. Vidare bör bl. a. en ny 

färja kunna beställas. 

Jag har under en ny objektgrupp - Omlokaliseringsutrustning -
beräknat medel för utrustning till vägverkets och statens trafiksäkerhets

verks gemensamma distributionscentral, bibliotek och centralarkiv i 
Borlänge. 

Jag har vidare under objektgruppen Lagertillgångar räknat medel för 
utökning av verkets grustag och materielförråd. 

Anslaget Vägmaskiner m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 
marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk
ningen under nästa budgetår. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel an
visas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1977 /78 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 

Anslag budgetåret 1977/78 

milj. kr. 

105,0 
10,5 

-8,l 

107,4 

Vägverket bör genom lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden 

ges möjlighet att anskaffa de olika maskinslagen så ekonomiskt som 

möjligt. Mot bakgrund av det av mig förordade anslaget för budgetåret 
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1977178 anser jag att en lämplig nivå för beställningsbemyndigandet är 

65 milj. kr. 
Jag förordar, att verket erhåller ett beställningsbemyndigande om 

högst 65 milj. kr. gällande leveranser av vägmaskiner m. m. under bud

getåret 1980/81 samt att tidigare beviljade beställningsbemyndiganden 
höjs dels med 8 milj. kr. till 48 milj. kr. a>1seende leveranser under bud
getåret 1977178, dels med 25 milj. kr. till 65 milj. kr. under budgetåren 

1978179 och 1979/80, alla belopp angivna i 1977178 års beräknade pris

nivå. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att statens vägverk lämnas de beställningsbemyndigan
den gällande leveranser av vägmaskiner m. m. som jag har 

förordat i det föregående; 

2. till Vägmaskiner m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett in
vesteringsanslag av 107 400 000 kr. 
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B. SJöFARTSVERKETS FOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1976 visar att bruttoanskaffningsvär

det uppgick till sammanlagt 743,8 milj. kr., varav 123,1 milj. kr. avsåg 

fastigheter, 508,1 milj. kr. fartyg m. m. och 112,6 milj. kr. inventarier. 
Kapitalbehållningen, dvs. bruttovärdet av tillgångarna minus gjorda 

avskrivningar, uppgick till 471,1 milj. kr. Under budgetåret 1975176 

ökade behållningen med 99,3 milj. kr. 
I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har avkastning på 

fondens kapital beräknats efter 7,5 %, motsvarande statens normalränta 
för budgetåret. Den på detta sätt beräknade avkastningen - överskottet 
- har för budgetåret 1975176 uppgått till 33,3 milj. kr., som tillgodo

förts driftbudgetens inkomstsida under posten övriga diverse kapitalfon

der. 

Sjöfartsverket 

I skrivelse den 30 augusti 1976 har sjöfartsverket hemställt om bl. a. 

investeringsanslag för budgetåret 1977178 under sjöfartsverkcts fond. 

Sjöfartsmateriel m. m. 

1975/76 
1976/77 
1977/78 verket 

föredraganden 

Ingående 
behållning 

3 600 
5 000 

11 100 
11100 

' Varav 55 milj. kr. på tilläggsbudget. 
2 Preliminärt belopp. 

Anslag 

1 128 400000 
88 200000 
76160 000 
52 600000 

Medelsförbrukning under budgetåren 1975176-1977178 

Utgift 

127 000000 
2 82100000 
79 360 000 
57 900000 

För b u d g e t år e t 1 9 7 5 I 7 6 anvisades ett invcsteringsanslag av 

73,4 milj. kr. I regleringsbrev den 29 maj 1976 fastställdes investerings

ramen till 68,4 milj. kr. På tilläggsbudget I anvisades ytterligare 55 milj. 
kr. för delbetalning av isbrytaren I. Genom regeringens beslut den 18 

december 1975 ställdes dessa medel och 1,8 milj. kr. för delbetalning på 

av verket beställt byggnadsfartyg till verkets förfogande. Investeringsra

men höjdes därmed till 125,2 milj. kr. Genom senare beslut om tidigare
läggning av anläggningsarbeten m. m. höjdes investeringsramen ytterli

gare och fastställdes genom regeringens beslut den 26 maj 1976 slutligen 
till 127,9 milj. kr. Medelsförbrukningen uppgick till 127 milj. kr. Vid 
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budgetårets slut uppgick den utgående behållningen på anslaget till 5 

milj. kr. 
Till sjöfartsverkets förfogande har under budgetåret 1975176 ställts 

investeringsmedcl även över nionde huvudtitelns reservationsanslag Ar

betsmiljöinsatser inom statliga affärsverk m. m. resp. Sysselsättningsska
pande åtgärder med sammanlagt 9,1 milj. kr. Bl. a. har sjöfartsverket 

bemyndigats beställa ett gasningsfartyg. 

För. budgetåret 1 9 7 6 I 7 7 har anvisats ett anslag av 88,2 milj. 
kr. Investeringsramen är fastställd till 80,3 milj. kr. Sjöfartsverkct be
räknar nu att medelsramen kommer att behöva höjas till 82,1 milj. kr. 
med anledning av främst kostnader under budgetåret för tidigare beslu

tade investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte. Den utgående behåll
ningen på anslaget beräknas därför till 11,l milj. kr. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 7 I 7 8 föreslår verket en medelsförbruk
ning av 79,4 milj. kr. 

In vesteringspla11 

Av sammanställningen framgår faktisk resp. beräknad mcdelsförbruk
ning för budgetåren 1975176-1977178. 

Faktisk utgift Beräknad utgift Förslag 
1975/76 1976/77 1977/78 

tusental kr. 

Sjösäkerhet 18 058 21000 41 940 
Sjökartläggning 3 290 3 000 14960 
Isbrytarfartyg 50494 56200 219SO 
Farleder 91 so 4SO 
Sjöfartsinspektionen, utrustning so so 60 

71983 80300 79 360 

Utöver vad som framgår av verksamhetsplanen i den allmänna sjö
fartsöversikten anför verket bl. a. följande om investcringsbehoven inom 
de olika objektgrupperna under planperioden 1977 /78-1981/82. 

Inledningsvis framhåller sjöfartsverket det samband som råder mellan 
underhåll och ersättningsanskaffningar. Mot bakgrunden av detta sam

band har i verkets långtidsbedömning tyngdpunkten lagts på ersättnings
anskaffning av försliten materiel samt på modernisering och effektivise
ring. I moderniseringen innefattas särskilt kraven på en från arbetsmiljö

synpunkt tillfredsställande standard. 

Sjösäkerhet 

Investeringarna för sjösäkerhet beräknas under de närmaste åren 

komma att ligga avsevärt över nuvarande nivå, framför allt för fartyg 

och båtar samt fyr- och telemateriel. 
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Av det totala beräknade invcsteringsbehovet för objektgruppen under 
planperioden - 197 milj. kr. - utgör återanskaffningarna drygt 80 % . 

Nyinvesteringarna avser främst nybyggen av fyrar, anskaffning av racon, 
utrustning för trafikinformation och slutförande av ombyggnaden av 

deccasystemet. 
Medelsbehovet under objektgruppen Sjösäkerhet redovisas av sjö

fartsverket under följande poster. 

- Fyrar, nybyggen 

- Fyrar, ombyggnad 
Automatisering av fyrar 

Fyr- och telemateriel 
Hamnar och tjänstelokaler 
Lotsbåtar och distriktsfartyg 

- Sjöräddning 

- Bojar 
- Radionavigeringsstationer 

N y b y g gen av f y r a r planeras endast i mycket begränsad ut

sträckning. För återstående säkerhetsanordningar i utmärkningspro
grammet för Mälaren beräknas sammanlagt 3,3 milj. kr., varav 1,4 milj. 

kr. faller på budgetåret 1977178. På grund av skadcverkan genom is un
der den senaste vintern har programmet fått revideras och antalet ännu 
inte påbörjade nya bottenfasta fyrar har därvid minskats till fem. I stäl
let för fyrar kommer att användas bojar för en beräknad kostnad av 

700 000 kr. I övrigt planeras nybyggen av fyrar i vissa farleder där för
ändringar i trafikförhållandena motiverar en komplettering. För budget
året 1977/78 beräknas investeringsbeloppet för sådana nybyggen till 3,2 

milj. kr. Härtill kommer 1,3 milj. kr. för slutförandet av den bottenfasta 
fyren Hätteberget, som sjösattes v;id fyrbyggnadsplatsen i Jävre i juli 
1976. Totalt beräknas investeringskostnaden under posten Fyrar, ny
byggen till 5,9 milj. kr. 

I anslutning till denna post särredovisas en ny post Fy r a r, om
b y g g n ad. De under denna post upptagna beloppen - 1 milj. kr. per 

år fr. o. m. budgetåret 1977178 - ingick tidigare delvis under posten 
Fyrar, nybyggen, delvis under posten Fyr- och tclcmateriel. De begärda 

medlen avses för åtgärder för att rationalisera fyrarnas drift. Ett för

verkligande av ombyggnadsprogrammet är en förutsättning för att på 

sikt begränsa antalet distriktsfartyg. Programmet omfattar ca 750 fyrar. 

Åtgärderna omfattar exempelvis att bygga ut gasmagasinen för att mins

ka antalet gasningsrcsor, att elektrifiera gasfyrar på sådana ställen där 
gasning är särskilt tidsödande och säkerhetsmässigt besvärlig, att ersätta 

äldre fyrkurar med mera underhållsbesparande och att förse svåråtkom
liga fyrar med helikopterplattformar. 

Enligt nu gällande program skall A u t o m a t i s e r i n g e n a v f y-
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rar n a vara slutförd i och med budgetåret 1981/82. överenskommel
se om fortsatt bemanning för att tillgodose andra intressen föreligger 
beträffande Falsterborevs och Understens fyrplatser. Utbyggnaden i 
Norrköping av fyrfjärrkontrollen av obemannade fyrar fortgår program
enligt och slutförs under budgetåret 1977178. Kostnaderna för fyrauto
matiseringsprogrammet beräknas för budgetåret 1977178 till 1,2 milj. kr. 

Investeringsposten F y r- o c h t e I c m a t c r i e I är beräknad till 
6,1 milj. kr. för budgetåret 1977178 och är till övervägande del avsedd 

för återanskaffning av försliten materiel. Systemet med automatiserade 
fyrar, telekommunikationsmedel och navigeringshjälpmedel förutsätter 
hög driftsäkerhet. Avbrott innebär nästan alltid en säkerhetsrisk. Mate
rielen måste därför vara driftsäker, vilket förutsätter förnyelse vid tec
ken på förslitning. 

Behoven av medel för återanskaffning av fyr- och telematcriel har ef
ter hand stegrats bl. a. beroende på utbyggnaden av fyrväsendet och au
tomatiseringen men också den snabba tekniska utvecklingen inom områ

det. Härtill kommer kraven på förstärkt arbetarskydd m. ro. 

De för investeringar i fyr- och telemateriel tillgängliga medlen har un

der de senaste åren varit otillräckliga. För att åter nå en planmässig er
sättningsanskaffning föreslås nu en kraftig uppräkning. Till grund för 
uppräkningen ligger en kalkyl över årligt återanskaffningsbehov räknat 
med utgångspunkt från befintlig utrustning och de olika objektens livs

längd. 
De nyinvesteringar planen förutsätter avser anskaffning av racon och 

anläggningar för trafikinformation. 
Vad gäller hamnar och tjänstelokaler finns i investe

ringsbudgcten för budgetåret 1976/77 endast utrymme för att påbörja 
flyttning av verkstadsanläggningen för Göteborgs lotsplats på Änghol
men till distriktsförrådet i Göteborg. I samband härmed görs vissa om
läggningar. Anläggningen på Ängholmen är i synnerligen bristfälligt 
skick. En upprustning skulle innebära avsevärda kostnader. En sam
lokalisering med distriktsförrådet medför samtidigt ett bättre utnytt
jande av denna anläggning. Flyttningen slutförs under budgetåret 1977 I 
78, då medelsbelastningen beräknas till 500 000 kr. 

Viss förnyelse och ombyggnad av hamnar och tjänstelokaler är stän
digt aktuell med hänsyn till bl. a. ökade krav på arbetsmiljön, varvid 
samtidigt en rationalisering av driften kan komma till stånd. I långtids
planen tas i detta sammanhang upp flyttning av lotsplatserna i Halm

stad, Luleå och Umeå, komplettering av lotsplatserna i Lysekil och 
Oxelösund samt ombyggnad av lotsutkikar i samband med anläggning
ar för trafikinformation. Dessutom beräknas medel för flyttning av 
distriktsförråden i mellersta och södra lotsdistrikten. Den slutliga lös
ningen av frågan om distriktsförråden blir beroende av resultaten av 
den pågående organisationsöversyncn. Avvecklingen av Rosenvik som 
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lokal för centralförråd och verkstad ~!ar emellertid aktualiserat flytt
ningen av mellersta lotsdistriktets förråd. 

Investeringarna i hamnar och tjänstelokaler under budgetåret 1977 I 
78 beräknas till 1,5 milj. kr. 

I överensstämmelse med planerna för dimensioneringen av f a r
t y g s b e st å n d e t beräknar sjöfartsverket att två fartyg, som ersätt
ning för de två äldsta lotsdistriktsfartygen Stockholm och Malmö skall 
anskaffas under planperioden till en beräknad kostnad av vardera 20 
milj. kr. Denna förnyelse av beståndet är nödvändig med hänsyn till 
fartygens ålder, eftersom en renovering av dessa äldre fartyg till att 
motsvara dagens krav på drifteffektivitet och arbetsförhållanden blir 
alltför kostsam. Anskaffningskostnaden för de planerade fartygen har 
fördelats på budgetåren 1977178-1980/81 med 10 milj. kr. per år. 
Därutöver beräknas medel för modernisering av övriga distrikts- och 
byggnadsfartyg med sammanlagt 9 milj. kr. under budgetåren 1977/78-
1981/82. På budgetåret 1977/78 faller 3 milj. kr. härav. Åtgärderna för 
att effektivisera fartygsbeståndet tillsammans med ornbyggnadsprogram
met för fyrarna syftar till att hålla nere antalet fartygsenheter och där
med kostnaderna för farledsverksamheten. 

Även när det gäller 1 o t s båtbeståndet krävs enligt sjöfarts
verket en kraftig satsning för att få till stånd en mera genomgripande 
upprustning och en minimering av de totala kostnaderna. För budget
året 1977178 räknar verket med en anskaffning av sex båtar till en be
räknad kostnad av 5,9 milj. kr. För de följande åren under planperioden 
beräknas en anskaffning av åtta båtar per år. För förbättringsarbeten på 
befintliga lotsbåtar (motorbyten, ljudisolering, modernisering av styrhyt
ter etc.) beräknas omkring 2,5 milj. kr. per år. Dessutom planeras an
skaffning av ett mindre antal hydrokoptrar under perioden. 

Genom att på detta sätt bygga upp ett lotsbåtbestånd som är i gott 
skick beräknas i genomsnitt per år kunna utrangeras tolv av de äldsta 
och mest olönsamma lots båtarna. Av dessa skulle sålunda åtta ersättas 
av nya båtar och fyra kunna avvecklas helt när ett mer driftsäkert båt
bestånd erhållits. I detta sammanhang erinrar verket också om de vins
ter som nås genom en större andel snabba båtar. Sammanlagt beräknas 
investeringarna i lotsbåtar och tjänstefartyg till 22,2 milj. kr. för budget
året 1977/78. 

För posten S j ö r ä d d n i n g räknar verket med ett investeringsbe
hov av 400 000 kr. under budgetåret 1977178. De föreslagna anskaff

ningarna utgörs av effektivitetshöjande materiel, främst helikopterburna 
livflottar, VHF-pejlar, basstationer och hjälpradioskåp samt lätta sjö
räddningsbåtar. 

Behovet av återanskaffning av b o j a r är oförändrat volymmässigt 
sett. Emellertid har det, som tidigare nämnts, tillkommit behov av nya 
bojar i Mälaren. Genom inträffade isskador på nybyggda fyrar har på 
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platser med besvärliga grundförhållanden planerade fyrar sålunda er
satts med bojsystem. Totalt beräknas 22 bojstationer med mindre bojar 
bli erforderliga. För anskaffning av bojar begär verket 800 000 kr. för 
budgetåret 1977/78, varav 600 000 kr. avser bojar i Mälaren. 

I fråga om r a d i o n av i g e r in g s s ta t i o n er avslutas under 
budgetåren 1976177-1978179 konverteringen av deccakedjorna och 
centraliseringen av övervakningsfunktionerna. Investeringarna kommer 
därefter att i stort sett avse enbart ersättningsanskaffning. Behovet av 
investeringsmedel, som under budgetåren 1976177-1978179 uppgår till 
ca 2,8 milj. kr. per år, sjunker därefter till ca 750 000 kr. per år. 

Sjökartläggning 

För anskaffning av ett nytt sjömätarfartyg tar verket upp 28 milj. kr. 
fördelat på budgetåren 1977178-1979/80. Vad gäller båtmaterielen i 
övrigt beräknar verket anskaffning under planperioden av två större och 
två mindre ledarmotorbåtar samt av ett antal lätta mätbåtar och ersätt

ningsmotorer. 
För investeringar i teknisk utrustning för sjömätning beräknas under 

planperioden 1,6-2 milj. kr. per år. Bl. a. kommer sjömätningen att au
tomatiseras så att bearbetningen av mätresultat och dess överförande 
till sjökort förenklas högst väsentligt. 

Av kapacitetsskäl tvingas f. n. sjökortstryckeriet att anlita ut
omstående tryckerier för sjökortstryckning, vilket sammanhänger med 
de ökande upplagorna av såväl båtsportkort som militära och allmänna 
sjökort. Under budgetåret 1975/76 uppgick kostnaderna för dessa tjäns
ter till ca 420 000 kr. Beroendet av att använda utomstående tryckerier i 
så hög grad som nu är fallet är besvärande bl. a. på grund av den inte
grerade arbetsmetodik som används vid framställning av sjökorten. I 
investeringsplanen upptas därför medel för anskaffning av en flerfärgs 
arkrotationspress till en beräknad kostnad av 900 000 kr. Genom nyan
skaffningen kan åtminstone en äldre planpress utrangeras. 

Sammanlagt beräknas investeringarna under objektgruppen Sjökart
läggning till 15 milj. kr. för budgetåret 1977178, varav 9 milj. kr. avser 
sjömätningsfartyget. 

Isbrytarfartyg 

Medelsbehovet för isbrytarfartyg uppgår budgetåret 1977 /78 till 22 
milj. kr., varav 21,3 milj. kr. avser isbrytaren I och 700 000 kr. utrust

ning till äldre isbrytare. 

Farleder 

I vissa farleder finns eller upptäcks smärre grund som utgör säkerhets
risker och är av sådan natur, att det är fördelaktigare att avlägsna 
dem än att göra farledsutmärkningar. Verket har tagit upp ett årligt 
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belopp av 250 000 kr. för detta. Under budgetåret 1977178 tillkommer i 
samband med upprustningen av Kolströms kanal ytterligare 200 000 kr. 
på denna objektgrupp. Den totala kostnaden för iståndsättningen av ka
nalen, 400 000 kr., belastar enligt sjöfartsverkets förslag till hälften in
vestcringsanslaget och till hälften driftanslagel som underhåll. 

För objektgruppen Farleder uppgår således medelsbehovet för bud

getåret 1977178 till 450 000 kr. 

Remissyttrande 

Arbetsmårknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisas under 

rubriken Vägväsendet (s. 62). 

Föredraganden 

Sjöfartsverket har beräknat medelsförbrukningen under anslaget Sjö

fartsmateriel m. m. för budgetåret 1977178 till 79,4 milj. kr. Som fram

går av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en 
investeringsram av 57,9 milj. kr. Detta innebär en minskning jämfört 

med investeringsramen för innevarande budgetår enligt prop. 1975176: 

100 med 22,4 milj. kr., beroende framför allt på minskat medelsbehov 

för isbrytarfartyg. 
Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort be

räknas bli fördelade under budgetåret 1977/78. Sammanställningen visar 
också utfallet för budgetåret 1975176 samt beräknad medelsförbrukning 
under innevarande budgetår enligt prop. 1975176: 100. 

1975;76 1976/77 1977/78 Före-
Utfall Beräknat Verket ganden 

i prop. 
1975/76: 
100 

tusental kr. 

Sjösäkerhet 18 058 21 000 41 940 23 100 
Sjökartläggning 3 290 3 000 14 960 12 600 
lsbrytarfartyg 50494 56 200 21 950 22000 
Farleder 91 50 450 100 
Sjöfartsinspektionen, utrustning 50 50 60 100 

71983 80 300 79 360 57 900 

För objektgruppen Sjösäkerhet beräknar jag en medelsförbrukning av 
23,l milj. kr. vilket innebär en ökning med 2,1 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. Den beräknade medelsförbrukningen bör bl. a. 

möjliggöra fortsatta åtgärder för att ge mälarfarleden en tillfredsstäl-
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!ande säkcrhctsstandard. Vidare har jag beräknat medel för slutförande 
av arbetena på den bottenfasta fyren Hätteberget i Göteborgs och Bohus 

län. För ombyggnad av fyrar, i första hand för att rationalisera driften, 
beräknar jag 1 milj. kr. och för automatisering av fyrar 1,2 milj. kr. 

Konverteringen av deccakedjoma beräknas avslutas under budgetåret 

1978179, liksom överföringen av övervakningsfunktionerna för dessa 

och utsjöfyrarna till Norrköping. För budgetåret 1977178 beräknas 2,8 

milj. kr. för ändamålet. 

Sjöfartsverkets bestånd av arbetsfartyg förbättras 'avsevärt i samband 

med att dels ett nytt byggnadsfartyg, som även kommer att användas 
i distriktstjänst, har levererats hösten 1976, dels ett nytt arbetsfartyg 

- huvudsakligen avsett för gasning av fyrar - har beställts, som skall 
ersätta gasningsjakten Sefyr. Under innevarande budgetår pågår om
byggnad av vissa andra arbetsfartyg för att förbättra arbetsmiljön, bl. a. 

genom installation av moderna lyftanordningar. 

Den för budgetåret 1977178 beräknade medelsramen möjliggör fort

satta insatser för att rusta upp befintliga arbetsfartyg och lotsbåtar och 

för att fortsätta programmet för anskaffning av nya lotsbåtar. 

Jag har däremot inte räknat medel för anskaffning av ytterligare 

arbetsfartyg. Sjöfartsverket bör - förslagsvis inom ramen för den på
gående organisationsöversynen - upprätta en plan för bl. a. den fort

satta fartygstjänsten. En sådan plan bör innehålla en detaljerad speci

fikation över de krav på fartygsmaterielen som sjöfartsverkets verk
samhet i framtiden kommer att ställa och kan därmed ge underlag för 

en projektering av ett modernt fartyg. 

För objektgruppen Sjökartläggning beräknar jag en medclsförbruk

ning av 12,6 milj. kr. Av detta belopp avser 9 milj. kr. anskaffning av 
ett nytt sjömätningsfartyg till en totalkostnad av högst 28 milj. kr. i 

1976 års prisläge. Sjöfartsverket har förutsatt militär bemanning även 
av det planerade fartyget. Det ankommer på regeringen att besluta om 
fartygets slutgiltiga utformning. Den beräknade medclsförbrukningen 

bör också möjliggöra anskaffning av en ny flerfärgs arkrotationspress 
till sjökortstryckeriet i Norrköping, vilket kommer att medföra en kraf
tig kapacitetsförstärkning inom tryckeriet. 

Under objektgruppen Isbrytarfartyg beräknar jag 22 milj. kr. för i 
första hand slutbetalning av isbrytarfartyget I. 

Med hänvisning till vad jag anfört förordar jag att medel anvisas en

ligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret I 977 /78 
JO % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 

Anslag budgetåret 1977/78 

milj. kr. 

57,9 
5,8 

-11,1 

52,6 
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Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkets in
vesteringsverksamhet förordar jag att verket på motsvarande sätt som 
tidigare år ges ett beställningsbemyndigande om 5 milj. kr. gällande leve

ranser av sjöfartsmatericl under budgetåret 1~79/80. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att sjöfartsverket Jämnas det beställningsbemyndi.gande 

gällande leveranser av sjöfartsmateriel som jag har förordat 
i det föregående; 

2. till Sjöfartsmateriel m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 
investeringsanslag av 52 600 000 kr. 
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C.FONDENFöRSöDERTÄ.LJEKANALVERK 

Sjöfartsverket 

I skrivelse den 30 augusti 1976 har sjöfartsverket hemställt om bl. a. 

investeringsanslag för budgetåret 1977/78 under fonden för Södertälje 

kanalverk. 

Södertälje kanalverk 

1975/76 
1976/77 
1977/78 verket 

föredraganden 

lng. 
behållning 

5 600000 
6000000 

1 Varav 8 milj. kr. på tilläggsbudget I. 
' Preliminärt belopp. 

Föredraganden 

Anslag 

1}6000000 
3 000000 

200 
200 

Utgift 

15 600000 
•9 000000 

2 200 
2 200 

Under budgetåren 1972173-1976/77 har under fonden för Söder
tälje kanalverk anvisats sammanlagt 38,7 milj. kr. för breddning och 
fördjupning av kanalen i enlighet med riksdagens beslut år 1972 (prop. 
1972: 1 bil. 8, TU 1972: 2, rskr 1972: 44). 

Kanalen återinvigdes den 8 juni 1976. Fr. o. m. oktober 1976 är ka
nalen tillgänglig för fartyg med ett största djupgående av 6,8 m. Emel
lertid återstår vissa arbeten med utsättning av fyrar och bojar i mälar
farleden. Kanalen beräknas därför kunna utnyttjas till fullo först 

fr. o. m. våren 1977. 
För tiden efter det att kanalutbyggnaden är helt avslutad räknar sjö

fartsverket med ett årligt behov av medel för mindre ombyggnader och 
förbättringsarbetcn och föreslår för budgetåret 1977 /78 ett investe
ringsanslag av 200 000 kr. för ändamålet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Fonden för Södertälje kanalverk för budgetåret 1977/78 

anvisa ett investeringsanslag av 200 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

Sjätte huvudtiteln 
A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

27 I Kommunikationsdepattcmentet 
28 2 Kommitteer m. m., varav hälften att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
28 3 Extra utgifter 

29 
67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

76 

79 

82 
86 

87 

B. Vägväsendet 

Allmän översikt över utvecklingen 
Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

2 Drift av statliga vägar, att avräknas mot automobil-
skattemedlen 

3 Byggande av statliga vägar, att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

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

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

8 Tjänster till utomstående, att avräknas mot auto-
mobilskattemedlen 

9 Avsättning till statens automobilskattemedelsfond 

C. Trafiksäkerhet 

Statens trafiksäkerhetsvcrk: 
Förvaltningskostnadcr, att avräknas mot auto-
mobilskattemedlen 

2 Uppdragsverksamhet, att avräknas mot automo-
bilskattemedlen 

3 Bil- och körkortsregister m. m. 
4 Bidrag till trafiksäkerhetsfrärnjande åtgärder vid 

järnvägskorsningar, att avräknas mot automobil-
skattemedlen 

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

D. Sjöfart 

Sjöfartsverket 
92 Allmän översikt över utvecklingen 

122 I Farledsverksamhet, cxkl. isbrytning 
122 2 Isbrytning 
123 3 Fartygsverksarnhet 
124 4 Övrig verksamhet 

Övriga sjöfartsändamål 
125 5 Handelsflottans pensionsanstalt 
126 6 Bidrag till vissa resor av sjöfolk 
126 7 Handelsflottans kultur- och fritidsräd 

Anslag kr. 

10 495 000 

7 560 000 
430 000 

18 485 000 

10 370 000 

1790000 000 

865 000 000 

252 800 000 

350 000 000 

135 700 000 

30 000 000 

16 000 000 
1 000 

3 449 871 000 

24 920 000 

33 060 000 
50 475 000 

9 000 000 

3 250 000 

120 705 000 

181 200000 
100 000 000 

17 800 000 
I 645 000 

1 000 
100 000 

I 000 

300 747 000 
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E. Institut m. m. 

129 Transportnämnden, därav tre fjärdedelar att avräknas 
mot automobilskattemedlen 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

132 2 Förvaltningskostnader 
137 3 Utrustning m. m. 
138 4 Uppdragsverksarithet 
139 5 Vädertjänst för luftfarten 
140 6 Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på 

Grönland m. m. 
142 7 Statens väg- och trafikinstitut 
147 8 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
147 9 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, att av-

räknas mot automobilskattemedlen 
148 10 Statens geotekniska institut 
158 11 Bidrag till statens geotekniska institut 
159 12 Statens geotekniska institut: Utrustning 
159 13 Fraktbidragsnämnden 
160 14 Transportstöd för Norrland m. m. 
161 15 Transportstöd för Gotland 
162 16 Transportforskningsdelegationen, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
169 17 Bussbidragsnämnden, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
170 18 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik, att 

avräknas mot automobilskattemedlen 

F. Diverse 

178 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 
lönsamma järnvägslinjer m. m. 

185 2 Ersättning till postverket för befordran av tjänste-
försändelser, därav 5 400 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

191 3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 
192 4 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 

m.m. 
193 5 Beredskap för civil luftfart 
194 6 Kostnader för visst värderingsförfarande 
194 7 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter 

2 417 000 

47 812 000 
3 340 000 

22 025 000 
19 375 000 

2 600 000 
1 000 

11 519 000 

400000 
1 000 

4 890 000 
165 000 
697 000 

123 000 000 
23 000 000 

11200000 

789 000 

88 400 000 

361 631 000 

650 000 000 

372 000 000 
84 000 000 

3 680 000 
2 200 000 

40000 

vid flygtrafik på Gotland 9 200 000 

1121120 000 

Summa driftbudgeten 5 372 559 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

196 lnvesteringsplan för kommunikationsverken m. m. 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverket 

201 Posthus m. m. 
211 Föredraganden 

B. Televerket 

214 Teleanläggningar m. m. 
233 Föredraganden 

124 900 000 

870 600 000 
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C. Statens järnvägar 

238 Järnvägar m. m. 672 400 000 
262 Föredraganden 

D. Luftfartsverket 

267 Flygplatser m. m. 244 900 000 
279 Föredraganden 

IV. Statens utlåningsfonder 

284 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 1 000 
284 Föredraganden 

V. Fonden för låneunderstöd 

285 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1976/77 30 000 000 

lX. Diverse kapitalfonder 

286 Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m. m. 107 400000 
293 Föredraganden 
296 Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m. m. 52 600 000 
302 Föredraganden 
305 Fonden för Södertälje kanalverk 200 000 
305 Föredraganden 

Summa för kapitalbudgeten 2103 001 000 

Totalt för kommunikationsdcpartementet 7 475 560 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760508 



Bilaga 10 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77:100 
Bilaga 10 

Ekonomidepartementet 

ÖVERSIKT 

Finansdepartementet delades den 25 november 1976 i ekonomidepar
tementet och budgetdepartementet. På ekonomidepartementet ankom
mer att utarbeta de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
samt ange den principiella inriktningen ·av finans- och kreditpolitiska 
åtgärder. Redovisningen härav sker främst i finansplanerna. Underlaget 
för finansplanerna är nationalbudgeterna som departementet utarbetar 
under medverkan av konjunkturinstitutet. 

Ekonomidepartementet har också att svara för utarbetande av lång~ 
tidsutredningarna, i vilka alternativa utvecklingsvägar för ekonomin på 
medellång sikt anges. I anslutning till långtidsutredningarna presenteras 
även långsiktiga perspektivplaner på svensk ekonomi. 

Ekonomidepartementet har vidare att följa utvecklingen på kredit
marknaden och utforma förslag till förändringar av kapitalmarknadens 
organisation. Departementet svarar också för kontakterna mellan rege
ringen och riksbanken i frågor som rör kredit- och valutapolitik. 

En väsentlig uppgift i ekonomidepartementet är att i samarbete 
med andra departement bedöma de samhällsekonomiska effekterna 
av olika beslutade och planerade åtgärder samt att klarlägga åtgärder
nas konsekvenser för övergripande samhällsekonomiska mål. Departe
mentet svarar vidare för internationellt ekonomiskt samarbete, omfat
tande även det finansiella och valutapolitiska området I departemen
tets verksamhet ingår även att bereda frågor som rör den statliga sta
tistikproduktionen, bank- och försäkringsväscndet, fondbörsen, mynt~ 

väsendet, m. m. 
Departementet är organiserat på fem sakenheter. En av dessa be

reder frågor som gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken p! 
kort sikt. Enheten för finanspolitik utför inkomstberäkningar, analyser 
av inkomstfördelningsfrågor samt skatte- och transfereringssystemets 
effekter, m. m. Inom en särskild enhet bereds frågor om riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken rörande samhällsutvecklingen på längre 
sikt. Den internationella enheten följer löpande den internationella 
ekonomiska utvecklingen och deltar i internationellt förhandlingsarbete. 
Förutom frågor om ekonomisk politik omfattar det internationella sam
arbetet monetära frågor och valutapolitik. Bank- och försäkringsenheten 

1 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 
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bereder ärenden i fråga om lagstiftning om bank- och försäkringsväsen
det samt i kredit- och valutapolitiska frågor m. m. 

Till ekonomideparfomentet hör ett antal förvaltningsmyndigheter, 
bl. a. statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet, myntverket, bankin
spektionen och försäkringsinspektionen. 

Vad särskilt gäller statistiska centralbyråns verksamhet kan följande 
framhållas. 

Statistiska centralbyrån svarar för den statliga statistiken och har 
en allmänt samordnande funktion inom statistikområdet. Efterfrågan 

på statistisk information bl. a. som beslutsundcrlag och för prognosän
damål har under senare år fortsatt ått öka. 

Centralbyrån har ca 2 240 anställda, varav ungefär 1 160 arbetar 
vid produktionsfilialen i Örebro. Anslagen till centralbyrån tas upp 
med 177 milj. kr. (-8,1 milj. kr.), 

För nästa budgetår minskar kostnaderna för arbetet med 1975 års 

folk- och bostadsräkning planenligt med ca· 20 milj. kr. I övrigt före
slås en viss utbyggnad av den statliga statistiken. En fortsatt resurs
förstärkning på 1 milj. kr. avser utökad och förbättrad energistatistik. 
Även regionalstatistiken föreslås bli i.it byggd samtidigt som samverkan 
mellan statistiska centralbyrån och sarrihällsplanerande' organ inom 

länen och kommunerna görs mer effektiv. Centralbyrån föreslås få ine" 
del för att påbörja arbetet tned en hushållsbudgetundersökning, en res- . 
vaneundersökning och en undersökning om företagens iriternationclla 
betalningar under år 1978. Vidare föreslås utvidgningar av statistiken 
över saltsjöfiskets fångster, hamnstatistiken, nationalräkenskaperna samt 
statistiken över invandrarelever i skolväsendet. För ökat integritets
skydd föreslås medel för kryptering av personregister. Under nästa 
budgetår föreslås centralbyrån dess.utom få medel för ökad återrappor" 
tering av statistik till företag. Syftet med denna åtcfrapportering är att 
stimulera till förbättrad kvalitet m. m. vid uppgiftslämnåndet: 

Förslagen till utgifter på ekonomidepartementets verksamhetsområ
den för budgetåret 1977/78 framgår av följande sammanställning. Be-

loppen anges i milj. kr. 

Anvisat . Förslag Föränd~. 
1976/77 1977/78 ring 

DRIFTBUDGETEN 
A. Ekonomidepartementet m. m. 11,7 · +H,7. 
B. Centrala myndigheter rn. _rn. 208,7 203,0 - .5,7 
C. Diverse 97,4 117,0 +19,6 

Summa driftbudgeten 
: 

306,1 331,7 +25,6 

Kostnaderna för ekonomidepartementet m. m. beräknas till 11,7 milj. 

kr. Beloppet avses täcka kostnaderna för bl. a. dels tjänster som har förts 
över från finansdepartementet, ·dels vissa nya tjänster ·som tillkdmmit 
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i samband med departementets bildande. I beloppet ingår också kost
naderna för ekonomiska attacheer i Bryssel, Paris, Tokyo och Washing
ton. Den föreslagna förändringen i anslaget för centrala myndigheter 

m. m. svarar i huvudsak mot kostnadsökningar till följd av pris- och 

löneomräkningar. Under Diverse ökar kostnaderna för vinstutlottning 

i Jönsparande m. m. med ca 19 milj. kr. 
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EKONOMIDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

4 

vid regeringssammantriide 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Bohman 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser ekonomi
departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Sjunde huvudtiteln 

A. EKONOMIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Ekonomidepartementet 

Nytt anslag (förslag) 7 200 000 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1977/78 

37 
13 

50 

6 475 000 
175 000 
550 000 

7 200000 

Ekonomidepartementet bildades den 25 november 1976 vid delningen 
av det tidigare finansdepartementet i ett ekonomidepartement och ett 
budgetdepartement. Till ekonomidepartementets verksamhetsområde 
fördes därvid bl. a. de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska poli
tiken och den principiella inriktningen av finans- och kreditpolitiska 
åtgärder, frågor om bank- och försäkringsväsendet, myntväsendet, sta
tistik samt internationellt ekonomiskt samarbete. Inom ekonomideparte
mentet finns fem sakenheter, nämligen en för konjunkturbedömningar, 
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en för analyser av verkningar av finanspolitiska åtgärder m. m., en för 

bedömningar av ekonomins utveckling på längre sikt, en för internatio

nella ekonomiska frågor samt en för beredning av frågor rörande bank

och försäkringsväsendet m. m. 
Såsom chefstjänstemän i ekonomidepartementet finns en statssekre

terare, en planeringschef och en expeditionsehef/rättschef. De båda 

förstnämnda tjänsterna har överförts från finansdepartementet. För ex

peditionschefcn/rättschefen bör inrättas en ordinarie tjänst. För chefer

na för de olika sakenheterna har fyra kanslirådstjänster överförts från 

finansdepartementet. Två av dessa har, med stöd av riksdagens bemyn

digande (prop. 1965: 65 s. 19, SU 1965: 105, rskr 1965: 295), bytts ut 

mot tjänster för departementsråd och med stöd av samma bemyndi

gande har vidare en kanslirådstjänst nyinrättats. I övrigt har från fi

nansdepartementet överförts 22 tjänster för handläggande personal och 
åtta tjänster för övrig personal. I ekonomidepartementet har nyinrättats 

fem handläggar- och fem biträdestjänster. Jag beräknar även medel för 

en informationssekreterare. Kostnaderna för ekonomidepartementet be

strids under innevarande budgetår från sjunde huvudtitelns förslagsan

slag Finansdepartementet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

för nästa budgetår till 7,2 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att inrätta en ordinarie tjänst för expe

ditionsehef/rättschef med beteckningen r, 

2. till Ekonomidepartementet för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 7 200 000 kr. 

A 2. Ekonomiska attacheer 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

930 799 
1 298 000 
1368000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska attacheer. Tjäns

ter för sådana attacheer finns inrättade i Bryssel, Paris, Tokyo och 

Washington. 
För nästa budgetår räknar jag inte med annan ökning än den som 

följer av pris- och löneomräkning. Anslagsbehovet beräknar jag till 

1 368 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiska attacheer för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 368 000 kr. 

tl Riksdagen 1976177. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 10 
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A 3. Kommitteer m. m. 

Nytt anslag (förslag) 3 000 000 

Till ekonomidepartementets verksamhetsområde har förts över bl. a. 

J 968 års kapitalmarknadsutredning (Fi 1969: 59), Utrikeshandelssta

tistikutredningen (Fi 1974: 06), utredningen om löntagarna och kapi

taltillväxten (Fi 1975: 03), finansieringsbolagskommittcn (Fi 1975: 08) 

och banklagsutredningen (Fi 1976: 04). Med beaktande härav och det 

ytterligare utredningsbehov som kan väntas föreligga beräknar jag me
delsbehovet under detta anslag för nästa budgetår till ca 3 milj. kr. Jag 

vill i detta sammanhang anmäla att kostnaderna för ekonomideparte
mentets utredningar under innevarande budgetår bestrids från sjunde 
huvudtitelns reservationsanslag Kommitteer m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett re
scrvationsanslag av 3 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

Nytt anslag (förslag) 150 000 

Extra utgifter för ekonomidepartementets del bestrids under inneva
rande budgetår från sjunde huvudtitelns reservationsanslag Extra ut

gifter. För nästa budgetår bör medel anvisas under ett särskilt anslag. 
Jag beräknar medelsbehovet till 150 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra lltgifter för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva

tionsanslag av 150 000 kr. 
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B. CENTRALA MYNDIGHETER M. M. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för 

den statliga statistikproduktionen och handhar huvuddelen av denna. 
Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom 

statist!kområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra vissa inter
mittenta undersökningar och att göra långsiktiga utbildnings- och yrkcs
prognoscr. Hos centralbyrån handhas äktenskapsregistrct samt förs cen

tralt förctagsregister, lantbrukets företagsregister och i övrigt de register 

som behövs för verksamheten. SCB skall inom sitt kompetensområde 
i mån av resurser åtaga sig uppdrag från statliga och kommunala myn
digheter. SCB får även åtaga sig sådana uppdrag från enskilda upp

dragsgivare. Denna verksamhet skall vara ekonomiskt självbärande. 
SCB leds av en styrelse. Chef för centralbyrån är en generaldirektör. 

Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar, nämligen avdelningen 
för areell statistik, avdelningen för företagsstatistik, avdelningen för 

individstatistik, avdelningen för planering och samordning, avdelningen 
för central administration, avdelningen för system och information 
samt driftavdelningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på en
heter. Till centralbyrån är också knutet ett vetenskapligt råd samt ett 
antal nämnder. 

Verksamheten vid SCB bedrivs dels i Stockholm dels i Örebro där 
centralbyrån har en produktionsfilial. Till filialen i Örebro är bl. a. 
huvudparten av driftavdelningen förlagd (datamaskincentralen, cen
tralen för manuell databehandling samt intervjuarenheten). Den 1 juli 
1976 fanns vid centralbyrån som helhet 2 239 anställda, varav 1 162 
personer i Örebro. Därutöver fanns vid denna tidpunkt 340 intervjuare 
inom driftavdelningen. 

SCB har de senaste åren fått anslag i programtermer. Följande pro-
gramindelning gäller fr. o. m. den 1juli1974. 

1. Statistik, register och prognoser 
2. Uppdragsverksamhet 

Programmet Statistik, register och prognoser indelas följande del-
program. 

1. Extern samordning 
2. Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 
3. Industri- och byggnadsverksamhet 
4. Handel, servicenäringar och priser 
5. Bostäder, andra byggnader och fastigheter 
6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 
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8. Befolkning och hushåll 
9. Rätts- och socialväsende 

10. Utbildning, forskning och kultur 
1 J. Befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoscr 
1'2. Bibliotek och information m. m. 

13. Arkiv 

8 

14. Standardisering, gemensam metodutveckling och projektbundet 

utvccklingsarbete. 
Medel för statistiska centralbyråns verksamhet anvisas för budgetåret 

1976/77 under följande anslag. 

1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsvcrksamhet 
3. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975. 

För budgetåret 1977 /78 bör medel för centralbyråns verksamhet 
anvisas under motsvarande anslag. 

Anslag 1 är ett förslagsanslag för finansiering av program 1 med 

undantag för de delar av programmet som finansieras av anslag från 
jordbruksdepartementets huvudtitel resp. anslag 3. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag och bör tas upp med ett formellt belopp 
på 1 000 kr. Under anslaget redovisas intäkter och kostnader för SCB:s 
uppdragsverksamhet (program 2). Anslaget får i princip inte belastas. 

För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för upp
dragsverksamheten samt för att t.v. tillgodose behov av rörelsekapital 
disponerar centralbyrån en rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 7,5 

milj. kr. 
Anslag 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program 

1 som berör 1975 års folk- och bostadsräkning. 

B 1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

156 751000 
158 611000 
170 238 000 

Programmet Statistik, register och prognoser avser statistikproduk
tion, samordning av den statliga statistiken, förande av vissa centrala 
register, prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område, m. m. 

Statistiska centralbyrån har i sin anslagsframställning delat in verk
samheten under programmet, förutom enligt delprogramindclningen, 
i löpande verksamhet, intermittenta undersökningar och utvccklings

arbetc. 
Under de olika delprogrammen redovisas den löpande verksamhet 

och de intermittenta undersökningar som hör till delprogrammet i fråga. 
Utvecklingsarbetet är samlat under delprogram 14. Den löpande verk-
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samhctcn omfattar löpande statistikproduktion, registerarbete och 

prognosarbete. Till intermittenta undersökningar räknar SCB större, 

som regel med viss periodicitet återkommande undersökningar. Till ut

vecklingsarbete hänförs dels projekt som syftar till att planera utform

ningen av ny statistik och nya metoder, dels projekt som avser mera 

omfattande förändringar och anpassningar av den existerande statistik

produktionen. Utvecklingen inom programmet dels enligt denna indel-

ning. dels enligt dclprogramindelningcn framgår av följande samman-

ställningar. 

(1 000-tal kr.) 

Delprogram 1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Anslag Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

1) Extern samordning 1 202 1 680 2 879 2 020 
2) Jordbruk och skördeskadeskydd 

m.m. 31 343 30 822 34 266 33 174 
Därav under IX/X huvudtiteln (21 337) (22 696) (25 914) (25 156) 

3) Industri och byggnadsverksamhet 11 557 12 674 13 559 12 666 
4) Handel, sc.rvicenäringar och priser 13 803 14 190 17 614 14 763 
5) Bostäder, andra byggnader 

och fastigheter 8 699 10 633 14 344 11 310 
6) Samhällsekonomi och 

offentlig förvaltning 19 568 17 720 21 976 19 843 
7) Arbetsmarknad 20 476 19 600 25 108 22 866 
8) Befolkning och hushåll 43 650 43 164 30 894 27 762 

Därav 1975 års folk- och 
bostadsräkning (29 231) (26 367) (6 675) (6 655) 

9) Rätts- och socialväsende 9 282 9 935 11 661 9 848 
l 0) Utbildning, forskning och kultur 13 061 12 545 14 782 12 529 
11) Befolknings-, yrkes- och 

ut bildnings prognoser 4 320 5 245 6 057 4 520 
12) Bibliotek och information m. m. 5 845 6 718 7 796 6 825 
13) Arkiv 6 162 4598 9 637 6 693 
14) Standardisering, gemensamme-

todutveckling och projektbundet 
utvecklingsarbete 18 351 18 150 24 768 17 230 

Därav utvecklingsarbete (12 812) (12 083) (18 979) (12085) 
Ofördelade kostnader som 

motsvaras av intäkter 1 611 1 767 1 799 1 799 

Summa kostnader 208 930 209 441 237140 203 848 

Avgår intäkter 52179 50 830 34 388 133 610 
Tillkommer div. gemensamma kost-

nader ·- '- 2 244 

Summa 156 751 158 611 204996 170 238 

' Härav utgör 6 655 000 kr. medel från anslaget B 3. under VII:e huvudtiteln 
och 25 156 000 kr. medel från anslaget C 8. under X:e huvudtiteln. Vidare utgör 
1 479 000 kr. ersättning till statistiska centralbyrån från socialstyrelsen, byggnads-
styrelsen och skolöverstyrelsen för vissa kostnader för det gemensamma biblio-
teket i kvarteret Garnisonen och 320 000 kr. intäkter från försäljning av publika-
tioner. 
• De gemensamma kostnaderna avseende budgetåren 1975/76 och 1976/77 har 
fördelats på delprogrammen. 
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(1 000-tal kr.) 

1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Anslag Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

Löpande verksamhet 140 733 142 943 174 399 152 195 
Intermittenta undersökningar 3 206 3 585 11 618 5 958 
Utvecklingsarbete 12 812 12 083 18 979 12 085 

Summa 156 751 158 611 204996 170 238 

Staristiska ce11tralbyrå11 

SCB framhåller att dess verksamhet starkt påverkas av att samhälls
utvecklingen ständigt medför behov av ny och förbättrad statistik samt 
anpassning av den befintliga statistiken till förändringar i användnings

strukturen. 
Under det senaste budgetåret har en fortsatt utbyggnad och anpass

ning av statistiken skett på många områden. Det gäller bl. a. den eko

nomiska ~tatistiken för konjunkturbedömning, energistatistiken, statis
tiken över offentligt anställda, nationalräkenskaperna, undersökning
arna rörande levnadsförhållandena i samhället samt utbildningsstatisti

ken. Centralbyrån har vidare redovisat vissa resultat om folkmängden 
i tätorter från 1975 års folk- och bostadsräkning och ytterligare bas
data från AUmän företagsräkning år 1972 har publicerats. 

SCB har sedan flera år haft etablerade former för konsumentkontak
ter genom bl. a. arbetsgrupper, som verket bildat. På vissa speciella 
utvecklingsområden föreslår verket fortsatta samlade satsningar för att 
bättre kunna tillgodose konsumentbehoven. 

Ett av utvccklingsområdena är den regionala statistiken där behovet 
av statistisk information som underlag för regional och kommunal sam
hällsplanering ~ir stort och växande. SCB har här initierat utvecklings
arbctc på flera olika statistikområden och deltar fortlöpande i samråds
grupper med representanter för länsstyrelser och kommuner. Ett re
giona!sta~istiskt kansli inrättades den 1 juli 1976 vid verket för att 
svara för de centrala interna och externa samordnings- oc11 kontakt
funktionerna inom det regionalstatistiska området. Bland de projekt 

som rönt stort intresse kan nämnas utvecklingen av en rcgionalstat:s
tisk databas (RSDB) där basinformation om exempelvis befolkningeEs 
storlek och sammansättning, flyttningar och inkomster kan redovisas 
på olika regionala nivåer. 

Ett annat utvecklingsområde är energistatistiken där centralbyrån 

i fjol i anslutning till anslagsframställningen presenterade omfattande 
förslag till åtgärder för att förbättra statistiken. Förslagen innebar dels 
en satsning på översiktliga nulägesbeskrivningar över energiflödet, dels 
förslag till statistik över energianvändningen i det slutliga förbrvkar-
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ledet inom jordbruk, skogsbruk, fiske, industri, byggnadsverksamhct, 

samfärdscl, fastigheter och hushåll. I årets anslagsframställning lägger 
SCB fram förslag till utbyggnad av energistatistiken i enlighet med de 
tidigare presenterade riktlinjerna. 

För att bättre belysa hushål!ssparandct återkommer SCB i år med 
omfattande förslag till utbyggnad inom flera delområden. Centralbyrån 
understryker vidare behovet av mer aktuella uppgifter rörande den 
privata konsumtionens fördelning på å ena sidan varu- och tjänste
grupper och å andra sidan grupper av hushåll. En hushållsbudget
undersökning genomfördes senast år 1969 och verket förordar att en 

ny sådan genomförs 1978. 
De problem som under senare tid accentuerats i fråga om uppgifts

liimnandet fortsätter att kräva ökad uppmärksamhet. Stigande bortfall 
i individstatistiken på grund av vägran att besvara enkät- och intervju
frågor liksom de symptom som finns på en allmänt utbredd uppgifts
Iämnartrötthet inom företagssektorn vållar centralbyrån växande svå
righeter att insamla primäruppgifter. Omfattande åtgärder har vid· 
tagits för att reducera detta bortfall och med det sammanhängande 
kvalitetsproblem i statistikproduktionen. Former och strategier för upp
giftsinsamling har analyserats för att möjliggöra bättre planering och 
bortfallsstudier och utredningar om estimationsproblem har genomförts 

för att minska den osäkerhet som uppkommer till följd av felkällan 
bortfall i undersökningar. Projekt har också initierats som innebär 
riktade, intensifierade resursinsatser med syfte att ytterligare förbättra 
SCB:s information och service till uppgiftslämnarna. Det kan i detta 

sammanhang nämnas att den individuella återrapporteringen av s. k. 
nyckeltal baserade på finansstatistiken har mött ett kraftigt positivt gen
svar från företagen och deras organisationer. Cenlralbyrån kommer 
även i fortsättningen att sträva efter att reducera uppgiftsbördan för 
individer och företag genom förenklat uppgiftslämnande och samord
ning av uppgiftsinhämtandet. 

SCB är för sin verksamhet i hög grad beroende av goodwill hos 
allm'.inheten och företagen. Ett välkänt och erkänt . villkor för data
insamlingen är därför att de statistiska uppgiftssamlingarna t]lförsäkras 
ett starkt skydd mot obehörig insyn och mot annan användning än den 

statistiska. Centralbyrån har därför fortsatt att ägna stor uppmärk
samhet och avsevärda resurser åt att förse sitt uppgiftsmaterial med 
ett skyddssystcm för säkerhet och sekretess av hög tillförlitlighet. 
I årets anslagsframställning finns ytterligare förslag till förstärkningar 
av integritetsskyddet i statistikproduktionen. 

På det personaladministrativa området krävs ökade resurser från 
centralbyråns sida vad g~iller samråd, utbildning, arbetsmiljö och för
slagwerksamhet m. m. Den nya medbestämmandelagen kommer att 
medföra en vidgad förhandlings- och samrådsverksamhet och ställa 
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ökade krav på information i olika personalärenden. Inom SCB pågår 

en utredning om en integrerad personalpolitik men verket påpekar att 

betydligt ökade resurser måste till om den ökade arbetsbelastningen 

på ett ändamålsenligt sätt skall kunna klaras av. 

Centralbyrån har i sin anslagsframställning vad avser sjunde huvud

titeln exklusive 1975 års folk- och bostadsräkning redovisat förslag som 

skulle innebära en anslagsökning med 46 385 000 kr. varav för pris- och 

löneomräkning 9 686 000 kr. 

Det projektbundna utvecklingsarbetct redovisas anslagsmässigt under 

delprogram 14 (standardisering, gemensam metodutveckling och pro

jektbundet metodarbete}. I följande redogörelse för SCB:s förslag pre

senteras det projektbundna utvecklingsarbetet däremot ämnesvis under 

resp. delprogram i syfte att öka överskådligheten. 

Under de olika delprogrammen begär centralbyrån utöver pris- och 

löneomräkning medel för bl. a. följande ändamål. 

1) Extern samordning 

Ytterligare 121 000 kr. bör anvisas för ökad användarorienterad 

extern samordning. För en större satsning på samordning av admi

nistrativa ADB-system och statistikproduktion begärs 297 000 kr. 

SCB föreslår vidare att 213 000 kr. anvisas för samordning av externa 

statistikproducenters uppgiftsinsamling inom företagsstatistiken. För 

samordning av den officiella statistikens publicering genom övertagan

de av publicering av andra myndigheters statistik bör 73 000 kr. an

visas. Externa samordningsåtgärder inom statistikproduktionen för 

regional och kommunal planering bör genomföras till en totalkostnad 

av 414 000 kr. 

För utvecklingsarbcte föreslås ett oförändrat belopp av 300 000 kr. 

för utvccklingsarbeten inom regionalstatistiken. 

2) Jordbruk och skördeskc:deskydd m. m. 

För den fortsatta översynen av deklarationsundersökningen för jord

brukare räknar SCB med ett minskat mcdelsbehov av 31 000 kr. Statis

tiken över skogsbränder föreslås bli överförd från statens brandnämnd 

till SCB till en totalkostnad av 17 000 kr. Vidare bör 83 000 kr. an

visas för planenlig utbyggnad av statistiken över saltsjöfiskets fångster 

samt ytterligare 20 000 kr. för deklarationsundersökningen för fiskare

och båtlag. 

En växtföljdsinventering bör genomföras till en totalkostnad av 

448 000 kr., varav 219 000 kr. behövs för budgetåret 1977 /78. Central

byrån begär också att få genomföra en undersökning rörande statistik 

över energiförbrukningen inom jordbruket för 443 000 kr. Arbetet med 

fiskeriinventeringen 1976 kommer att vara avslutad till det aktuella 

budgetåret varför medelsbehovct minskar med 428 000 kr. 
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För utvccklingsarbete begärs totalt 820 000 kr. vilket motsvarar en 
ökning med 275 000 kr. Projekten omfattar planering av m3rkanvänd

ningsstatistik, utredning om behovet av statistik över naturresurser och 
naturresursutnyttjande samt metodstudier avseende energistatistik för 

skogsbruket. 
Utöver de medel som föreslås under förevarande anslag begär cen

tralbyrån totalt 25,9 milj. kr. för statistik m. m. under jordbruksdeparte

mentets huvudtitel. 

3) Industri och byggnadsverksamhet 

Den årliga elstatistiken bör utvidgas till en totalundersökning och 
snabhearbelas till en kostnad av 36 000 kr. resp. 123 000 kr. SCB 
önskar vidare utvidga varustatistiken med ny produktionsstatistik för 
kemikalier och plaster för 83 000 kr. Centralbyrån begär dessutom ett 
medelstillskott på 796 000 kr. för att upprätta en inputstatistik för 
byggnadssektorn. 

För utvecklingsarbete begärs totalt 585 000 kr. vilket innebär en 
ökning med 180 000 kr. Till de föreslagna projekten hör bl. a. utbygg
nad av industristatistiken till att omfatta småföretag med anställd ar
betskraft samt utbyggnad av energistatistiken. 

4) Handel, servicenäringar och priser 

I syfte att förbättra konsumentprisindex begärs en ökning med 
480 000 kr. Bl. a. föreslås månatlig registrering av en större del av den 
privata konsumtionen än för närvarande och mätning av bostadskost
nadernas utveckling för bostadsrättslägenheter. För att förbättra UD
index begärs ökat anslag med 138 000 kr. och för bilstatistik enligt 

bilregistret föreslås ett medelstillskott på 123 000 kr. Centralbyrån 
önskar vidare bygga ut hamnstatistiken med varuflödet i inrikes sjöfart 
för 29 000 kr. medan medclsbehovet för lagerstatistik för varuhandeln 
minskar med 66 000 kr. För en utbyggnad av statistiken över omsätt
ningen inom vissa tjänstenäringar med producenttjänster begärs ytter
ligare 91 000 kr. 

SCB föreslår att en egnahemsundersökning genomförs till en total
kostnad av 456 000 kr., varav 334 000 kr. avser budgetåret 1977 /78. 
Vidare bör medel anvisas för en resvaneundersökning 1978 på totalt 
2 836 000 kr. med en kostnad på 1 573 000 kr. under 1977/78. 

För utvecklingsarbete begärs totalt 675 000 kr., innebärande en kost

nadsökning av 160 000 kr. Medlen avser bl. a. utveckling av prisindexar 
i producent-, export- och importleden, liksom utveckling av samfärd

selstatistiken. 

5) Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

Bostads- och hyresundcrsökningarna föreslås utvidgade med en be

gärd .total ökning av 2 457 000 kr., varav 1 603 000 kr. för budgetåret 

t2 Riksdage11 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga JO 
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1977178. Vidare begär SCB medel för ny energistatistik för bostäder 
på fastigheter taxerade som jordbruksfastigheter på 258 000 kr. och 

en utvidgning av motsvarande statistik för småhus på ytterligare 
188 000 kr. 

För statistik över avgången ur bostadsbeståndet mellan 1970 och 
1975 begärs för budgetåret 1977/78 l 131 000 kr. medan totalkostnaden 
uppgår till 1199 000 kr. Arbetet med den allmänna fastighetstaxeringen 

1975 kommer att vara slutförd till det aktuella budgetåret vilket inne
bär ett minskat medelsbehov med 219 000 kr. 

För utvecklingsarbetc begärs 210 000 kr. vilket motsvarar ett ökat 
medelsbehov med 60 000 kr. för en översyn av byggnadsinventeringar 
och påbörjandcstatistik .. 

6) Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

Ytterligare sammanlagt 244 000 kr. bör få användas för det cen
trala företagsregistret avseende årliga enkäter för uppdatering av ar
betsställebeståndet och regional anknytning av registret. Vidare begärs 

147 000 kr. för att framställa en publikation benämnd Ekonomiska 
indikatorer. Den planerade omläggningen av taxering i första instans 
och anpassning till reviderad standardkontoplan för kommuner för
anleder engångskostnader på 53 000 kr. resp. 89 000 kr. SCB begär 
dessutom ytterligare sammanlagt 992 000 kr. för finansstatistik för 

företag varav bl. a. 358 000 kr. för utökade urval och 87 000 kr. för 
återrapportering till uppgiftslämnarc. Centralbyrån föreslår vidare att 
medel anvisas för aktiestatistik och statistik över offentlig byggnads
verksamhet med resp. l 72 000 kr. och 79 000 kr. I syfte att förbättra 
nationalräkenskaperna begärs ett medelstillskott på sammanlagt 440 000 
kr. Bl. a. föreslås att ett integrerat system av årsvisa prisindexar skall 
införas och att basåret i nationalräkenskapernas prisdeflaterade tabel
ler skall omläggas. 

En uppgiftslämnarstudie bör genomföras till en totalkostnad av 
431 000 kr., varav 366 000 kr. avser budgetåret 1977/78. Vidare bör 
intermittent återupptagas en tullenkätsstudie om företagens internatio
nella betalningar till en totalkostnad av 880 000 kr., varav 288 000 kr. 
för 1977178. 

För utveeklingsarbete begärs 3 055 000 kr., vilket innebär en ökning 
med 520 000 kr. Projekten omfattar bl. a. utvecklingsarbcte avseende 

årsräkenskaper och input-outputtabeller, kvartalsräkenskaper och preli
minära nationalräkenskaper samt utnyttjande av administrativt material 
i företagsstatistikproduktionen. 

7) Arbetsmarknad 

123 000 kr. bör anvisas som ytterligare ersättning för statistiksam
arbete till följd av volymförändringar m. m. varav 33 000 kr. rör er-
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sättning för data över löner för skogsarbetare. För återrapportering 
till företag av månadsstatistik över sysselsättning och löner för arbetare 
inom industrin begärs 110 000 kr. Centralbyrån föreslår vidare nyupp
läggning av kvartalsstatistik över sysselsii.ttningen och lönesummor 
inom näring SNT 7 (samfärdsel. post- och telekommunikationer) för 
ett belopp av 427 000 kr. Statstjänstemannastatistiken föreslås bli om
lagd till en kostnad av 37 000 kr. Arbetskraftsundersökningarna före
slås bli utbyggda med en sammanlagd kostnadsökning på l 558 000 kr. 

som följd. Detta skulle bl. a. möjliggöra en överföring av den s. k. 

februariundersökningen av årssysselsätlningen från AMS till SCB, 
vidare en u:idersökning av befolkningen som inte tillhör arbetskraften 
samt ytterligare belysning av förändringar i sysselsättningsstatus. SCB 

begär dessutom 160 000 kr. för ökade insatser för samordning av 
arbetsmarknadsstatistiken. 

För utvccklingsarbete begärs 1 535 000 kr., vilket innebär en kost
nadsökning på 805 000 kr. Bland projekten märks samordnings- och 
utvecklingsfrågor inom arbetsmarkna:dsstatistiken. 

8) Befolkning och lz11slzåll 

Centralbyrån begär ett medelstillskott på l l2 000 kr. för att bygga 
ut den årliga befolkningsstatistiken, 561 000 kr. för ny befolknings
statistik för tätorter och glesbygd med folkmängdsuppgifter samt yt
terligare 350 000 kr. för statistik över bcfolkningsförändringar. För in
komst- och förmögenhetsstatistiken föreläs totalt 208 000 kr., varav 
133 000 kr. avser anpassning av statistiken till förändringar i skatte

administrationen. lnkomstfördelningsundersökningarna bör tillföras yt
terligare 148 000 kr. varav 31 000 kr. avser utbyggnad med inkomstut
vecklingsstatistik. Partisympatiundersökningarnas medelsbehov mins
kar planenligt med 138 000 kr. För de sistnämnda undersökningarna 
begär dock SCB 80 000 kr. för åtgärder för att motverka kVa!itetssänk
ning och med samma argument föreslår centralbyrån att ytterligare 
347 000 kr. används för undersökningen om levnadsförhållandena i sam
hället. 

För förberedelsearbete inför en folk- och bostadsräkning år 1980 be
gärs 913 000 kr. och för en ny språkundersökning önskas 478 000 kr. 

för budgetåret 1977178. En undersökning av hushållsgruppers sparande 
avseende år 1978 beräknas kosta 3 113 000 kr. Medelsbehovct för 
1977 /78 minskar dock intermittent med 103 000 kr. SCB planerar vi
dare en hushållsbudgetundersökning för år 1978 till en totalkostnad av 

12 100 000 kr. med ett medelsbehov för budgetåret 1977/78 på 
4 193 000 kr. För provundersökningarna med nya komponenter till 

undersökningar om levnadsförhållandena i samhället noterar central
byrån ett minskat medclsbchov på 350 000 kr. 
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SCB begär 2 000 000 kr. för utvecklingsarbete under budgetarct 
1977/78, vilket innebär en ökning med 630 000 kr. Till de föreslagna 
projekten hör bl. a. utredningar om levnadsförhållandena i samhället, 

utveckling av inkomststatistiken med skattesystemets fördclningseffekter 

och utveckling av löpande hushållsbudgetstatistik. 

Utöver här redovisade förslag begär SCB 6 675 000 kr. under an

slaget B 3. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975. 

9) Rätts- och socialväsende 

För kriminalstatistiken begär centralbyrån ökade resurser på totalt 

429 000 kr. Häri ingår bl. a. utökad redovisning av bötesbrott, högre 
instansers avgöranden samt regional redovisning av lagförda personer. 
SCB önskar ytterligare 81 000 kr. till äktenskapsrcgistret och föreslår 

vidare att 584 000 kr. anvisas för soeialvårdsstatistik för bl. a. anpass

ning av statistiken över bidragsförskott och bearbetning av statistiken 
över familjer som fått socialhjälp på totalbasis. Dödsorsaksstatistiken 

bör dessutom utvidgas bl. a. med regional redovisning till en total mer

kostnad av 298 000 kr. 
Medel bör anvisas till en intermittent undersökning av den dolda 

brottsligheten på totalt 738 000 kr., varav 352 000 kr. avser budgetåret 
1977178. För familjedaghemsundersökningen och undersökningen om 

närvaro-frånvaro vid förskola minskar medelsbehovet med 15 000 kr. 
resp. 139 000 kr. då bägge undersökningarna slutförs under inneva

rande budgetår. 
För utvecklingsarbete föreslås en medelsökning på 450 000 kr. till 

totalt 1 175 000 kr. vilket bl. a. avser utveckling och översyn av social
vårds- och rättsstatistiken. 

10) Utbildning, forskning och kultur 

Centralbyrån begär meddstillskott på 124 000 kr. för statistiken 
över gymnasieskolan, 20 000 kr. för statistiken över sjuksköterske
skolan, 80 000 kr. för statistiken över folkhögskolan och 65 000 kr. 

för ny statistik över arbetsmarknadsutbildningen. Vidare bör 63 000 kr. 
anvisas för en utvidgning av undersökningen av invandrarelever i skol
väsendet och 62 000 kr. för planering av en undersökning om studeran

des ålder. ökat antal lärare motiverar en ytterligare medelstilldelning 
på 115 000 kr. för lärarregistret. Dessutom behövs sammanlagt 919 000 

kr. för att på olika sätt utvidga elevundersökningarna. För att fram

ställa statistik över högskolestuderandes studieaktivitet m. m. erfordras 
299 000 kr. En undersökning av elever i skolväsendet genom använd
ning av elevpanel för Jongitudinella studier till en kostnad av 292 000 

kr. bör genomföras. En ny studiestödsstatistik föreslås för 68 000 kr. 
medan en planenlig reduktion av medelsbehovet för forskningsstatistik 

medför en minskning på 170 000 kr. 
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För inventering av kulturstatistik bör totalt anvisas 430 000 kr., varav 
215 000 kr. för budgetåret 1977178. 

För utvecklingsarbete behövs totalt 760 000 kr., vilket innebär en 
ökning med 350 000 kr. Projekten avser bl. a. utveckling av ett informa
tionssystem för skolväsendet inklusive statistik över vuxenutbildningen 
samt utveckling av forskningsstatistik. 

J 1) Befo/kni11gs-, yrkes- och utbild11ingsprog11oser 

För ökade insatser avseende utflödet från utbildningsväsendet och 
nyrekryteringsbchovet på arbetsmarknaden bör 34 l 000 kr. anvisas. För 

ökade insatser begär SCB 62 000 kr. för arbetskraftsb?.romctern, 
101 000 kr. för demografisk analys, 122 000 kr. för regionala analyser, 

l 60 000 kr. för studier av anpassningsmekanismerna på arbetsmarkna
den samt 730 000 kr. för lärarprognoser. 

J 2) Bibliotek och information 

SCB begär att biblioteket tillförs en medelsförstärkning på 57 000 kr. 

Vidare bör 66 000 kr. anvisas för månatlig uppdatering av publikations

förteckningar. För utökad upplysningstjänst begärs J 36 000 kr. Verkets 
PR-verksamhet och utbildning bör ges ökade anslag med 194 000 kr. 

resp. 340 000 kr. 

SCB föreslåi att totalt 414 000 kr. anvisas för utarbetande av historiska 
översiktstabeller omfattande tiden 1950 och framåt, varav 182 000 kr. 
behövs under budgetåret 1977178. 

För utvecklingsarbete föreslås ett projekt rörande utarbetande av 
personalpolitiska riktlinjer för SCB till en kostnad av 490 000 kr. 

13) Arkiv 

För ökad anskaffning av arkivhyllor begär centralbyrån höjd medels
tillgång med 355 000 kr. SCB begär vidare ett tillskott på 114 000 kr. 
för vård av databashanteringssystemet ARKDABA. För kostnader för 
ritgärder enligt datalagen föreslås ytterligare 1 020 000 kr. Förslag till 
ytterligare satsningar för att stärka integritetsskyddet i statistikproduk
tionen har presenterats av en utredning som SCB i samarbete med 

datainspektionen och riksarkivet slutfört under 1976. Bland förslagen 
märks kryptering av personregister som föranleder ett ökat medels

behov av 844 000 kr. 
För utvecklingsarbete begärs totalt 2 810 000 kr. motsvarande en ök

ning på 1 090 000 kr. Projekten omfattar bl. a. utveckling av databashan
teringssystemet ARKDABA och utveckling av det regionalstatistiska 

databassystemet. 
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14) Standardisering, gemensam metodutveckling och projektbundet ut

vecklingsarbete 

För den löpande verksamheten begär centralbyrån ökningar med 

251 000 kr. för löpande vård, service, information och utbildning i an

slutning till färdiga standarder. SCB föreslår vidare ökade insatser för 

metodarbc~e avseende kvalitetskontroll med 232 000 l<r. och ökade kon

takter med externa forskningsinstitutioner motsvarande ett ökat medcls

behov av 35 000 kr. Centralbyrån föreslår dessutom att det centrala 

programbibliolekets underhåll bör förbättras och dess verksamhet byg

gas ut för 114 000 kr. 

För det projektbundna utveeklingsarbetet som anslagsmässigt hör 

hemma under delprogram 14 har en redogörelse lämnats ovan under 

de 13 första delprogrammen. För det övriga utvecklingsarbetct, som 

avser standardisering och gemensam metodutveckling, begär SCB totalt 

4 110 000 kr. Bland dessa projekt märks utveckling och utbyggnad av 

standarder, utredning rörande resursfördelning i statistikprocessen samt 

utredning av uppgiftslämnar- och bortfallsproblem i statistikproduk

tionen. 

Geme11samt 

Centralbyrån begär i sin anslagsframställning dessutom medel för 

vissa gemensamma funktioner motsvarande en ökning på 2 244 000 kr. 

Härav avser 674 000 kr. kostnader för facklig verksamhet på betald 

arbetstid, 742 000 kr. för ökade insatser inom det personaladministra

tiva verksamhetsområdet samt 78 000 kr. för införande av flexibel ar

betstid i Örebro. SCB föreslår vidare att ytterligare medel anvisas för 

rekrytering och utbildning av intervjuare samt säkerhet och sekretess 

med 650 000 kr. resp. 100 000 kr. 

Personal 

Verkschefsgöromålen har under de senaste åren enligt SCB blivit allt

mer tidskrävande. Som följd härav har planeringschefen - som för

utom att han är chef för planerings- och samordningsavdelningen är 

generaldirektörens ställföreträdare - under budgetåren 1975/76 och 

1976177 beviljats tjänstebefrielse från de med avdelningschefsskapet 

sammanhängande uppgifterna för att biträda generaldirektören med 

verkschefsgöromål. SCB förordar att planeringschefen permanent kan 

frikopplas från sin uppgift som avdelningschef och föreslår därför att 

det inrättas ytterligare en avdclningschcfstjänst vid verket. Tjänsten 

föreslås bli finansierad inom ramen för befintliga anslag. 
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Löneplansanställd personal vid statistiska centralbyrånl 

1975/76 1976/77 1977/78 
Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

B 1. Siatistik, register och 
prognos!'/' 1579 1606 1 790 1611 

Handläggande personal 672 749 850 760 
Övrig personal 907 857 940 851 

B 2. Uppdragsverksamhet 124 145 157 157 
Handläggande personal 66 85 89 89 
Övrig personal 58 60 68 68 

B 3. Folk- och bostadsräk11i11g 
1975 104 246 42 42 

Handläggande personal 37 30 27 27 
Övrig personal 67 216 15 15 

Totalt vid SCB 1807 1997 1989 I 810 
Handläggande personal 775 864 966 876 
Övrig personal I 032 I 133 1 023 934 

Dtirm• finansierad från IX/ X 
huvudtiteln 99 114 97 96 

Handläggande personal 32 31 30 30 
Övrig personal 67 83 67 66 

1 Genomsnittligt antal årspersoner under perioden. 

SCB beräknar att ett genomförande av dess förslag under program
met Statistik, register och prognoser - såvitt gäller den verksamhet som 
finansieras över den förevarande huvudtiteln - leder till en ökning av 

<len handläggande personalen med 102 och en ökning av den övriga 
personalen med 200 personer. 

Datainspektionens yttrande 

Datainspektionens yttrande har inhämtats i fråga om SCB:s förslag 
om att under budgetåret 1977/78 inrätta nya och ändra befintliga per
sonregister i datalagens mening. I tre fall anför datainspektionen reser
vationer mot föreslagna förändringar i befintliga personregister. Det 
gäller utredningarna om levnadsförhållandena i samhället och registret 
över familjer som fått socialhjälp samt registret över bidragsförskott en

ligt Jagen om bidragsförskott. För ytterligare fem undersökningar med 
förslag om inrättande av nya personregister finner datainspektionen un

derlaget otillräckligt för att kunna ta ställning eller specificerar vissa 
förutsättningar för att registren skall godtas. Dessa fem berörda under
sökningar är resvaneundersökningen 1978, skogsarbetarnas löner, språk

undcrsökningsrcgistren, hushållsgruppers sparande samt den dolda 

brottsligheten. 
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Föredraganden 

För budgetåret 1977/78 före.slår statistiska centralbyrån (SCB) en total 

anslagsökning med 26,7 milj. kr. Häri innefattas dock en nedgång av 
medelsbehovet för 1975 års folk- och bostadsräkning med 19,7 milj. kr. 

Vidare avser 9,7 milj. kr. pris- och löneomräkning. Samtidigt redovisar 
SCB inom ramen för det s. k. 0-altcrnativet förslag till besparingar på 

sammanlagt 7,2 milj. kr. De besparingar som enligt min mening kan 
genomföras redovisas under resp. delprogram. 

Sett i ett längre tidsperspektiv har statistiska centralbyrån expanderat 

mycket kraftigt, såväl personellt som anslagsmässigt. Detta har flera 
orsaker. Statsmakternas beslut under 1950- och 1960-talen om en 
planmässig koncentration av stora delar av statistikproduktionen till SCB 

har därvid spelat en avgörande roll. Under senare år har ny teknik -
särskilt ADB-tekniken - påverkat informationsflödet även på statisti
kens område. Nya förutsättningar för bl. a. decentraliserad statistik
produktion har skapats. Sedan mitten av 1970-talet har SCB:s expan

sion övergått i en lugnare utveckling. Även om det i och för sig finns 
behov av en fortsatt utbyggnad av statistiken på vissa områden är det 
i nuvarande läge enligt min mening motiverat med en återhållsam me
delstiildelning. Jag förordar därför vad gäller SCB:s verksamhet på 

samtliga tre anslag en minskning med totalt 8,1 milj. kr. 

Under anslaget Statistik, register och prognoser förordar jag en an
slagsökning med :11,6 milj. kr. Av denna avser 9 milj. kr. pris- och 

löneomräkning. 
Med denna begränsade medelsökning bör SCB:s strävan enligt min 

mening vara att konsolidera och se över sin verksamhet. Inte minst in
tegritets- och sekretessfrågorna liksom frågorna om medborgarnas och 
företagens uppgiftsskyldighet synes mig förtjäna uppmärksamhet. Jag 
finner det vidare naturligt att man provar om behovet av ny eller ut
byggd statistik inte kan tillgodoses inom nuvarande resurser för statistik
produktionen. Jag vill vidare liksom SCB understryka vikten av att sta
tistikens innehåll och utformning så långt som möjligt anpassas efter 
rimliga användarönskemål. I detta sammanhang vill jag erinra om de av 

regeringen nyligen utfärdade direktiven för en kommitte med uppdrag 
att utreda behovet av framtida folk- och bostadsräkningar. Denna kom
mitt\! skall med utgångspunkt i prioriterade avnämarbehov och kostna
derna för att tillgodose dessa önskemål pröva frågan om alternativ till de 
gängse folk- och bostadsräkningarna. Härvid skall särskilt möjligheterna 
att reducera uppgiftslämnandct genom bl. a. ökad användning av admi
nistrativa register beaktas. I övrigt vill jag förorda en ökad inriktning på 
självfinansierad uppdragsverksamhet inom statistikproduktionen. Om 
riksdagen inte har något att invända mot vad jag här har anfört avser jag 
på vanligt sätt ge statistiska centralbyrån tillkänna innebörden av riks

dagens ställningstagande. 
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I datainspektionens yttrande över SCB:s anslagsframställning angavs 

en rad fall att underlaget inte var tillräckligt för att möjliggöra ett 

slutligt yttrande. Jag har emellertid vid medclsberäkningen beaktat 

SCB:s förslag i några av dessa fall. För resvaneundersökningen 1978, 
undersökningen om skogsarbetarnas löner, språkundersökningsregistrct 

samt undersökningen om hushållsgruppers sparande förordar jag att 

riksdagen tar ställning till den av mig gjorda medelsberäkningen. Det får 

sedan ankomma på regeringen att besluta om att inrätta nytt eller 

ändra befintliga personregister när ett fullständigt underlag har presen

terats och datainspektionen har avgett slutligt yttrande. 

Under de olika delprogrammen har jag utöver pris- och löneomräk

ning beräknat medel för följande ändamål. 

I fråga om delprogrammet extern samordning beräknar jag 266 000 

kr. för externa samordningsåtgärder inom statistikproduktionen för re

gional och kommunal planering. Jag har vidare beräknat medel inom 

utvecklingsarbetet för fortsatta arbeten inom regionalstatistiken. övriga 

förslag under delprogrammet har jag inte beaktat vid medelsberäkningen. 

· Under delprogrammet jordbruk och skördeskadcskydd m. m. har jag 

räknat med att medelsbehovet för att avsluta översynen av deklarations

undersökningen för jordbrukare minskar med 98 000 kr. Jag har vidare 

beräknat 17 000 kr. för överföring av statistiken över skogsbränder till 

SCB. För utbyggnad av statistiken över saltsjöfiskets fångster har jag 

beräknat medel enligt SCB:s förslag. Vidare har jag beräknat medel för 

en undersökning rörande energiförbrukningen inom jordbruket. För öv
rigt är jag inte beredd att förorda några ökningar under detta delpro

gram. 

Vad gäller delprogrammet industri och byggnadsverksamhet har jag 

beräknat 159 000 kr. för fortsatt utbyggnad av den årliga elstatistiken i 
enlighet med SCB:s förslag. För utvidgning av varustatistiken med pro
duktionsstatistik för kemikalier och plaster har jag beräknat medel en

ligt SCB:s förslag. Genom rationaliseringsarbete med minskad detalj

rikedom inom delar av industristatistiken räknar jag med ett minskat 

mcdelsbehov med 50 000 kr. Jag har inte. beräknat medel för SCB:s för
slag att upprätta en löpande inputstatistik för byggnadssektorn. Jag fin
ner det emellertid angeläget att ett fortsatt utvecklingsarbete genomförs 

inom detta område. I övrigt har jag beräknat 235 000 kr. för fortsatta ut

vecklingsinsatser för utbyggnad av energistatistiken. 

Under delprogrammet handel, servicenäringar och priser har jag räk

nat ned medlen med 65 000 kr. genom nedläggning av partiprisindex 

enligt SCB:s f~rslag inom ramen för 0-alternativet. Jag har vidare mins

kat delprogrammet med 150 000 kr. genom överföring av VD-index till 

III:c huvudtiteln där finansiering fortsättningsvis kommer att ske genom 

uppdragsverksamhet hos SCB. För utvidgning av hamnstatistiken och 

utbyggnad av statistiken över omsättningen inom vissa tjänstenäringar 
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har jag beräknat medel i enlighet med SCB:s förslag. Likaså räknar jag 

med ett minskat medelsbehov för lagerstatistik för varuhandel med 

66 000 kr. Jag har vidare beräknat 110 000 kr. för en rcsvaneundcrsök

ning under år 1978. Centralbyråns övriga förslag till ökningar har jag 

inte biträtt. 

I fråga om delprogrammet bostäder, andra byggnader och fastigheter 

räknar jag i likhet med SCB med ett minskat medclsbchov av 34 000 kr. 

för den särskilda fastighetstaxeringen. Jag beräknar 200 000 kr. för ut

vidgad och ny energistatistik för småhus och jordbruksfastigheter. Vi

dare räknar jag i enlighet med SCB:s förslag med ett minskat medcls

behov för 1975 års allmänna fastighetstaxering. övriga förslag till ök

ningar har jag inte godtagit vid medclsberäkningcn. 

Under delprogrammet samhällsekonomi och offentlig förvaltning be

räknar jag 53 000 kr. för den planerade omläggningen av taxeringen i 

första instans. Jag beräknar vidare 87 000 kr. för återrapportering av 

finansstatistik till uppgiftslämnare. För nationalräkenskaperna beräknar 

jag ett ökat mcdelsbchov på 390 000 kr. för införande av et! integrerat 

system av årsvisa prisindexar, omläggning av basåret i nationalräken

skapernas prisdeflatcrade tabeller samt utarbetande av dokumentation 

angående källor och beräkningsmctoder. I enlighet med SCB:s förslag 

har jag vidare beräknat 288 000 kr. för en undersökning om företagens 

internationella betalningar. Jag har inte biträtt SCB:s övriga förslag 

till ökningar. 

Vad gäller delprogrammet arbetsmarknad beräknar jag 90 000 kr. för 

ersättning för statistiksamarbete och 110 000 kr. för återrapportcring av 

statistik över sysselsättning och löner för arbetare inom industrin. För 

statistik över löner för trädgårdsarbetare och skogsarbctare har jag be

räknat 30 000 kr. Jag har inte beräknat medel för kvartalsstatistik över 

sysselsättning och lönesummor inom samfärdsel, post- och telekommu

nikationer. SCB bör dock inom ramen för tillgängliga medel beakta 

möjligheten att få ökad täckning av denna sektor inom arbetsmarkna

den. 

Jag har inte heller beräknat särskilda medel för undersökningar om 

befolkningen utanför arbetskraften utan förutsätter att SCB inom ra

men för de medel som beräknats för arbetskraftsundersökningarna kan 

belysa denna fråga. övriga förslag till ökningar under delprogrammet 

har jag inte godtagit. 

Under delprogrammet befolkning och hushåll har jag beräknat 

133 000 kr. för anpassning av inkomst- och förmögenhetsstatistiken till 

förändringar i skatteadministrationen. Jag har vidare beräknat 31 000 

kr. för utbyggnad av inkomstfördelningsundersökningarna med inkornst

utvccklingsstatistik. För partisympatiundersökningarna har jag räknat 

med att medelsbehovct nedgår med 138 000 kr. under budget[iret 1977/ 

78. Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om vikten av ökad 
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uppdragsverksamhet kommer SCB att ges i uppdrag att i samband med 
nästa års anslagsfrarnställning lägga fram förslag om hur partisympati

undersökningarna i framtiden skall kunna överföras från anslags- till 

uppdragsfinansiering. För förberedelsearbete inför en eventuell folk
och bostadsräkning år 1980 har jag beräknat 200 000 kr. SCB:s insat
ser bör därvid samordnas med arbetet i den kommitte med uppdrag att 

undersöka behovet av framtida folk- och bostadsräkningar som jag av
ser att tillsätta. För 1976 års valstatistik räknar jag i enlighet med 
SCB:s förslag med ett minskat medclsbehov av 1164 000 kr. Vidare 
räknar jag med att mcdelsbehovet för undersökningen om hushålls
gruppcrs sparande nedgår med 300 000 kr. För hushållsbudgetundersök
ningen år 1978 beräknar jag medel i enlighet med SCB:s förslag. Jag 
räknar också i enlighet med SCB:s förslag med ett minskat medelsbehov 
för provundersökningarna om levnadsförhållandena i samhället. SCB:s 
övriga förslag till ökningar har jag inte biträtt. 

I fråga om delprogrammet rätts- och socialväsende har jag räknat 
med att ett engångsanslag för statistik över brottsligheten i tätorter bort
faller med ett minskat medelsbehov på 23 000 kr. som följd. Jag räknar 
vidare i enlighet med SCB:s förslag med minskat medelsbchov för fa
miljedaghemsundersökningen och undersökningen om närvaro-från

varo vid förskola. Beträffande förslaget om en undersökning av den 
dolda brottsligheten är jag i avvaktan på resultatet av en provundersök
ning inte beredd att nu ta ställning. övriga förslag till ökningar under 
delprogrammet har jag inte beaktat vid medclsberäkningcn. 

Under delprogrammet utbildning, forskning och kultur beräknar jag 

63 000 kr. för att utvidga undersökningen av invandrarelcver i skolvä
sendet med svenska barn tillhörande icke-svenskspråkiga minoriteter. 

Jag beräknar vidare 62 000 kr. för planering av en undersökning om 
studerandes ålder. För den löpande forskningsstatistiken har jag i en
lighet med SCB:s förslag räknat med en minskad resursinsats på 170 000 
kr. Jag har inte beräknat medel för en inventering av kulturstatistiken. 

För att SCB skall kunna delta i arbetet med analys av behovet av 
kulturstatistik och utveckling av forskningsstatistik har jag dock beräk
nat medel för utvecklingsarbete. SCB:s övriga förslag till ökningar har 

jag inte godtagit. 
Vad gäller delprogrammet befolknings-, yrkes- och utbildningspro

gnoser har jag inte beaktat SCB:s förslag till ökningar genom att be
räkna speciella medel. Jag utgår emellertid från att centralbyrån genom 
fortsatta användaranpassade åtgärder underlättar ökad uppdragsverk

samhet inom delprogrammet. Jag förutsätter vidare att SCB inom ra

men för de medel som beräknats under delprogrammet bereder utrym
me för ökade insatser för lärarprognoser. 

Under delprogrammet bibliotek och information har jag beräknat 
50 000 kr. för förstärkningar av centralbyråns externa PR-verksamhet. 
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SCB :s övriga förslag till ökningar har jag inte beräknat medel för. 

I fråga om delprogrammet arkiv har jag i enlighet med SCB:s förslag 

beräknat 844 000 kr. för kryptering av personregister. 

För ut vecklingsarbetc rörande den regionalstatistiska databasen 

(RSDB) beräknar jag t.v. oförändrat l,l milj. kr. SCB har i särskild 

rapport i november 1976 redovisat resultatet av den hittills bedrivna 

försöksverksamhctcn med databasen. Förslaget remissbehandlas f. n. 

Jag återkommer till denna fråga i annat sammanhang. 

Under delprogrammet standardisering, gemensam metodutveckling 

och projektbundet utvecklingsarbete har jag inte beaktat SCB:s förslag 

till ökningar av den löpande verksamheten. För det under delprogram

met bedrivna utvecklingsarbetct har jag räknat ned medlen med 280 000 

kr. Om pris- och löneomräkning inkluderas innebär detta totalt oför

ändrad medelstilldelning. Regeringen bör som hittills efter förslag från 

SCB fastställa dispositionsplan för verksamheten beträffande utveek

lingsarbctet. 

Vad gäller SCB:s förslag om medel för vissa gemensamma funktioner 

har jag inte beräknat särskilda medel för dessa ändamål. Sådana kost

nader bör enligt min mening täckas av de medel som jag har räknat 

med under resp. delprogram. Jag biträder slutligen centralbyråns för

slag om förstärkning av verksledningen. Ytterligare en avdelr..ingschcfs

tjänst bör därför inrättas. 

I fråga om fördelningen av programmet på löpande verksamhet, in

termittenta undersökningar och utvecklingsarbetc hänvisar jag till den 

särskilda sammanställningen enligt denna indelning. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att 

1. regeringen ger riksdagen tillkänna vad jag har anfört om sta

tistikproduktionen vid statistiska centralbyrån, 
2. regeringen föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att vid 

statistiska centralbyrån inrätta en tjänst för avdelningschef 

i Fe 25, 

3. regeringen föreslår riksdagen att till Statistiska centralbyrån: 

Statistik, register och prognoser för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 170 238 000 kr. 

B 2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

l 000 

1000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Upp

<lragsverksamhet. 
Omslutningen beräknas under budgetåret 1975176 ha uppgått till 15,6 
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milj. kr. Omslutningen beräknas komma att uppgå till ca 17,5 milj. kr .. 
under budgetåret 1976/77 och ca 19 milj. kr. under budgetåret 1977/78. 
Resultatmässigt uppvisar uppdragsverksamheten ett överskott på 568 000 
kr. för budgetåret 1975/76. 

Genom statistiska centralbyråns uppdragsverksamhet erbjuds myndig

heter, forskare, näringsliv m. fl. möjlighet att, som en komplettering till 

den officielia statistiken, dra nytta av SCB:s samtliga produktionsresur
ser - insamlat material, fackkunnig personal och tekniska hjälpmedel 

- på ett till behovet anpassat sätt. Uppdragsverksamheten ger också 
vidgade möjligheter för SCB att verka för samordning av statistiken och 

att bevaka dess kvalitet och användbarhet. 
Förutsättningarna för SCB:s uppdragsverksamhet har på senare tid 

förändrats. l förordningen (1975: 1429) om samråd och anlitande av 

statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion m. m. före
skrivs bl. a. att statlig myndighet skall samråda med SCB beträffande 
planering, produktion och publicering av statistik samt att centralbyrån 

skall ges tillfälle att lämna anbud vid upphandling av statistiska tjänster 
i övrigt såsom manuell eller maskinell statistisk databehandling eller sta
tistisk konsultationsverksamhet. Vidare föreskrivs att statlig myndighet 
skall anlita SCB för att i samband med statistiska undersökningar samla 
in uppgifter genom besöks- och telefonintervjuer i de fall där intervjuer
na inte genomförs med anlitande av befintlig personal hos myndighcteri. 
Regeringen har nyligen uppdragit åt riksrevisionsverket att utreda och 
redovisa olika alternativ jämte konsekvenserna därav för en minskad 
eller helt upphävd skyldighet för statlig myndighet att anlita SCB för 
besöks- och telefonintervjuer. 

Statistik för kommuner m. fl. främst för kommunal och regional pla
nering spelar en viktig roll inom uppdragsverksambeten med ökad efter
frågan på nya produkter. En betydande del består av standardiserade 
produkter i form av s. k. regionalstatistiska paket eller bearbetningar 
med hjälp av standardprogram. Under budgetåret 1975/76 har ytterli
gare kommuner anslutit sig till det s. k. nyckelkodsystemet, dvs. det pro
duktionssystem som ger konsumenten möjlighet att själv fritt utforma 
(genom fastighetsgrupperingar) de geografiska områden för vilka sta
tistik skall produceras. Systemet omfattar nu 219 kommuner motsva
rande 93 procent av rikets befolkning. Efterfrågan på de regionalstatis
tiska standardprodukter som kan redovisas i nyckelkodsystemet kan för

väntas öka. 

Även under budgetåret 1977/78 kommer kommunerna att erbjudas ett 
specialprogram för kommuner i anslutning till 1975 års folk- och bo
stadsräkning. Lagring av primärmaterial och delsammanställningar uti

från dessa utvecklas successivt mot en ökad beredskap för snabba och 
billiga specialuttag. 
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För budgetåren 1976/77 och 1977178 förutser SCB således en fortsatt 
ökning av efterfrågan på uppdragstjänster. 

Behovet av rörlig kredit för uppdragsverksamheten beräknas till oför
ändrat 7,5 milj. kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 

1 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet för budget

året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 3. Statistiska centralbyrån: Folk· och bostadsräkning 1975 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

29 231202 

26 367 000 
6 655 000 

Från anslaget bestrids utgifter för 1975 års folk- och bostadsräkning 
(prop. 1975: 5, CU 1975: 1, rskr 1975: 13). Totalkostnaden, som tidigare 
har beräknats till 63 milj. kr., bör enligt statistiska centralbyrån beräk
nas till ca 72,7 milj. kr. efter pris- och löneomräkning. Anslagsbehovct 
för budgetåret 1977/78 uppgår enligt statistiska centralbyrån till 
6 675 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkningen 1975 
anvisa ett förslagsanslag av 6 655 000 kr. 

B 4. Konjunkturinstitutet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

4 650 335 
5 334 000 

5 694 000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utrednings
organ med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen 
inom och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin 

och bedriva forskning i anslutning härtill. 
Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter 

är fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet 
och administration. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Konjunktur- Föredra-
institutet ganden 

Personal 
Handläggande personal 28 
Övrig personal 16 

44 
Anslag 
Lönekostnader 4 057 000 + 132000 +132 000 
Sjukvård 7 000 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 13 000 + 2 000 T 2000 
Lokalkostnader 196 000 T 6000 + 6000 
Expenser 616 000 + 90000 + 90000 
Särskilda undersökningar 445 000 +130 000 +130000 

5 334 000 +360000 +360 000 

Konj 1111 kt11rinstitulet 

1. Pris- och löneomräkning 290 000 kr. 
2. I 0-alternativet förordar institutet i första hand upphörande med 

publiceringen av den engelska versionen av skriften Konjunkturläget -
The Swedish Eeonomy. Konsekvensen av detta skulle vara en betydande 

minskning av möjligheterna att utomlands och för de utländska repre
sentationerna i Sverige erhålla aktuell ekonomisk information om Sve
rige. 

3. För särskilda undersökningar begär institutet totalt 575 000 kr. 
Härav avser 150 000 kr. konjunkturbarometerområdet, 115 000 kr. sy

stemarbete och maskinella bearbetningar och 310 000 kr. övriga under
sökningar. 

F öredragamlcn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 694 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 5 694 000 kr. 

Myntverket 

Myntverket är central förvaltningsmyndighet för myntväsendet med 
uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser får verket ge ut medaljer 

och mot ersättning utföra även andra arbeten. 
Myntverket är sedan sommaren 1974 lokaliserat till Eskilstuna. 

Chef för myntverket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enhe
ter, nämligen en för administrativa ärenden, en för tillverkning av mynt 

och medaljer samt en för materialkontroll. 
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Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids fr. o. m. budgetåret 
1975/76 från tre anslag, nämligen förslagsanslagen Myntverket: Förvalt

ningskostnadcr och Myntverket: Uppdragsverksamhet samt reservations

anslaget Myntverket: Utrustning. På driftbudgetens inkomstsida är un

der rubriken Uppbörd i statens verksamhet upptagen en inkomsttitel 
benämnd Inkomst av myntning, vilken innevarande budgetår beräknas 

uppgå till 124 milj. kr. Detta belopp avser värdet av vid myntverket 
producerade mynt med avdrag för materialkostnader. Värdet av produ

cerade mynt sätts därvid till det nominella värdet av de utväxlade myn
ten. De formella besluten om myntpräglingens storlek meddelas i de 
myntningslov som regeringen beviljar efter förslag av myntverket. 

B 5. Myntverket: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersä ttningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 

4 615 783 

4 801 000 

5 144 000 

1976/77 

6 
46 

52 

3 5l8 000 
11 000 
24000 

(16 000) 
785 000 

Underhålls- och förbruknings-
materiel 181 000 

Omkostnader för 
myntutväxling 188 000 

Expenser 94000 

4 801 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Mynt
verket 

+139 000 

+ 4000 
(+ 4 000) 

' 4000 T 

+119 000 

+ 61 000 
+ 16000 

+343 000 

Föredra
ganden 

+139 000 

+ 4000 
(+ 4000) 

+ 4000 

+119000 

+ 61 000 
+ 16000 

+343 000 

Inkomst av myntning, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida 

under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 120 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

Aiy11tverke1 

Den totala myntproduktioncn under budgetåret 1975/76 uppgick till 
228 262 000 stycken bruksmynt vartill kommer 500 000 stycken minnes
mynt i valören 50 kronor med anledning av den nya regeringsformen. 
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Del totala antalet präglade mynt uppgick till 99,5 % av det budgete
rade antalet. 

Efterfrågan på mynt har under budgetåret 1975176 i fråga om valö

rerna 5 öre-50 öre varit måttlig, vilket haft till följd att en betydande 
lageruppbyggnad har kunnat ske av dessa valörer. I fråga om 1-kronc

mynt har utväxlingen i huvudsak följt den kraftigt ökade produktionen. 

Den för budgetåret 1976177 budgeterade myntproduktionen uppgår 
till 280 miljoner stycken och myntverket föreslår samma antal under 

budgetåret l 977178. Fördelningen på valörer blir delvis beroende på 
efterfrågesituationen. Det är särskilt i fråga om 5-kronorsmynt som 

situationen är oklar inför allmänhetens reaktion på det av regeringen 
nyligen fastställda utseendet. 

1. Löne- och prisomräkning 208 000 kr. 

2. Den ökade myntproduktionen medför högre utgifter för under
hålls- och förbrukningsmateriel samt omkostnader för myntutväxling 
( + 135 000 kr.). 

3. Ett genomförande av 0-alternativet skulle leda till att mynttill
vcrkningen minskas med 5 % eller 14 miljoner stycken mynt. 

Föredraganden 

Jag finner det angeläget att den av myntverket planerade myntpro

duktionen kan fullföljas. Med hänvisning till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Myntverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 5 144 000 kr. 

B 6. Myntverket: Uppdragsvcrksamhet 

1975/76 Utgift 
J 976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1 000 
1000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för av myntverket 
bedriven uppdragsverksamhet, främst i form av medaljtillverkning. 

Myntverkets uppdragsverksamhet skall inte belasta statsbudgeten med 
några nettoutgifter. För redovisningen av verksamheten finns endast ett 

formellt anslag av 1 000 kr. anvisat. För att lösa tillfälliga eller säsong
mässiga likviditetsproblem och för att tillgodose eventuella behov av 
ökat rörelsekapital disponerar myntverket en rörlig kredit i riksgälds
kontoret intill 500 000 kr. Verksamheten sysselsätter f. n. fem anställda. 

Uppdragsvcrksamheten har under budgetåret 1975176 omsatt 
2 l 47 878 kr. och givit ett överskott av 86 843 kr. Vissa försäljnings
svårigheter har enligt myntverket förelegat för verkets egna medaljut

gåvor och detta torde till en del få hänföras till det stora utbud av me-
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daljcr från privata företag som skedde i samband med konungens gif
termål och till en del av att myntverket anser sig böra vara tämligen 
återhållsamt i sin marknadsföring och bland annat inte förespegla stora 

värdestegringar på medaljerna. Inom uppdragsverksamhcten avser mynt
verket vidare att sedan projektet med minnesmynt med anledning av 

konungens giftermål har slutförts påbörja förpackning och distribution 
av reguljära mynt i oskadat skick för samlarändamål. 

Under budgetåret 1976/77 beräknas verksamhetens omslutning kom
ma att uppgå till ca 2,2 milj. kr. Medaljtillverkningen ber~\lmas omfatta 

ca 26 850 medaljer, varav 20 050 egna utgåvor och 6 800 beställnings
medaljer inkl. statliga bclöningsmedaljer. 

För budgetåret 1977178 beräknas en omslutning av ca 2,6 milj. kr. 
Tillverkningen beräknas öka till ca 28 000 medaljer. ökningen är hän
förlig till verkets egna utgåvor. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 
1 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Myntverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 7. Myntverket: Utrustning 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

779 346 

500 000 
550 000 

Reservation 213 872 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av mera kostnadskrä
vande maskiner och apparater till myntverket. 

IY.lyntvcrket 

Myntverket förfogade vid utgången av budgetåret 1975/76 över 'IS 
myntpräglingsmaskiner. En av dessa, inköpt år 1964, var inte i drift utan 
har utrangerats på grund av återkommande maskinhavericr. För att 

återuppnå full präglingskapacitet har verket för 465 000 kr. för leverans 
i september 1976 inköpt en stor, modern präglingsmaskin med fler
slagsautomatik avsedd för tillverkning av större mynt. Två av de i drift 

varande präglingsmaskinerna är inköpta åren 1964 och 1965 och be
höver utbytas mot modernare maskiner för att tillverkningskapaciteten 

skali tunna upprätthållas. Under budgetåret 1977178 beräknas en av 
maskinerna bli utbytt, vilket innebär en kostnad av ca 385 000 kr. I öv
rigt upptas under anslaget utgifter för större underhåll och <!teranskaff

ningar. 
Myntverket hemställer att 550 000 kr. anvisas för budgetåret 1977/78 

för ersättnings-, kompletterings- och nyanskaffningar av utrustning. 
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Föredragande I! 

Jag biträder myntverkets förslag och hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Myntverket: Utrustning för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
reservationsanslag av 550 000 \:.r. 

B 8. Avsättning ti!I banktillsynens fond 

1975176 Nettoinkomst 
som tillgodo-

förts 
fonden 

1976/77 Anslag 

J 977178 Förslag 

3 360 115 
3 100 000 
3 500 000 

Nettoutgift som 
bestridits fr~n 

fonden 3 275 789 

Bankinspektionen har som central förvaltningsmyndighet till huvud

uppgift att utöva tillsyn över bankaktiebolag, sparbanker, kreditaktiebo
lag, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypo
tekskassa, landshypoteks- och stadshypoteksföreningar, fondkommissio

närer och fondbörser, vän.lcpappcrscentralen, fondbolag samt jordbru
kets kreditkassor och deras riksorganisation (föreningsbankcrna). Bank
inspektionen är vidare rcgistreringsmyndighet för bankaktiebolagen, 
sparbankerna samt jordbrukets kreditkassor och deras riksorganisation. 
Det åligger även inspektionen att följa utvecklingen av och främja all

män kiinnedom om pris- och konkurrensförhållanden inom dess verk
samhetsområde, att föra kartellregister samt att utöva tillsyn enligt gäl
lande föreskrifter om särskild stämpelavgift vid köp .och byte av fond
papper samt om registrering av aktieinnehav. 

Bankinspektioncn ieds av en styrelse. Chef för inspektionen är en ge
neraldirektör som även är styrelsens ordförande. Inom inspektionen 
finns en allmfo avdelning, en kreditavdelning och en redovisningsavdel
ning. Vidare finns en byrå för administrativa ärenden. Vid bankinspek
tionen fanns i maj 1976 61 anställda, varav 38 handläggare. 

Bankinspektionens verksamhet, med undantag av fondstämpeltiilsy
nen, finansieras genom obligatoriska bidrag från dem som är underkas

tade tillsyn av bankinspektionen. Bidragen redovisas under inkomsttiteln 
Bidrag till bankinspektioncn. Genom särskilda avsättningsanslag förs 

bidragen över till fyra fonder för bankinspektionens olika tillsynsfunk

tioner. Inkomsterna och utgifterna samt in- och utgående balans på de 

olika fonderna under budgetåret 1975/76 framgår av följande samman

ställning. 
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Ingående Inkomster Utgifter 
balans 

Banktillsynens fond 2 857 259 3 360 115 3 275 789 
Fondtillsynens fond 407 686 671 461 504 252 
Jordbrukskassetillsynens fond 256 232 565 200 495 299 
Sparbankstillsyncns fond 1978188 3 063 091 2 514 510 

5 499 365 7 659 867 6 789 850 

Utgifterna fördelade sig på olika poster enligt följande. 

Anslags post 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
Kungörelsekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 

Belopp 

5 555 580 
11 342 

242 752 
117 498 
580 321 
383 000 

6 890 493 

Avgår stämpelomkostnader -100 643 

6 789 850 

Utgående 
balans 

2 941 585 
574 895 
326 133 

2 526 768 

6 369 381 

Avsättningsanslagen bör för nästa budgetår tas upp med följande be

lopp, nämligen 3,5 milj. kr. till banktillsynens fond, 700 000 kr. till 
fondtillsynens fond, 750 000 kr. till jordbrukskassetillsynens fond och 
3,6 milj. kr. till sparbankstillsyncns fond, dvs. tillhopa med samma be

lopp som har tagits upp på statsbudgetens inkomstsida under inkomst
titeln Bidrag till bankinspektioncn. 

Beträffande de tre sistnämnda anslagen återkommer jag i det följande. 
Under denna punkt hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att ti11 Avsättning till banktillsynens fond för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 3 500 000 kr. 

B 9. Avsättning till fondtillsynens fond 

1975/76 Nettoinkomst 

som tillgodo-

förts 
fonden 671 461 

1976177 Anslag 600 000 

1977178 Förslag 700 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 

fonden 504 252 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 

B 8 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avsättning till fondtillsynens fond för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 700 000 kr. 
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B 10. Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond 

1975/76 Nettoinkomst Nettoutgift som 
som tillgodo- bestridits från 
förts fonden 495 299 
fonden 565 200 

1976177 Anslag 650 000 
1977178 Förslag 750 000 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 

B 8 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond för budget

året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 750 000 kr. 

B 11. Avsättning till sparbankstiUsynens fond 

1975176 Nettoinkomst 

som tillgodo
förts 

fonden 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

3 063 091 

3 200 000 
3 600 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 

fonden 2 514 510 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 

B 8 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avsättning till sparbankstillsynens fond för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 3 600 000 kr. 

B 12. Revision av sparbankernas förvaltning 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

1162 696 
1050000 
1400 000 

Från detta anslag utgår ersättning åt revisor, ombud eller likvida
tionsrevisor, som har förordnats av bankinspektionen enligt 81 § eller 
82 § 1 mom. lagen (1955: 416) om sparbanker. För sparbankernas bi
drag till dessa kostnader finns på statsbudgetens inkomstsida en inkomst

titel, benämnd Bidrag för revision av sparbankerna. Anslaget bör för 
nästa budgetår föras upp med 1,4 milj. kr., dvs. samma belopp som har 
tagits upp under inkomsttiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Revision av sparbankernas förvaltning för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 1 400 000 kr. 
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B 13. Avsättning till försäkringsinspektionens fond 

1975176 Nettoinkomst 

som tillgodo
förts 

fonden 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4 443 300 

4 458 000 

4 663 000 

Nettoutgift som 

bestridits från 

fonden 4 510 300 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att 
utöva tillsyn över försäkringsväsendet. 

Chef för försäkringsinspektionen är en generaldirektör. Inom inspek
tionen finns tre byråer, nämligen en för livförsäkringsärenden, en för 
försäkringsjuridiska och administrativa ärenden och en för skadeförsäk
ringsärenden. 

Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolagen och understödsföreningar samt bi
drag från staten. Bidragen från försäkringsbolagen och understödsför

cningama redovisas på statsbudgeten under inkomsttiteln Bidrag till för
säkringsinspektionens fond. Från detta anslag överförs till försäkrings

inspektionens fond belopp motsvarande influtna bidrag samt härutöver 
statsbidrag med f. n. 500 000 kr. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

Uppbördsmedel 
Publikationer 

F örsäkringsinspektionen 

1976/77 

30 
16 

46 

4 509 000 
11 000 

60000 
302 000 
315 000 

2000 

5195 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Försäkrings
inspektionen 

+1 

+1 

+345 000 
+ 4000 

15 000 
+ 2000 
+ 39 000 

+375 000 

Föredra
ganden 

+345 000 
+ 4000 

15 000 
+ 2000 
+ 39000 

+375000 

I försäkringsinspektionens fond fanns vid ingången av budgetåret 
1976/77 en behållning av 2 278 621 kr. Med tillämpning av gällande bi
dragsbestämmclser och oförändrat statsbidrag skulle fonden, vid de av· 
inspektionen beräknade inkomsterna och utgifterna, vid utgången av 
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budgetåret J 977/78 uppvisa ett saldo av 651 221 kr. Denna nedgång 

förklaras delvis av finansiella underskott i tillsynen av understöds

föreningar. Då bidragen från dessa föreningar på grund av svag eko

nomisk bärighet svårligen kan höjas föreslår försäkringsinspektionen 
en ökning av statsbidraget med 300 000 kr. övriga bidrag föreslås oför

ändrade. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens ut

gifter till 5 570 000 kr. Bidragen från försäkringsbolagen och understöds

föreningarna beräknar jag, i enlighet med inspektionens förslag till 

4 J 63 000 kr. Jag är däremot inte beredd att biträda försäkringsinspek

tionens förslag om höjt statsbidrag utan räknar med oförändrat bidrag 

på 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till försäkringsinspektione11s fo11d för budget

året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 4 663 000 kr. 

E 14. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977/78 Förslag 

49777 

64 000 

60 000 

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 

statens krigsskadenämnd. 

State11S krigsförsäkringsnämnd beräknar medelsbehovet för verksam

heten under nästa budgetår till 44 000 kr. 

Föredraganden 

Medelsbehovet för statens krigsförsäkringsnämnd beräknar jag till 
44 000 kr. Jag räknar dessutom med 16 000 kr. till utgifter för statens 

krigsskadenämnd. Anslaget bör alltså föras upp med 60 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 60 000 kr. 
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C. DIVERSE 

C 1. Bidrag tiII vissa internationella sammanslutningar m. m. 

Nytt anslag (förslag) 475 000 

Under detta anslag bör beräknas medel för Sveriges bidrag till inter

nationella statistiska institutets permanenta byrå, nordiska statistiska 

sekretariatet och IARIW, som är en internationell beredning för forsk
ning rörande inkomster och kapitalförsörjning. Dessa medel har under 

innevarande budgetår beräknats under sjunde huvudtitelns förslagsan
slag Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m. 

Från detta anslag bör även bestridas kostnaderna för Sveriges delta
gande i det av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) bedrivna forskningsprojektet rörande de avancerade industri
ländernas framtida utveckling i harmoni med utvccklingsländernas. 
Kostnaderna för Sveriges del uppgår till 100 000 amerikanska dollar. 

En fjärdedel härav skulle inbetalas under år 1976 och regeringen har 
den 2 december 1976 beslutat att till OECD utbetala detta belopp med 

anlitandc av nyssnämnda anslag under sjunde huvudtiteln. Medel för 
fortsatt svenskt bidrag bör beräknas till nästa budgetår under detta 

anslag. 
Jag beräknar medclsbehovet under nästa budgetår till ca 475 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

för budgetåret 1977178 anvisa ett förs!agsanslag av 475 000 kr. 

C 2. Vinstutlottning i Iönsparandet m. m. 

1975/76 Utgift 

197 6177 Anslag 
1977i78 Förslag 

14 275 812 

17 400 000 
36 500 000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för vinstutlottning och kampanj

verksamhet för det nya lönsparandet, som startade den 1 september 
1972 (prop. 1972: 22, FiU 1972: 15, rskr 1972: 109). 

Riksgäldskontoret handhar administrationen av lönsparandet och an
ordnar bl. a. årlig vinstutlottning. Riksgäldskontorets administrations
kostnader för lönsparandet bestrids från särskilt anslag under huvud
titeln Riksdagen och dess verk m. m. Kampanjverksamhetcn åligger den 
s. k. lönsparkommitten, som är underställd riksgäldsfullmäktige. 
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Fullmäktige i riksgäldskontoret 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår, i enlighet med framställning 

av lönsparkommitten, att 975 000 kr. anvisas för en lönsparkampanj. 

Kampanjen bör bedrivas i huvudsak enligt hittills tillämpade linjer. Spar

instituten förutsätts själva vara beredda att bekosta en väsentlig del av 

sparpropagandan. 

Inom lönsparsystcmet anordnas en årlig vinstutlottning. Vinsterna be

talas av staten. Utlottningen skall äga rum i september året närmast efter 

.sparåret. Den femte vinstutlottningen kommer att äga rum i september 

1977. Vinstsumman skall beräknas till 2 % av saldoökningen inkl. ränta 

under sparåret på samtliga lönsparkonton. Saldoökningen under år 1976 

bedöms uppgå till 975 milj. kr. Medelsbchovet för vinster i utlottningen 

i september 1977 beräknas mot denna bakgrund till 19,5 milj. kr. 

Under nästa budgetår kommer vidare att utbetalas sparpremier på det 

sparande som skedde under år 1973. Premien uppgår till 5 % av den del 

av sparbeloppet som fortfarande står kvar på ·kontot vid utgången av 

åren 1974-1977. Premien bekostas till hälften av staten och till hälften 

av vederbörande sparinstitut. Statens kostnader för sparpremieringen be

räknas till ca 15 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Riksdagen har under innevarande riksmöte beslutat om vissa spar

stimulerande åtgärder (prop. 1976177: 47, FiU 1976177: 6, rskr 1976/ 

77: 98). Därvid har villkoren för lönsparandet ändrats och väsentligt 

större vinstmöjligheter införts för lönsparandet under åren 1977 och 

1978. De nya reglerna påverkar emellertid inte medelsbehovet under 

detta anslag förrän under budgetåret 1978/79. 

Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medelsbehovet 
för vinstutlottning och sparpremiering under nästa budgetår. Beloppet 

för en lönsparkampanj bör dock höjas till 2 milj. kr. med tanke på den 
utökade kampanjverksamhet som hänger samman med de nya spar
reglerna. Det sammanlagda anslagsbehovet uppgår således till 36,5 

milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vinswtlottning i lönsparandet m. m. för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 36 500 000 kr. 

C 3. Nordiska investeringsbanken 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

80 000 000 

80 000 000 

Under riksmötet 1975/76 beslutades att för Sveriges del godkänna 

överenskommelsen den 4 december 1975 mellan Danmark, Finland, Is-
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land, Norge och Sverige om upprättande av en nordisk investeringsbank 
(prop. 1975/76: 108, NU 1975176: 40, och rskr 1975176: 231). Riksda

gen godkände därvid även att svenska staten ikläder sig betalningsan

svaret för Sveriges andel,. uppgående .till 18Q m,ilj. ~~R. (särskilda .drag
ningsrätter), av bankens grundkapital och att en fjärdedel av Sveriges 

andel, dvs. 45 milj. SDR, ställs till bankens förfogande i tre lika stora 
poster inom vissa överenskomna tidsfrister, nämligen 2, 14 och 26 
månader efter överenskommelsen och stadgarnas ikraftträdande. Sam

tidigt anvisade riksdagen ett reservationsanslag av 80 milj. kr. för de 
betalningar som skulle fullgöras under budgetåret 1976177. Sveriges 

riksbank har den 3 augusti 1976 överfört motvärdet av 15 milj. SDR 

till banken med anlitande av förevarande anslag. 

Nästa inbetalning till banken skall äga rum i augusti 1977 och, i lik

het med den tidigare, omfatta 15 milj. SDR. För denna betalning bör 

riksdagen anvisa medel under nästa budgetår. Anslaget bör föras upp 

med 80 milj. kr., vilket inkluderar en viss reserv för eventuella föränd
ringar i kronans värde i förhållande till SDR. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Nordiska investeri11gsbanke11 för budgetåret 1977178 an

visa ett reservationsanslag av 80 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Ekonomidepartementet m.m. 

4 Ekonomidepartementet 
5 Ekonomiska attachecr 
6 Kommitteer m.m. 
6 Extra utgifter 

B. Centrala myndigheter m.m. 

7 Statistiska centralbyrån: 
8 Statistik, register och prognoser 

24 Uppdragsverksamhet 
26 Folk- och bostadsräkning 1975 
26 Konjunkturinstitutet 
27 Myntverket: 
28 Förvaltningskostnader 
29 Uppdragsvcrksamhet 
30 Utrustning 
31 Avsättning till banktillsynens fond 
32 Avsättning till fondtillsynens fond 
33 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond 
33 Avsättning till sparbankstillsynens fond 
33 Revision av sparbankernas förvaltning 
34 Avsättning till försäkringsinspektionens fond 
35 Statens krigsförsäkringsnämnd m.m. 

C. Diverse 

36 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 
36 Vinstutlottning i lönsparandet m.m. 
37 Nordiska investeringsbanken 

Anslag kr. 

7 200 000 
1368000 
3 000000 

150 000 

11718000 

170 238 000 
1 000 

6 655 000 
5 694 000 

5 144 000 
1 000 

550 000 
3 500 000 

700 000 
750 000 

3 600 000 
1400000 
4 663 000 

60000 

202 956 000 

475 000 
36 500 000 
80 000 000 

116 975 000 

Totalt för ekonomidepartementet 331 649 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760640 





Bilaga 11 till budgetpropositionen 1977 

Budgetdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976/77:100 
Bilaga 11 

Budgetdepartementet inrättades den 25 november 1976 vid uppdel

ningen av finansdepartementet i ett ekonomi- och ett budgetdepartement. 
Budgetdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor om 
skatteväsendet och samordning av alla frågor som rör statens budget. 
Vidare omfattar verksamheten frågor om arbets- och anställningsvillkor 
i allmän tjänst samt personaladministrativa och personalpolitiska frågor 

för statligt anställda. Till budgetdepartementet hör ett antal förvalt
ningsmyndigheter med uppgifter som omfattar bl. a. rationalisering och 

revision, skatteadministration samt lokalförsörjning. Till departementets 
verksamhetsområde hör även frågor om skatteutjämningsbidrag till 
kommunerna och andra kommunalekonomiska frågor samt frågor om 
presstöd och samhällsinformation. 

De förslag till utgifter inom budgetdepartementets verksamhetsområde 
som läggs fram för budgetåret 1977178 omfattar ca 8 915 milj. kr. 
Detta innebär en ökning med 1 580 milj. kr. i förhållande till motsva

rande utgifter under innevarande budgetår. ökningen sammanhänger till 
stor del med ett schablonmässigt beräknat medelsbehov för att täcka 

merkostnader för löner och pensioner m. m. som följd av löneavtal. 
För nästa budgetår utgör bidragen till kommunerna liksom under de 

senaste åren den största utgiftsposten. Utgifterna för bidragen ökar med 
525 milj. kr. till sammanlagt 5 818 milj. kr. ökningen sammanhänger 
bl. a. med att kommunerna kompenseras för minskat skatteunderlag som 
följd av ändrade avdragsregler fr. o. m. inkomståret 1975. Vidare ges 
under budgetåret 1977 /78 bidrag till kommunerna i enlighet med över
enskommelsen i februari 1975 om begränsning av kommunalskattehöj
ningar under åren 1976 och 1977. Dessa båda utgiftsändamål uppgår 

under nästa budgetår till ca 1 600 milj. kr. Skatteutjämningsbidragen 
ökar med 500 milj. kr. till sammanlagt 3 370 milj. kr. Skattebortfalls
bidragen uppgår för innevarande budgetår till 950 milj. kr. Bidragen, 

som avtrappas successivt, minskar med 225 milj. kr. till nästa budgetår. 
Riksskattcverket får ökade resurser för att förbereda dels den vid 

1975 års riksmöte beslutade omläggningen av skatteadminisfrationen 
och taxeringen i första instans, dels ett nytt ADB-system för folkbok
föring och beskattning. Verket får dessutom ökade utbildnings- och in-

1 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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formationsresmser. Vidare får riksskatteverket väsentliga förstärkningar 
för meddelande av förhandsbesked, dispensgivning och anvisningsverk
samhet. 

Förslag redovisas om uppgiftsfördelning och samverkan mellan stats

kontoret och riksrevisionsverket. ökade resurser för arbetet med frågor 
om medinflytande för de statligt anställda föreslås för budgetdeparte
mentet, statens avtalsverk och statens förhandlingsråd. 

Förslag om statligt stöd till organisationstidskrifter och till tidningar 

på främmande språk kommer att föreläggas riksdagen särskilt. Vidare 
kommer förslag om åtgärder för att underlätta företagens uppgiftsläm
nande till statliga myndigheter att föreläggas riksdagen. 

Skatteutj:-imningsbidrag till kommunerna m. m. 

Den 1 januari 1974 trädde en ny Jag om skatteutjämningsbidrag i 

kraft. Den nya lagstiftningen medförde en betydande ökning av bidra
gen från staten till kommunerna. 

Skatteutjämningsbidrag utgår till kommuner, landstingskommuner 
och kyrkliga kommunenheter. Syftet med bidragen är att neutralisera 
skattekrafts- och kostnadsskillnader för olika kommuner och därmed 

utjämna skillnaderna i den kommunala skatteutdebiteringen i olika 
delar av landet. Skatteutjämningssystemet är ett av de främsta medlen 
för att skapa en i möjligaste mån likvärdig kommunal service i olika 
delar av landet. Den största betydelsen har skatteutjämningsbidragen 
för Gotland, för norrlandskommunerna och för glesbygdskommuner i 
andra delar av landet. 

Det skatteutjämningssystem som nu har tillämpats under tre år var 
avsett att vara ett provisorium i avvaktan på resultaten av tlen kom
munalekonomiska utredningens arbete. Det ansågs emellertid angeläget 
att se över systemet redan dessförinnan. Mot den bakgrunden tillkallades 
särskilda sakkunniga i december 1975 för att göra en översyn av reglerna 
för skatteutjämningsbidragen. Dessa utredningar har i november 1976 
ersatts av en ny utredning om kommunernas ekonomi. I fråga om skat
teutjämningssystemet är avsikten att utredningen skall avlämna förslag 

i sådan tid att en reformerad skatteutjämning fr. o. m. år 1979 blir möj

lig. 
Det sammanlagda beloppet för skatteutjämningsbidrag under vart och 

ett av åren 1970--1977 framgår av följande sammanställning. 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna åren 1970-1977 (milj. kr.) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

I 608 1 781 I 938 2047 2 553 2 658 2 662 3 154 

Av bidragsbeloppet för år 1977 faller 1 949 milj. kr. på kommuner, 
113 milj. kr. på församlingar och 1 092 milj. kr. på landstingskommuner. 
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Skatteutjämningsbidragen för åren 1976 och 1977 fördelar sig på län 
enligt följande tabell. Bidragen redovisas där förutom i milj. kr. även 
fördelade på invånare samt omräknade till samma mått som den kom-
munala utdebiteringen, dvs. kronor per skattekrona (kr./skr.). 

Skatteutjämningsbidrag åren 1976 och 1977 

1976 1977 

Län Milj. kr. Kr./inv. Kr./skr. Milj. kr. Kr./inv. Kr./skr. 

AB 30,1 20 0: 10 48,4 32 0:13 
c 47,9 208 l: 42 52,I 224 1: 27 
D 36,3 144 0: 98 29,9 119 0:66 
E 66,7 172 l: 17 83,4 215 l: 22 
F 59,0 195 1: 35 62,7 208 1: 18 
G 54,4 321 2: 31 65,8 388 2:29 
H 118,3 491 3: 70 146,2 608 3: 78 
I 91,8 l 688 14:46 107,4 1 967 13: 63 
K 58,3 375 2:74 74,3 479 2:91 
L 97,7 359 2: 64 111,6 408 2:46 
M 66,7 90 0:56 77,6 105 0:54 
N 76,7 349 2: 57 85,6 385 2:32 
0 65,5 92 0: 54 90,2 126 0: 63 
p 110,9 265 1: 88 127,4 304 1: 77 
R 110,7 420 3: 12 124,I 470 2:87 
s 126,1 443 3: 14 153,6 541 3: 16 
T 47,4 173 1: 15 42,0 153 O: 84 
u 30,1 116 0: 76 31,3 121 0: 65 
w 104,2 371 2: 60 126,4 447 2:60 
X 147,6 501 3: 51 172,5 586 3:33 
y 230,4 860 5:95 264,4 984 5:61 
z 229,2 1 718 13: 23 263,1 1970 12:37 
AC 279,1 1 181 8:39 339,l I 426 8:39 
BD 376,4 1424 9: 37 475,1 1 783 9:91 

Hela 
landet 2 661,5 324 2: 04 3154,2 383 2:00 

De relativt sett största beloppen för skatteutjämningsbidrag, räknat 
både per invånare och i kronor per skattekrona, utgår som framgår av 
tabellen till de fyra nordligaste länen och Gotlands län. Skatteutjäm-
ningsbidragen räknat i kronor per invånare uppgår för hela landet till 
383 kr. för år 1977. För Jämtlands och Gotlands län uppgår bidragen 
till 1 970 resp. 1 967 kr. per invånare. Närmast följer Norrbottens och 
Västerbottens län, där bidragen uppgår till 1 783 resp. 1 426 kr. per 
invånare. För länen i övrigt varierar beloppen mellan 32 och 984 kr. 

per invånare. 
När man mäter bidragen i samma mått som kommunalskatten, dvs. 

i kronor per skattekrona, redovisas för år 1977 den högsta siffran, 
13: 63 kr./skr., för Gotlands län och därefter följer Jämtlands län med 
12: 37 kr./skr. Motsvarande tal för Norrbottens och Västerbottens län 
är 9: 91 resp. 8: 39 kr./skr. Det kan vara av intresse att notera att med 

hjälp av skatteutjämningsbidragen uppnår vissa norrlandskommuner en 
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skattekraft som ligger i nivå med några av de kommuner som har den 
högsta skattekraften i landet. Således får Pajala för år 1977 en skatte
kraft av 278 skr. per invånare. Endast fyra kommuner i landet, nämligen 
Danderyd, Solna, Lidingö och Stockholm, har en högre skattekraft per 
invånare. Tolv kommuner i Norrbottens län och fem kommuner i Väs
terbottens län uppnår en skattekraft, som överstiger 250 skr. per in
vånare. Motsvarande tal är för Malmö och Göteborg 226 resp. 221 skr. 

För landet som helhet har bidragen räknat i kr. per skattekrona genom
snittligt minskat något från 2: 04 till 2: 00 mellan åren 1976 och 1977. 
Detta förklaras av att skatteundcrlagstillväxten varit snabbare i de bi
dragsmottagandc kommunerna än i landet som helhet. Medelutdcbite

ringen i riket uppgick år 1976 till 26: 15 kr. per skattekrona och beräknas 
för år 1977 till 26: 84 kr. per skattekrona. Sett som ett genomsnitt för 
landet svarar skatteutjämningsbidragen alltså de båda senaste åren för 
7-8 % av kommunernas inkomster angivna som medelutdebitering. 

Skatte- och kontrollväsen m. m. 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets 
verksamhet. Organisationen för beskattning och uppbörd förbättras suc
cessivt. Atgärder för att hindra skatteundandragande i olika former är 
därvid ett väsentligt inslag. Taxerings- och kontrollorganisationen ges 

successivt ökade rcsuner. Taxeringsorganisationen i första instans byggs 
ut kraftigt genom att länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna 
får väsentliga personalförstärkningar. 

Riksskatteverket svarar för den centrala ledningen av beskattnings-, 
uppbörds- och folkbokföringsväscndet. Huvuduppgiften för verket inom 
skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och likformig be
skattning. Denna uppgift fullgör verket genom kontroller, genom råd, 
anvisningar och information till myndigheter och allmänhet samt genom 
en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer inom skatte
väsendet till utvecklingens krav. I årets budgetförslag får riksskatte
verket en ökning med 20 tjänster. Den största satsningen görs härvid 

på verkets rättsavdelning, som ges möjligheter att nedbringa väntetiderna 
för förhandsbesked och dispensgivning i beskattningsfrågor. Förstärk

ningar ges även till anvisningsverksamheten, i första hand inom den in

direkta beskattningen. ökade resurser anslås till riksskatteverkets ut

bildningsverksamhet inom skatteområdet och till information om skatte

och folkbokföringsfrågor. 
Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad 

skatteadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 

87, SkU 1975: 31, rskr 1975: 229), dels ett nytt system för automatisk 
databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet (prop. 1975: 
57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla dekla

rationer skall granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänste-
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män vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen 
effektiviseras bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för 
granskningen och taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen skall i 
huvudsak genomföras till 1978 års taxering. Under tiden fram till över
gången bedrivs ett fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete. Ansvaret 
för detta ligger på riksskattevcrket och statskontoret. För nästa budget
år föreslås riksskatteverket få förstärkningar för detta arbete. 

Tullverkets arbete har under de senaste åren ändrats dels som följd 
av den nya tullprocedur och nya distriktsorganisation, som infördes den 
1 januari 1974, dels genom frihandelsavtalen med bl. a. EG och den 
därav följande successiva avtraP.pningen av industritullarna med be
rörda länder. Den 1 juli 1977 sker den sista avtrappningen av EG-tul
larna. Importen från EG-länderna är därefter till övervägande delen 
tullfri. Den nya tullproceduren innebär bl. a. att de flesta företag med 
mera regelbunden import ·kan genom s. k. hemtagning förfoga över sina 
införda varor redan innan dessa har förtullats. En annan väsentlig nyhet 
är att tulltaxeringen av införda varor sker med ledning av deklarationer 
som importörerna upprättar. 

Samtidigt med den nya tullproceduren infördes en ny distriktsorga
nisation för tullverket. Den nya organisationen innebär bl. a. att led
ningsorgan på regional nivå har tillkommit under generaltullstyrelsen. 
Verksamheten för bekämpande av smuggling har gjorts mera slagkraf
tig genom att bevakningsarbetet samordnas inom betydligt större områ
den än tidigare tulldistrikt. Den nya organisationen medför efterhand 
personalbesparingar. 

För nästa budgetår möjliggör den nya organisationen och den för
ändrade tullproceduren en minskning av personalen med 80 tjänster. 
Samtidigt förstärks bevakningspersonalcn för nytillkomna arbetsuppgif
ter samt för intensivare spanings- och kontrollverksamhet i öresunds
området. Av väsentlig betydelse för tullverkets verksamhet är att modern 
och effektiv fordons-, fartygs- och sambandsmateriel kan disponeras. 
Till nästa budgetår föreslås över 5 milj. kr. för anskaffning av materiel. 
Bl. a. föreslås att två äldre tulljakter ersätts med moderna fartyg med 
höga prestanda. 

Till nästa budgetår föreslås även ökade medel för utbildningsverksam

het inom tullverket, bl. a. en kammarskrivar1nirs. 

Rationalisering och revision inom statsförvaltningen 

Ansvaret för rationalisering inom den civila statsförvaltningen och för 
förvaltningsrevision ligger på central myndighetsnivå främst på statskon
toret och riksrevisionsverket. Frågan om uppgiftsfördelning och sam
verkan mellan dessa båda myndigheter har utretts. Utredningen har lagts 
till grund för ställningstaganden till frågan om gränsdragningen och 
samarbetet mellan dessa båda myndigheter. 



Prop.1976/77: 100 Bilaga 11 Budgetdepartementet 6 

Genom statskontorets nya organisation från den 1 juli 1975 och ett 
ökat samarbete mellan statskontoret och riksrevisionsverket möjliggörs 
en ökad satsning på myndighetsinriktade rationaliseringsinsatser. 

Riksrevisionsverket bedriver revision huvudsakligen i form av förvalt
ningsrevision. Tyngdpunkten häri skall ligga på myndighctsinriktad, lö
pande revision med granskande och främjande syfte. Verket kommer 
att i ökad utsträckning biträda myndigheterna i redovisningstekniska 
frågor. 

Presstödjande åtgärder 

Fr. o. m. år 1976 har stödet till dagspressen byggts ut och förstärkts. 
Stöd kan utgå i form av produktionsbidrag, utvecklingsbidrag, etable
ringsstöd, samdistributionsrabatt, samverkansbidrag och som lån ur pres

sens lånefond. Den 1 juli 1976 fick presstödsnämnden ett eget kansli 
som bl. a. har till uppgift att följa den ekonomiska utvecklingen för olika 
tidningsgrupper och rapportera till regeringen om utfallet av de olika 
presstödjande åtgärderna. 

Dagspressens betydelse för en levande demokrati är ostridig. En varie
rad och kritisk press är en förutsättning för att den politiska demokratin 
skall fungera. I Sverige, liksom i hela den industrialiserade delen av värl
den, har dock utvecklingen lett till en ökande koncentration och till 
monopol. I Sverige har dock tidningsnedläggelser kunnat hejdas på 
ett relativt sett tidigt stadium och redaktionell konkurrens har kunnat 
upprätthållas på flera orter. 

Presstödet har i den form det antogs av riksdagen utformats efter 
grundliga analyser av tidningarnas marknadsförhällanden. Genom dessa 
analyser har automatiskt verkande regler för huvuddelen av stödet kun
nat konstrueras. Även om tidningsnedläggningar i stort sett inte har in
träffat i Sverige under de senaste åren har å andra sidan någon nyetable
ring knappast ägt rum. Fr. o. m. år 1976 kan dock stöd för nyetablering 
utgå. T. o. m. november 1976 har fyra sådana bidrag beviljats. 

Tidningsbranschen är en löneintensiv bransch som därtill har ett myc
ket lågt utnyttjande av sina produktionsresurser. En förutsättning för en 
utveckling inom branschen - och även för många tidningars möjlig
heter att fortleva - är att tillgängliga produktionsresurser kan utnyttjas 
mer rationellt. Det finns därför anledning att fästa förhoppningar vid 
det stöd till produktionssamverkan och de ändrade regler för lån ur 

pressens lånefond som nu har införts. 
Från år 1976 har produktionsbidragen höjts med omkring 40 %. Sam

tidigt har utvecklingsbidrag införts för tidningar som inte är berättigade 
till produktionsbidrag men som råkar i tillfälliga ekonomiska svårigheter. 
Höjningen av produktionsbidragen skedde mot bakgrund av de excep
tionella kostnadsökningar som har inträffat under de senaste åren. I 
årets budgetförslag föreslås en höjning av ramen för utveeklingsbidrag 
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för att därigenom skapa möjligheter att kunna bevilja nya tvååriga bi

drag även under år 1977. 

Tidskriftsutredningen överlämnade i oktober 1976 betänkandet (Ds 
Fi 1976: 7) Stöd till organisationstidskrifter. I betänkandet föreslås ett 

stöd till medlemstidningar samt tidningar som företräder en rad olika 

ideella organisationer. Förslag i detta ämne kommer att föreläggas riks

dagen under våren 1977. 

Frågan om stöd till tidningar och tidskrifter på främmande språk be

reds f. n. inom regeringens kansli. Förslag kommer även i denna fråga 

att föreläggas riksdagen under våren 1977. 

Personalpolitiska och personaladministrativa frågor 

Den tidigare aviserade arbetsrättsreformen träder i kraft den 1 januari 

1977. Riksdagen har sålunda bl. a. antagit en ny lag (1976: 600) om of

fentlig anställning. En rad följdförfattningar till lagen har utfärdats. Av 

speciellt intresse från praktisk synpunkt är vissa ändringar i statstjänste

mannastadgan (1965: 601), fr. o. m. år 1977 benämnd anställningsför

ordningen (1976: 863). Denna författning innehåller dels verkställighets

föreskrifter till den nya lagen om offentlig anställning, dels - i avvak

tan på kollektivavtal - provisoriska föreskrifter om anställnings- och 

arbetsvillkor för arbetstagare i allmän tjänst. Förordningens tillämp

ningsområde har utsträckts till att omfatta också kommunala lärar

tjänster m. fl. Den nya lagstiftningen utgör den mest genomgripande re

formen inom personalrätten sedan 1965 års förhandlingsrättsreform. 

I anslutning till arbetsrättsrcformen har statens förhandlingsråd in

rättats och vidare har inrättats en särskild rådgivande nämnd i medbe

stämmandefrågor (jfr prop. 1976/77: 25 bil. 6, AU 1976177: 11, rskr 

1976177: 75). Genom ett s. k. särskilt huvudavtal den 29 november 1976 
mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna på den offentliga sektorn 

har tillkommit en nämnd, dit förhandlingspart under närmare angivna 

förutsättningar kan hänskjuta fråga huruvida kollektivavtal i ett visst 

ämne skulle kränka den politiska demokratin. Under hösten 1976 har 
betydande informations- och utbildningsinsatser genomförts på den nya 

arbets- och personalrättens område. 
De fackliga organisationerna har fr. o. m. den 1 juli 1976 fått rätt att 

utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ 

vid statlig myndighet (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 2 p. 5, InU 1975176: 

34 p. 2, rskr 1975/76: 128). F. n. finns personalföreträdare vid ca 260 

statliga myndigheter. 

Delegationen för förvaltningsdemokrati (Fi 1970: 67) har lämnat en 

slutrapport (Ds Fi 1976: 9) om sitt arbete. Delegationens uppdrag är 

därmed avslutat. Under år 1976 bedrevs försöksverksamhet vid 31 myn

digheter, därav sju departement, med ca 1 000 partssammansatta besluts

organ. I slutrapporten förordar delegationen att personalens inflytande 
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ytterligare vidgas och fördjupas bl. a. genom att beslutsorgan på vissa 
områden ges personalmajoritet. 

Genom en särskild förordning (1976: 35) har möjlighet öppnats för 

myndigheterna att tillämpa flexibel arbetstid i den mån det är förenligt 
med arbetets behöriga gång. 

Arbetet med att åstadkomma ökad jämställdhet mellan kvinnliga och 

manliga anställda inom statsförvaltningen pågår enligt riktlinjer som be
slutats av riksdagen (prop. 1975176: 173, InU 1975176: 42, rskr 1975176: 

342). En särskild jämställdhetsförordning (1976: 686) har utfärdats. För

ordningen ålägger statsmyndigheterna bl. a. att upprätta en plan över 
sitt jämställdhetsarbete och att årligen till regeringen lämna uppgifter 

c.lcls om vilka åtgärder som vidtagits i syfte att åstadkomma ökad jäm
ställdhet, dels om resultatet av åtgärderna. De allmänna utgångspunk

terna för myndigheternas jämställdhetsarbete har angetts närmare i ett 
särskilt cirkulär till myndigheterna (1976: 687). Ett led i jämställdhets

arbetet är den försöksverksamhet med ersättning för vissa merkostnader 

för barntillsyn i samband med statlig internatutbildning som äger rum 
under innevarande budgetår och även skall bedrivas under budgetåret 
1977178. 

Avtal om företagshälsovårdens huvudsakliga inriktning och innehåll 
har träffats mellan statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorgani

sationer. En utbyggnad av företagshälsovården för de statsanställda har 
påbörjats. Åtta partssammansatta regionala hälsoråd har inrättats med 
uppgift bl. a. att planera och samordna uppbyggnaden av den statliga 
företagshälsovården inom resp. region. De anställdas företrädare är i 
majoritet i hälsoråden. 

Utredningen angående den statliga personalutbildningens fortsatta in
riktning och organisation har lämnat delbetänkandet (SOU 1976: 61) 
Statlig personalutbildning, ett principförslag. Betänkandet remissbehand
las f. n. En särskild proposition i ämnet kommer att föreläggas riks
dagen under pågående riksmöte. 

Uppföljningen beträffande den av riksdagen beslutade omlokalise
ringen av statlig verksamhet fullföljs. Den berör de myndigheter som 
hittills har flyttat. Bl. a. har följande områden undersökts: flyttningens 

genomförande, informationsverksamhet, organisations- och rationalise

ringsfrågor, personaladministration, m. m. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom budgetdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budget
året 1976/77 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i 

milj. kr. 
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Anvisat Förslag Föränd-
1976/77 1977 /78 ring 

DRIFTBUDGETEN 
A. Budgetdepartementet m. m. 81,8 83,9 + 2,1 
B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 199,2 219,6 + 20,4 
C. Skatte- och kontrollväsen 628,5 689,0 + 60,5 
D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 5 293,4 5 818,2 -1- 524,8 
E. Diverse 641,4 I 461,4 -1- 820,0 

Summa driftbudgeten 6844,3 8 272,1 +1427,8 

KAPITALBUDGETEN 
Il. Statens allmänna fastighetsfond 340,2 510,2 + 170,0 
V. Fonden för låneunderstöd 15,0 15,0 
VI. Fonden för statens aktier 2,4 + 2,4 
VII. Fonden för förlag till statsverket 20,0 20,0 
IX. Diverse kapitalfonder 115,0 115,0 

Summa kapitalbudgeten 490,2 642,6 + 152,4 

Totalt för budgetdepartementet 7 334,S 8914,7 +1580,2 

De totala utgifterna beräknas öka med ca 1 580 milj. kr. Anslagen på 
driftbudgeten ökar därvid med ca 1 428 milj. kr. under det att anslagen 
på ,kapitalbudgeten ökar med ca 152 milj. kr. På driftbudgeten ökar bi
drag och ersättningar till kommunerna med ca 525 milj. kr. Det under 

budgetdepartementets huvudtitel redovisade anslaget till täckande av 
merkostnader för löner och pensioner är - i avvaktan på avtal om löner 

för de statsanställda m. fl. för tiden efter den 1 januari 1977 - scha
blonmässigt beräknat till 1 200 milj. kr., vilket innebär en ökning i för

hållande till motsvarande anslag under budgetåret 1976177 med 800 
milj. kr. På kapitalbudgeten ökar anslaget till byggnadsarbeten för stat
lig förvaltning med 170 milj. kr. Större delen av kostnaderna under an

slaget avser uppförande av lokaler för omlokaliserade statliga myndig
heter och regeringskansli i de södra Klara-kvarteren i Stockholm. Vidare 
redovisas byggnadsarbeten för länsstyrelserna under budgetdepartemen
tet fr. o. m. nästa budgetår. 
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BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

10 

vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser budget
departementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Åttonde huvudtiteln 

A. BUDGETDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Budgetdepartementet 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

121404 973 
123 533 000 

21746000 

1 Avser sjunde huvudtitelns förslagsanslag Finansdepartementet. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1977 /78 

113 
64 

177 

19 916 000 
200000 

1 630000 

21746 000 

Budgetdepartementet inrättades den 25 november 1976. Huvudde
len av det tidigare finansdepartementets uppgifter - främst ärenden 
rörande statens budget, skatteväsendet samt Jöne- och andra anställ
ningsfrågor rörande statens anställda - handläggs numera av det ny
bildade budgetdepartementet under det att de allmänna riktlinjerna för 
den ekonomiska politiken samt frågor om statistikproduktion, bank- och 
försäkringsväsen m. m. har övertagits av det nybildade ekonomide
partementet. Ärenden rörande tullar och tullväsendet avses skola över
föras till handelsdepartementets verksamhetsområde. 
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I samband med att finansdepartementet delades överfördes en av 
finansdepartementets båda statssekreterartjänster till ekonomideparte
mentet. Då - i likhet med vad som har gällt beträffande finansdeparte
mentet - en särskild statssekreterare bör finnas för de löne- och per
sonalfrågor samt medbestämmandefrågor som rör de statligt anställda, 
bör ytterligare en ordinarie tjänst för statssekreterare inrättas i budget
departementet. Jag förordar också att ytterligare en ordinarie tjänst för 
rättschef inrättas i budgetdepartementet varvid ett sedan flera år med
delat göromålsförordnande kan upphöra. Den nya rättschefstjänsten av
ses för Jagstiftningsfrågor inom personalenheternas verksamhetsområde. 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 
65 s. 19, SU 1965: 105, rskr 1965: 295) beslutat att vid ingången av 
innevarande budgetår inrätta en tjänst för departementsråd i dåvarande 
finansdepartementet i utbyte mot en befintlig tjänst för kansliråd. 
Tjänsten har inrättats för huvudmannen för en sakenhet för inflytande
frågor m. m. Denna sakenhet har tillkommit i anslutning till den av 
riksdagen antagna lagstiftningen om de offentligt anställdas medinfly
tande i olika frågor genom omvandling av en befintlig enhet för frågor 
om förvaltningsdemokrati m. m. Finansdepartementet har därvid till
förts fyra handläggartjänster och därutöver en sakkunnig för lagstift
ningsfrågor på arbetsrättsområdet. Vidare har finansdepartementets 
rättsenheter förstärkts med tre sakkunniga för handläggning av olika 
dispensärenden inom skattelagstiftningen. Jag beräknar medel för dessa 
personalförändringar. 

Till nästa budgetår beräknar jag även medel för en informations
sekrcterare och ytterligare två biträdestjänster. Med hänvisning i övrigt 
till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet under detta anslag 
till 21 746 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att i budgetdepartementet inrätta en 

ordinarie tjänst för statssekreterare och en ordinarie tjänst för 
rättschef, båda med beteckningen r, 

2. till Budgetdepartementet för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 21 746 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

40 570 676 
45 290 000 
51035000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens organisations
avdelning och andra för departementen gemensamma anordningar. 
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Från anslaget bestrids vidare departementens och kommitteernas sjuk
vårds- och lokalkostnader, utgifter för expenser avseende inredning och 

utrustning av lokaler, telefon m. m. samt kostnader för tjänstebilar, allt 

i den mån medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och lokalkost
naderna för utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för försvars

departementet bestrids dock från vederbörande departementsanslag. 

1976/77 Beräknad 
ändring 
1977/78 

Personal 
Handläggande personal 23 +2 
Övrig personal 118 +4 

141 +6' 

Anslag 
Lönekostnader 9 690 000 +l 820000 
Sjukvård 350 000 + 25 000 
Reseersättningar (även utrikes resor) 65 000 + 15 000 
Lokalkostnader 28 120 000 +2 730 000 
Kostnader för tjänstebilar 215 000 + 60000 
Expenser 6 850 000 +1095000 

Därav engångsutgifter (542 000) (+ 53 000) 

45290 000 +5 745 ooo 

När det gäller behovet av medel för organisationsavdelningen under 
nästa budgetår beräknar jag 2 547 000 kr. för pris- och löneomräkning 
samt ökade kostnader för befintliga lokaler. Jag beräknar vidare medel 
för förstärkning av organisationsavdelningen med en sakkunnig för 
frågor rörande utbildning av departementspersonal och en tjänst för 
lokalvårdsfrågor inom regeringskansliet. I övrigt beräknar jag medel 
för tre biträdestjänster och en telefonisttjänst. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
förordar jag att anslaget tas upp med 51 035 000 kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensamma ändamål för departementen för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 51 035 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

19 087 173 
1 11000 000 
10 500 000 

Reservation 

1 Avser sjunde huvudtitelns reservationsanslag Kommitteer. 

1467 467 

Under innevarande budgetår bestrids övergångsvis från sjunde huvud
titelns reservationsanslag till kommitteer m. m. utgifter för den kom-
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mitteverksamhet som avser såväl ekonomidepartementets som budget
departementets verksamhetsområde. Chefen för ekonomidepartementet 
har tidigare denna dag anmält medelsbebovet för nästa budgetår såvitt 
avser ekonomidepartementets kommitteer. 

Belastningen på anslaget under innevarande budgetår beräknar jag 

till ca l 1,5 milj. kr. Med hänsyn till den förväntade omfattningen av 

kommitteverksamheten inom budgetdepartementets verksamhetsområde 
under nästa budgetår och med beaktande av den anslagsbehållning som 
väntas uppkomma förordar jag att anslaget förs upp med 10,5 milj. kr. 

för nästa budgetår. Den medelsreservation som vid utgången av budget

året 1976/77 kan föreligga under sjunde huvudtitelns reservationsanslag 
Kommittcer bör föras över till förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till K ommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett re

servationsanslag av 10 500 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

1511 376 
1675 000 

625 000 

Reservation 

1 Avser sjunde huvudtitelns reservationsanslag Extra utgifter. 

138 543 

Under innevarande budgetår bestrids övergångsvis från sjunde hu
vudtitelns rcservationsanslag till extra utgifter de kostnader som hänför 
sig till såväl ekonomidepartementets som budgetdepartementets verk
samhet. Chefen för ekonomidepartementet har tidigare denna dag an
mält medelsbehovet för nästa budgetår för ekonomidepartementets vid
kommande. 

För budgetdepartementets del förordar jag att anslag förs upp med 
625 000 kr. Jag har därvid räknat med att fortsatt bidrag till utgivande 
av statskalendern skall bestridas från anslaget. Den medelsreservation 
som vid utgången av budgetåret 1976177 kan föreligga under sjunde 
huvudtitelns reservationsanslag Extra utgifter bör föras över till före
varande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1977178 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 625 000 kr. 
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B. ALLMÄNNA CENTRALA ÄMBETSVERK M. M. 

B 1. Kammarkollegiet 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

10 280 555 
11 082 000 
11728000 

14 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
handlägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom, rikets indelning 
och den prästerliga organisationen, handha medels- och fondförvaltning 

samt i vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på 
sju enheter, nämligen en allmän avdelning, ett advokatfiskalskontor, en 
fondbyrå, en redovisningscentral, ett rcvisionskontor, ett arkivkontor 
och en administrativ sektion. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
· Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Kostnad för datamaskintid 
Expenser 

Summa utgifter 

Avgår ersättningar för redo
visningscentralens tjänster 

Summa anslag 

Kammarkollegiet 

1976/77 

58 
68 

126 

11278000 
36 000 
80000 
(5 000) 

1 126 000 
970 000 
603 000 

14 093 000 

3 011 coo 
11082000 

1. Löne- och prisomräkning 616 763 kr. 

Beräknad ändring till 1977 /78 

Kammar-
kollegiet 

+1 
+2 
+3 

+ 839 000 

+ 66000 
(-) 

+ 29 000 

+ 59 000 

+ 993 000 

+ 108 000 

+ 885 000 

Före
draganden 

+ 600000 

+ 66 000 
(-) 

+ 29 000 

+ 59000 

+ 754000 

+ 108 000 

+ 646000 

2. Fondbyrån bör erhålla förstärkta resurser att ta hand om den 

ökade tillströmningen av förvaltningsuppdrag från de statliga myndig
heterna m. fl. Kollegiet begär för ändamålet en handläggare- och en 

biträdestjänst ( + 170 67 4 kr.). 
3. Granskningen av redovisningarna som inkommer till arvsfonds

scktionen från de för allmänna arvsfonden förordnade gode männen 
bör påskyndas och balanserna nedbringas. Härför erfordras en ny kans

listtjänst ( +67 532 kr.). 
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4. Antalet förrättningsresor till domstolsförhandlingar m. m. har ökat 

markant. Härför erfordras en förstärkning av medel till resor och trak
tamenten ( + 45 000 kr.). 

5. Kollegiet bör knyta närmare kontakter med konsulter avsedda 
att biträda med utredningar i bl. a. vattenmål ( + 50 000 kr.). 

6. Kammarkollegiet anser det angeläget med ökade resurser för per

sonalutbildning ( + 31 000 kr.). Redovisningscentralen har behov av 
särskilda medel för framställning av utbildnings- och informationsma

teriel ( + 12 000 kr.). 
7. Inom ramen för 0-altemativet kan kollegiets processverksamhet i 

bl. a. vattenmål, ersättningsmål enligt naturvårdslagen och fiskeersätt
ningsmål inte inskränkas genom någon åtgärd från kollegiets sida. Per
sonalinskränkningar måste därför belasta den övriga verksamheten. 
Följden skulle bli förlängd handläggningstid och allmänt försämrad ser
vice samt reducerad granskningsverksamhet beträffande arvs- och gåvo
beskattningen. Även revisionskontorets verksamhet skulle drabbas och 
få effekter på revisionen hos de myndigheter kontoret har att revidera. 

Föredraganden 

Jag biträder kammarkollegiets förslag om ökade möjligheter att an
lita konsulter i bl. a. vattenmål där kollegiet har att föra det allmännas 
talan (5). Jag beräknar även medel för reseersättningar och personalut

bildning m. m. enligt kollegiets förslag (4, 6). I övrigt beräknar jag endast 
medel för löne- och prisomräkning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 

nästa budgetår till 11 728 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Kammarkollegiet för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för
slagsanslag av 11 728 000 kr. 

U ppgiftsfördelning och samverkan mellan statskontoret och riksrevi
sionsverket 

Inledning 

Statsko11toret är enligt sin instruktion (1965: 703, omtryckt 1975: 569) 
central förvaltningsmyndighet för rationaliseringsverksamheten inom 

statsförvaltningen i den mån denna uppgift inte ankommer på annan 
mydighet. I uppgifterna ingår bl. a. att ta initiativ till, utföra och med

verka vid rationaliseringsundersökningar, att svara för erforderlig sam
ordning av rationaliseringsverksamheten, att utbilda personal för ratio

nalisering och att även i övrigt, såsom genom upplysning och rådgiv
ning, verka för förenklingar och kostnadsbesparingar inom statsförvalt

ningen. Verket svarar vidare för samordning av anskaffning och utnytt-
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jande av datamaskiner inom statsförvaltningen samt förvaltar statens 
datamaskinfond. 

Statskontoret leds av en styrelse. Chef för statskontoret är en general
direktör, som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under 

sig en överdirektör. Verket är fr. o. m. budgetåret 1975/76 organiserat 
på tre sektorinriktade utredningsavdelningar, en teknisk avdelning, en 
planerings- och utbildningsavdelning samt en administrativ byrå. 

Vid statskontorct fanns den 1 juli 1976 290 anställda, uttryckt i årsar
betskrafter, varav ca 209 utgjorde handläggande personal. 

Riksrevisionsverket är enligt sin instruktion (1973: 444, ändrad senast 
1975: 786) central förvaltningsmyndighet för revision och redovisning 
samt därmed sammanhängande frågor inom statsverksamheten. 

I fråga om revision åligger det verket att bedriva förvaltningsrevision 
och därvid särskilt att granska statlig och statsunderstödd verksamhet 
och tillse att den bedrivs effektivt. Verket skall även granska taxor och 
avgifter i statlig verksamhet samt granska hur den statliga upphand
lingen bedrivs och verka för samordning av denna. Vidare skall verket 
utöva tillsyn över revisionskontor och meddela föreskrifter och anvis
ningar för revisionens utförande samt över den revisionsverksamhet som 
bedrivs inom andra enheter för intern revision inom statsförvaltningen. 
Verket skall tillse att redovisningsrevision bedrivs ändamålsenligt och i 
betryggande former och även självt bedriva redovisningsrevision i den 
mån detta är särskilt föreskrivet eller verket finner det behövligt. 

I fråga om redovisning och därmed sammanhängande frågor åligger 
det verket särskilt att utveckla metoder för verksamhetsplanering, bud
getering och redovisning inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 
redovisningssystemen är ändamålsenliga samt meddela föreskrifter och 
anvisningar för den statliga redovisningen. Verket handhar den löpande 
riksbokföringen och skall för varje budgetår upprätta budgetredovisning 
och rikshuvudbok. Det åligger även verket att kontrollera statsverkets 
checkräkning i riksbanken och att utarbeta statistik över statens finan

ser. 
Vidare skall verket anordna och medverka vid utbildning av personal 

för redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed sammanhäng
ande uppgifter inom statsförvaltningen. 

Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general
direktör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem av
delningar, nämligen tre revisonsavdelningar, en prognosavdelning samt 
en ekonomiadministrativ avdelning. 

Vid riksrevisionsverket fanns den 1 juli 1976 267 anställda, varav 166 
utgjorde handläggande personal. 

Utredning av gränsdragnings/rågar 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 28 juni 1974 tillkallade 
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chefen för finansdepartementet fyra sakkunniga 1 att utreda frågan om 
gränsdragningen mellan förvaltningsrcvision och rationaliseringsverk
samhet inom statsförvaltningen. Vidare skulle de sakkunniga överväga 
och föreslå hur förvaltningsrcvisionen inom försvarsdepartementets verk
samhetsområde bör vara organiserad. De sakkunniga har arbetat under 
benämningen revisions- och rationaliscringsutredningen. 

Utredningen överlämnade i april 1976 delbetänkandet (Os Fi l 976: 3) 

Samverkan mellan centrala organ för förvaltningsrevi~ion och rationalisc

ringsverksamhct. 
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av krimi

nalvårdsslyrclscn, domstolsverket, styrelsen för internationell utveck
ling (SIDA), försvarets civilförvaltning, försvarets rationaliserings
institut (FRI), socialstyrelsen, statens bakteriologiska laboratorium, 
televerket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 
statskontoret, byggnadsstyrelsen, datamaskincentralen för administrativ 
databehandling (DAFA), riksrcvisionsvcrket (RRV), statens personal

nämnd (SPN), statens personalutbildningsnämnd (PUN), universitets
kanslersämbetet (UKA), skolöverstyrelsen, lantbruksstyrelsen, skogssty
relscn, patent- och registreringsverket, konsumentverket, arbetsmark

nadsstyrelscn, arbetarskyddsstyrelscn, bostadsstyrelsen, statens lantmäteri
verk, statens industriverk, statens vattcnfallsverk, länsstyrelsernas organi

sationsnämnd, länsstyrelsen i Södermanlands län, länsstyrelsen i Skara
borgs län, länsstyrelsen i Västernorrlands län, Tjänstemännens cen
tralorganisation. (TCO) samt Centralorganisationen SACO/SR. 

Revisions- och rationaliseringsutrcdningen 

Nuvarande f örlzålla11de11 

Bakgrund 

Den statliga revisions- och rationaliseringsverksamheten på central 
nivå fick i de grundläggande delarna sin nuvarande inriktning och orga
nisation genom beslut vid 1960 års riksdag (prop. 1960: 126, SU 
1960: 107, rskr 1960: 282). I institutionellt hänseende innebar besluten 
dels att statskontoret sammanslogs med statens organisationsnämnd och 
omorganiserades till centralt rationaliseringsorgan (det nya statskonto

ret), dels att riksrevisionsverkct (RRV) tillskapades som centralt revi
sions- och redovisningsorgan. Till RRV fördes uppgifter som bl. a. riks
räkenskapsvcrket, statens sakrevision, vissa specialrevisioner och det ti

digare statskontoret svarat för. De på detta sätt nybildade myndighe

terna inrättades den l juli 1961. 
Tillskapandet av RRV var även avsett att åtföljas av vissa föränd-

1 Statssekreteraren Sven Andersson, ordförande, generaldirektörerna G. Rune 
Berggren och Sven Moberg samt överdirektören Alf Rcsare. 

2 Riksdagen 1976177. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 11 
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ringar av revisionsverksamhetens inriktning. Bl. a. skulle den kameralt 

betonade revisionen inskränkas. De resurser som därvid frigjordes 
skulle, tillsammans med visst resurstillskott, användas för en på sakrevi

sion inriktad verksamhet. Be.träffande sakrevisionens metoder och ar
betsformer gavs inte några närmare direktiv. 

I RRV:s uppgifter skulle vidare ingå bl. a. att se till att statens räkcn
skapsväsen fungerade tillfredsställande och att behövliga förbättringar 

genomfördes. Till verket fördes också åtskilliga andra uppgifter, bl. a. 

den löpande riksbokföringcn och riksbokslutet, utarbetande av budgetre
dovisning och rikshuvudbok, upprättande av statsliggaren, beräkning av 
utfallet av statsbudgeten samt kontroll av statsverkets checkräkning i 

riksbanken. Verket fick även uppgifter på det finansstatistiska området, 
nämligen att göra beräkningar av statens inkomster och utarbeta statis
tik över statens finanser. 

Statskontorcts uppgifter skulle omfatta rationaliseringsverksamhet 

inom hela statsförvaltningen samt dessutom en på rationaliserings- och 

besparingsfrågor inriktad remissverksamhet. Det betonades att rationali
seringens uppgift var att åstadkomma besparingar. Vikten av att pröva 
huruvida nyttan av vissa arbetsuppgifter hos myndigheten står i rimlig 
proportion till kostnaderna framhölls. 

I syfte att skapa förutsättningar för god samordning av revisions- och 
rationaliseringsverksamheten skulle cheferna för resp. verk som vice 
ordförande ingå i styrelsen för det andra verket. 

Förändringar av RRV:s revisionella verksamhet 

Både RR V och slatskontoret har genomgått förändringar i fråga om 
organisation, verksamhetsinriktning, arbetsformer m. m. sedan år 1961. 
För RRV:s del kan nämnas att, på förslag från RRV, statsmakterna år 
1967 beslutade om en ny principorganisation för den statliga redovis
nings- och revisionsverksamheten (prop. 1967: 79, SU 1967: 82, rskr 
1967: 194). Bakgrunden till förändringen var de möjligheter och krav 

som användning av ADB i redovisnings- och revisionsarbetet bedömdes 
medföra. Vidare förelåg en önskan att inrikta revisionsarbetet på att 
pröva hur prestationerna förhåller sig till kostnaderna inom myndighe

terna. Därigenom skulle statsmakterna och de enskilda myndigheterna 
få en uppfattning om effektiviteten inom skilda verksamhetsgrcnar. 

Den nya organisationen innebar att myndigheternas redovisning och 
utbetalning centraliserades till större kamerala enheter, s. k. redovis

ningscentraler. Detta väntades medföra bl. a. att uppgifterna kunde an
förtros åt specialutbildad personal och att tekniska hjälpmedel kunde ut
nyttjas effektivare. De större kamerala enheterna (f. n. ca 25) bildades 
dels genom att det kamerala arbetet hos lokala myndigheter flyttades över 
till centralmyndigheten, dels genom att flera myndigheter i kameralt av-
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seende fördes samman i redovisningsgrupper, var och en med en redo
visningscentral som serviceorgan. 

Den nya organisationen innebar vidare att den interna kontrollen hos 
myndigheterna byggdes ut, vilket underlättades genom övergång till ett 
ADB-redovisningssystem. För den kameralt inriktade revisionen - re
dovisningsrevisionen - inrättades revisionskontor, i princip ett inom 

varje redovisningsgrupp. Redovisningsrevisionen skulle inriktas på att 

granska riktigheten i lämnade uppgifter och säkerheten i rnedelshante

ring och redovisningssystemen. Behovet av en central revision inriktad 
på kameral granskning minskade följaktligen. Den centrala revisionen 

skulle i stället inriktas på förvaltningsrevision, dvs. utvidgad och intensi

fierad sakrevision. 
Den genomgripande omstruktureringen av den statliga revisionsverk

sarnheten är nu i huvudsak avslutad. RRV:s uppgifter på redovisnings
rcvisionens område består numera i huvudsak av tillsyn över revisions
kontoren och över andra statliga enheter för intern revision. 

Under slutet av 1960-talet inleddes försöksverksarnheten med pro
grambudgetering. I anslutning härtill påbörjade RRV ett utvecklings
arbete, vilket har resulterat i ett system för planering, budgetering, re
dovisning och revision. En kort beskrivning av detta system, kallat Sta

tens Ekonomi-Administrativa systern eller SEA-systernet, lämnas i det 

följande. 

R R V:s förvaltnings revision - kort karaktär is
t i k 

RRV:s uppgift som central förvaltningsmyndighet för revision är i 
korthet att granska statlig och viss statsunderstödd verksamhet och tillse 
att den bedrivs effektivt. 

Vid genomförandet av förvaltningsrevisioner granskar RRV att stats
makternas intentioner med myndigheternas verksamhet förverkligas 
samt undersöker om myndigheternas prestationer är ändamålsenliga och. 
utförda med bästa möjliga ekonomi. RRV utgår i sitt granskningsarbete 
från de mål som regering och riksdag angivit för myndigheterna. De 
revisionsprojekt RRV bedriver initieras huvudsakligen av verket självt. 
Det förekommer dock att projekt initieras av regeringen eller på begäran 

av myndighet. 
Förvaltningsrevisionen spänner över ett brett fält. Tyngdpunkten lig

ger på en rnyndighetsinriktad revision. Granskning av funktioner som 
finns hos flera eller flertalet myndigheter förekommer också i viss ut

sträckning. 
Den hittills bedrivna förvaltningsrevisionen har varit inriktad på att 

göra översiktliga granskningar av myndigheternas verksamhet. Syftet 
har varit att med utgångspunkt i statsmakternas mål för myndighetens 
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verksamhet granska den närmare inriktningen och utformningen av 
vcrksamheti:!n och de resultat som har uppnåtts. Vanligen behandlas 
också fri\.gor om myndighetens utvccklingsarbetc, styrning och organi

sation samt resursutnyttjande. Vissa djupgående analyser av myndighe
ters eller delar av myndigheters verksamhet görs också. Dessa är inrik

tade på att föreslå lösningar på avgränsade problem. 
Det bör framhållas att förvaltningsrevisionen hittills har befunnit sig i 

ett utvecklings- och utbyggnadsskcde, som ännu inte är avslutat. Denna 
form av revision har inte heller i någon större utsträckning haft tidigare 

tillämpningar att falla tillbaka på. Metodutveckling för förvaltningsrcvi

sion bedrivs därför. 
Revisionens kontrollerande och granskande karaktär är framåtriktad 

och syftar ytterst till konstruktiva insatser för en förbättrad verksamhet. 

RRV eftersträvar därför ett nära samarbete med den granskade myndig
heten och ett iöpande informationsutbyte. 

I sin avrapportering av revisionsprojckt lämnar RRV vanligen förslag 

till åtgärdsprogram i form av ideer och uppslag till åtgärder som bör 
vidtas. Dessa skall vara allmänt formulerade och överlämnas till myn
digheten för att beaktas och närmare utformas och prövas av denna. 

Det är alltså myndigheten själv som har ansvaret för sin verksamhet och 
som skall stimuleras att utveckla denna i de hänseenden där RRV kon
staterat att förutsättningar för effektivitetsförbättringar föreligger. I de 

fall RRV:s och myndighetens uppfattningar skiljer sig åt och RRV inte 
vinner gehör för sina synpunkter har RRV två möjligheter. Den ena är 
att avvakta och återkomma till frågan vid en kommande revision. Den 
andra är att informera regeringen om de brister RRV anser föreligger. 
Sistnämnda förfaringssätt har hittills varit sällsynt. 

1 förvaltningsrevisionen ingår normalt även en uppföljningsdel av
seende dels en fortlöpande kontakt med den reviderade myndigheten för 
att kontrollera att åtgärder vidtas, dels en senare bedömning av resulta
ten därav. Detta sker i särskilda uppföljningsprojekt. 

Resultatet av förvaltningsrevisionen beror i allmänhet på samspelet 
mellan RRV och myndigheten. Eftersom revisionsorganet främst är ide

och impulsgivare, blir det dock i regel svårt att säga vilka effekter som 
är resultatet av själva förvaltningsrevisionen. Det tar dessutom ofta flera 
år innan förbättringsåtgärder börjar ge effekter. De direkta effekterna 
kan komma till uttryck i bättre ekonomi i myndigheternas verksamhet 
eller mer ändamålsenliga prestationer. Revisionen har även indirekta ef
fekter. Redan förekomsten av revision torde verka stimulerande på effek

tiviteten och säkerheten. 
Omfattningen på RRV:s förvaltningsrevision belyses av följande siff

ror. Av verkets totala ekonomiska resurser budgetåret 1975/76 användes 
59 % eller <lrygt 20 milj. kr. för förvaltningsrevision m. m. RRV har un

der perioden 1970/71-1974175 totalt avslutat 319 revisionsprojekt. En 
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mindre del av dessa avser tillsyn av revisionskontor, förstudier etc. I öv
rigt är det ett visst myndighetsområde eller en viss myndighetsfunktion 

som har granskats. Under verksamhetsåret 1974175 avslutades 81 revi
sionsprojekt. Därutöver pågick 110 projekt vilka beräknas avslutas under 
de närmast kommande budgetåren. 

RRV:s uppgifter på det ekonomi-administrativa 

området 

Som framgått har RRV även andra uppgifter än att bedriva förvalt

ningsrevision. Några av dessa är av intresse i det följande och skall 

därför beröras. 
I RRV:s uppgifter inom det statliga ekonomi-administrativa området 

ingår att utveckla metoder och rutiner för planering, budgetering och 

redovisning. Detta utvecklingsarbete är inriktat på att utarbeta generella 
modeller och system som varje myndighet kan applicera på och anpassa 
till sin verksamhet. Ansvaret för och genomförandet av myndighetsan

passningen ligger hos resp. myndighet. När det gäller rcdovisnings
området skall emellertid RRV enligt sin instruktion meddela föreskrifter 
och anvisningar för den statliga redovisningen samt tillse att redovis

ningssystemen är ändamålsenliga. 
Grunden i den statliga redovisningen är system S. Detta system kan 

kort betecknas som ett paket av hjälpmedel dels för den löpande ekono
miska handläggningen (utbetalning, inbetalning, bokföring, bokslut 
m. m.) inom statsförvaltningen, dels för resultatuppföljning mot fast

ställda budgetar (redovisning av budgetutfall, kostnadsutfall, prestatio
ner m. m.). I det sistnämnda ingår även hjälpmedel för kalkylering och 
budgetering. 

System S samt den tidigare nämnda nya redovisnings- och revi
sionsorganisationen är nu i huvudsak genomförda i den egentliga civila 
statsförvaltningen. RRV har ett övergripande driftansvar för system S. 
Mellan RRV och datamaskincentralen för administrativ databehandling 
(DAFA) har ingåtts ett produktionsavtal som innebär att en avsevärd 
del av arbetet med den löpande driften av system S utförs av DAFA. 
Ett liknande avtal har slutits mellan RRV och postbanken beträffande 
driften av betalningssystemen. 

Den statliga ekonomi-administrationen har utvecklats markant under 

den senaste tioårsperioden. System S utgör en av grundpelarna för sta
tens ekonomi-administrativa system (SEA-systemet) med dess huvud
funktioner planering, budgetering, redovisning, resultatuppföljning och 

resultatanalys samt revision. I SEA-systemet ingår ett antal metoder och 

tekniker som successivt har utvecklats och nu i varierande utsträckning 
tillämpas i statsförvaltningen. 

Inom planeringsområdet utvecklar RRV en modell för s. k. verk-
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samhetsplanering. Denna innefattar en planering på kort och medellång 
sikt (sex år). Planeringen utgår i huvudsak från fastlagda övergripande 

mål. Den behandlar främst mål och riktlinjer för verksamheten under 
planeringsperioden och resursfördclningsfrågor i anslutning härtill samt 
hur planeringen samverkar med budgetprocessen. 

Som nämnts medverkar RRV i försöksvcrksamheten med program

budgetering i statsförvaltningen. Arbetet består av rådgivning till de 
myndigheter som omfattas av denna verksamhet. För närvarande rör 
det sig om ett drygt 20-tal civila myndigheter. 

Förändringar inom statskontorets verksamhets
område 

Statskontoret har sedan verket blev centralt rationaliseringsorgan år 

1961 genomgått eller påverkats av en rad förändringar vad avser arbets
uppgifter och verksamhetsinriktning. Bl. a. tilldelades verket år 1963 
vissa centrala uppgifter gällande användning av ADB inom statsförvalt

ningen och anskaffning av datamaskiner (prop. 1963: 85, SU 1963: 81, 
rskr 1963: 196). 

Statskontoret kunde under 1960-talet i allt mindre grad verka som 

konsult åt de statliga myndigheterna på rationaliseringsområdet. Skälet 
härtill var de växande kraven på samordningsinsatser från verkets sida 
och att utrymme behövde skapas för större utredningar av "funktionell
horisontell" natur. På initiativ av statskontoret beslutade därför stats
makterna år 1969 att ett konsultorgan för rationalisering inom stats
förvaltningen - Statskonsult AB - skulle bildas (prop. 1969: 60, SU 
1969: 56, rskr 1969: 187). 

Statskontorets rationaliseringsverksamhet avsåg till en början i prin
cip hela statsförvaltningen. Ar 1968 bildades försvarets rationaliserings
institut som ett särskilt organ för rationaliseringsverksamhet inom för
svarsdepartementets verksamhetsområde genom att den militära enheten 
bröts ut ur statskontoret (prop. 1968: 35, SU 1968: 94, rskr 1968: 217). 

Statskontoret har även genomgått organisatoriska förändringar. Bl. a. 
bedrev verket försök med ny organisation från år 1971 till år 1974. 

Fr. o. m. den 1 juli 1975 har statskontoret en ny organisation och ny 
programindelning (prop. 1975: 1 bil. 9, FiU 1975: 12, rskr 1975: 64). I 

den nya organisationen har bl. a. samordningen av rationaliseringsarbe
tet inom den civila statsförvaltningen särskilt beaktats. Denna liksom ut
redningsverksamheten i övrigt kräver att statskontoret har goda kontak
ter med och kunskaper om myndigheternas verksamhet. Utrednings
verksamheten har därför organiserats i ett antal utredningsavdelningar. 
Indelningen har skett efter olika statliga förvaltningsverksamheters de

partementstillhörighet. 
I fråga om den allmänna inriktningen av statskontorets rationalise-
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ringsverksamhet har prioriteringsdiskussionen främst gällt avvägningen 
mellan stora övergripande utredningsprojekt och myndighetsinriktado 
projekt. 

Statskontorets rationaliseringsverksamhet 
kort karaktäristik 

Ansvarsfördelningen mellan statsmakterna och myndigheterna utgår 

från att myndigheterna har ett självständigt ansvar för sin verksamhet. 
Enligt allmänna vcrksstadgan (1965: 600) skall verksamheten hos varjL 
myndighet bedrivas så enkelt, snabbt och ekonomiskt som möjligt utan 
att säkerheten åsidosätts. Myndigheterna är således själva ansvariga för 
att verksamheten bedrivs rationellt och rationalisering är därmed ett led 
i den löpande förvaltningen. Chefen för myndigheten skall verka för 

förenklingar och förbättringar i arbetets planläggning och utförande. 

Han skall vidare bl. a. tillse att en eller flera tjänstemän ägnar särskild 
uppmärksamhet åt arbetets rationalisering. 

Bestämmelserna i allmänna verksstadgan för detta område komplette
ras av förordningen (1975: 567) om rationaliseringsverksamhet inom 

den civila statsförvaltningen, den s. k. rationaliseringsförordningen. 
I denna ges vissa riktlinjer för statskontorets verksamhet. Där sägs att 
verket inom ramen för tillgängliga resurser skall biträda civila statsmyn
digheter vid rationaliseringsutredningar. I första hand gäller detta såda

na rationaliseringsutredningar, som 

1. avser myndighets hela verksamhet eller huvuddelen av denna. 
2. i väsentlig mån berör myndighets kontakter med annan myndighet, 
3. avser funktioner som förekommer i flera myndigheter eller avser 

verksamhetsområden inom vilka flera myndigheter gemensamt arbetar 
och då verksamheten vid flera myndigheter kan beröras av eventuella 
förändringar. 

Vidare är myndigheterna enligt rationaliseringsförordningen skyldiga 
att vid utveckling av ADB-system och annan rationaliseringsverksamhet 
så tidigt som möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av 
större omfattning eller av principiell betydelse. 

Rationaliseringsprojekt vid statskontoret kan initieras av regeringen, 
av statskontoret, av annan myndighet eller av statskontoret och 
en myndighet gemensamt. Projekt kan även tillkomma på begäran 
av en offentlig kommitte. Av de totalt 60 projekt som under år 1973 

var under arbete, hade 30 formellt initierats av regeringen, i många fall 
dock som resultat av statskontorets eget agerande. Endast åtta projekt 

tillkom på initiativ av annan myndighet. 
Statskontorets rationaliscringsverksamhct kan i huvudsak delas upp i 

två grupper, nämligen horisontella/funktionella projekt och vertikala, 
myndighetsinriktade projekt. Horisontella projekt avser verksamheter 
för vilka flera myndigheter svarar eller funktioner som är gemensamma 
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för flera myndigheter. Sådana projekt innehåller ofta starka inslag av 
teknik- eller metodutveckling. Som exempel på horisontella projekt kan 

nämnas projekt för utveckling av metoder och tekniker på ADB-säker

hetsområdet och för administrativ rationalisering samt för utveckling av 
ADB-system för löner och tjänstematriklar och av informationssystem 
inom miljövården och rättsväsendet. De vertikala projekten gäller viss 

myndighet eller en väsentlig del av en myndighet och utgör den nume
rärt största gruppen. Exempel på vertikala projekt är projekten rö

rande den allmänna försäkringens administration och lantbruksnämn
dernas organisation samt översynen av vägverkets organisation. Dessa 
projekt varierar sinsemellan ganska kraftigt i storlek. 

Statskontorct avser att även framgent driva horisontella projekt. Av 
flera skäl förutses dock antalet vertikala projekt komma att öka. Bl. a. 
de vidgade kontakterna med statsmyndighetcrna som statskontoret nu 

etablerar väntas leda till flera sådana projekt. Under förutsättning av 
i stort sett oförändrade resurser innebär detta att verksamheten i mins
kad omfattning kommer att utgöras av horisontella projekt. 

Rationaliseringsinsatscn inleds med att problemen i den aktuella verk
samheten beskrivs och analyseras i syfte att få fram indikationer på i 

vilka avseenden organisationen, handläggningsrutinerna, de kontorstek
niska hjälpmedlen, arbetsledningen, planeringen eller något annat brister. 
När statskontoret genomför en rationaliscringsinsats på initiativ av rege
ringen eller en myndighet återfinns i regel en mer allmän problem

beskrivning i undcrlagsmatcrialet. Med utgångspunkt i problembeskriv
ningen planeras och budgeteras det fortsatta arbetet i projektet. 

Rationaliserings- eller utredningsarbetet följer sällan ett rätlinjigt för
lopp i vilket de olika momenten problembeskrivning, problemanalys, 
problemlösning, utarbetande av nya lösningar och genomförande i tur 
och ordning avlöser varandra. I verkligheten blir det ofta nödvändigt 
med återgångar till tidigare led i kedjan med omprövning av tidigare 
gjorda antaganden. 

En viktig uppgift för statskontoret är vidare att medverka till utveck
ling av effektivare metoder och tekniker för administrativ rationalise

ring. Detta sker i nära kontakt med bl. a. andra rationaliscringsorgan 

och med forskningsinstitutioner. Statskontorct utnyttjar i sina projekt 

nya hjälpmedel för att få egna erfarenheter av dessa innan de förs ut för 
allmän användning. Statskontoret anordnar och medverlcar dessutom 
vid utbildning av personal för rationalisering. 

För att belysa omfattningen på statskontorets rationaliscringsverk
samhct kan nämnas att programmet Rationalisering, som svarar för ca 
90 % av verkets kostnader, budgetåret 1975/76 uppgick till drygt 36 
milj. kr. Antalet utredningar eller projekt var ca 100. 
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Problem i fråga om gränsdragning mellan förvaltningsrevision och ra

tionaliseringsverksamhet 

Revisions- och rationaliscringsutredningen identifierar en rad problem 

som den anser föreligga i fråga om gränsdragning och samverkan mel
lan de centrala organen för förvaltningsrevision och rationaliserings
vcrksamhet. Utredningen konstaterar i det sammanhanget att förvalt

ningsrevisionens framväxt har fört in ett nytt element i statsförvaltning
en. Behov av regler för gränsdragning och samverkan mellan förvalt
ningsrevision och tidigare inom statsförvaltningen bedrivet effektivitets

främjande arbete har därmed framkommit. Utöver vad som följer av in
struktionerna för berörda myndigheter har regeringen inte utfärdat någ
ra si1rskilda bestämmelser härom. RRV och statskontoret har inte heller 
sinsemellan kommit överens om sina roller i det cffcktivitetsfrämjande 

arbetet. Inom statskontoret råder en viss osäkerhet härvidlag. Aven 

bland statsförvaltningens myndigheter råder oklarhet om ansvarsfördel
ningen mellan RRV och statskontoret. Myndigheterna är också osäkra 

om förvaltningsrcvisionens ställning i förhållande till myndigheterna. 
Utan någon rangordning efter vikt identifierar utredningen följande 

avgränsningsproblem. 
1. Kontakterna mellan RRV och statskontoret är för begränsade för 

att samverkan för ett gemensamt mål skall kunna ske. 

2. Det förekommer att RRV och statskontoret eller FRI samtidigt ge
nomför undersökningar som ställer krav på medverkan från samma en
het inom en myndighet. Detta är besvärande för berörd myndighet och 

kan väcka irritation. 
3. Planeringen av RRV:s och statskontorets verksamhet sker utan till

räcklig ömsesidig anpassning. 

4. Det saknas organisatoriska former eller fastlagda rutiner, som syf
tar till att stödja myndigheterna i arbetet på att genomföra förändringar 
som aktualiserats av förvaltningsrevisionella analyser. Risk föreligger 
därmed att förvaltningsrevisionens effekter försenas eller uteblir. 

5. De i förvaltningsrevisionella analyser ingående förslagen till åt
gärdsprogram är inte tillräckligt väl preciserade i fråga om ställning och 
innebörd. 

6. Statskontorets hittillsvarande inriktning, val av rationaliseringspro
jekt och val av arbetsformer medför att verket endast i begränsad ut

sträckning kan tillgodose önskemål från myndigheterna om biträde 

med anledning av förvaltningsrevisionella analyser. 
7. De ekonomi-administrativa styrmedlen är av stor betydelse för 

statsmyndigheternas möjligheter att effektivt kunna realisera uppsatta 
mål. Resurser finns inte inom RRV för att biträda myndigheterna vid 
den nödvändiga myndighctsanpassningen av t. ex. de av RRV gjorda all

männa rekommendationerna för verksamhetsplanering. Metodutveck
lingen på detta område kan därför riskera att få endast begränsad bety-
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delse för effektiviteten i statsförvaltningen. 

8. Vid förvaltningsrevisionella analyser uppmärksammas ibland bris

ter i de av myndigheterna använda redovisningssystemen. Även om 

RRV på detta område kan låta förslaget ti11 åtgärdsprogram vara mer 
konstruktivt än annars, har myndigheterna på grund av brist på expertis 
svårigheter att vidta nödvändiga åtgärder. 

9. RRV, statskontoret och FRI bedriver utbildning och metodutveck
ling. I fråga om dessa verksamheter förekommer endast i ringa grad 
samverkan mellan verken. 

Ö11erviiganden och förslag 

Revisions- och rationaliseringsutredningen presenterar en rad förslag 
som bör bidra till 'att lösa de avgränsningsproblem som föreligger i 
fråga om förvaltningsrevision och rationaliseringsverksamhet på central 
nivå. 

Enligt utredningen är det svårt att på principiella eller logiska grunder 
finna en administrativt tillämpbar avgränsning mellan förvaltningsrevi
sion och rationaliseringsverksamhet. I båda ingår såväl att identifiera 
effektivitetsbrister som att initiera och utforma förändringsåtgärder. 

SkiUnaden ligger närma~t i var tyngdpunkten ligger. Detta har lett ut
redningen till att i sin problemlösande verksamhet mer betona behovet 
av samverkan än av gränsdragning. Utredningen konstaterar dock att 

även samverkan måste bygga på någon föreställning om en gränsdrag

ning eller en rollfördelning. Om samverkansformerna är väl avpassade 
kan emellertid gränsdragningen tillåtas vara mindre precis. De problem 
som identifierats antyder för övrigt också att problemen mer avser otill
räcklig samverkan än bristen på entydig avgränsning mellan förvalt
ningsrevision och rationaliseringsverksamhet. 

Utredningen utgår från att det i allmänhet är lämpligt att en rationali
seringsinsats där statskontoret eller försvarets rationaliseringsinstitut 
(FRI) medverkar görs efter genomförd förvaltningsrevision. En sådan 
ordning ger möjlighet att i rationaliseringsarbetet i ökad utsträckning 

dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som kommer fram i förvalt
ningsrevisionen. Samtidiga undersökningar av cffektivitetsorganen vid 

en myndighet bör vidare inte förekomma. Erforderlig tidsmässig anpass

ning mellan förvaltningsrevision och rationaliseringsverksamhet bör 

åstadkommas genom att RRV, statskontoret och FRI s a m ve r k ar i 
p I a n e r i n g e n a v d e n e g n a v c r k s a m h e t c n. Planerings
proccsserna i de tre verken bör därför i viss utsträckning länkas till var

andra. Skyldigheten att i planeringen av den egna verksamheten sam
verka på detta sätt bör föreskrivas i resp. myndighets instruktion. 

RRV:s erfarenhet är att iakttagelser som görs i förvaltningsrevisionen 

i många fall inte inom rimlig tid föranleder åtgärder från den granskade 
myndighetens sida. Detta beror oftast på att myndigheten saknar resur-
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ser och förmåga att på egen hand vidta åtgärder. För att öka utbytet av 

cffektivitetsprocessen bör eftersträvas att vinna ökade garantier för att 

de förändringar som man konstaterat behövs verkligen föranleder åtgär
der. Utredningen föreslår att ge m en s a m m a g e n o m g ång a r 
a v v i k t i g a r c r e v i s i o n s r a p p o r t e r sker mellan revisions

och rationaliseringsorganen. Därvid bör diskuteras bl. a. hur sannolikhe

ten i det enskilda fallet kan ökas för att önskvärda förändringar verkli

gen kommer till stånd. RRV bör vidare i slutfasen av revisionsarbetet 

uppmärksamma myndigheten på möjligheten att begära biträde från 

statskontoret eller FRI. Dessa verk bör även i en "uppsökande verksam

het" erbjuda reviderade myndigheter biträde om detta bedöms lämpligt. 

De bör även hålla sig informerade om hur förändringsarbetet fortskrider 

vid reviderade myndigheter. För att säkerställa att erforderliga kontak

ter tas mellan RRV och rationaliseringsorganen i anslutning till att prc· 

jekt inleds eller avslutas bör bestämmelser härom utfärdas. Detta kan 

lämpligen ske genom komplettering av resp. verks interna tjänsteföre

skrifter. 
Utredningen har övervägt frågan om i n rikt n i n gen av 

stats k o n t o r e t s verksamhet. Valet sägs stå mellan kortva

riga, massiva insatser eller begränsade insatser under en längre tid. 

Utredningen anser att statskontorct bör inrikta sin verksamhet och välja 
sådana arbetsformer att verket med givna resurser kan hålla kontakt 

med och meningsfullt påverka ett ökat antal rationaliseringsprojekt. 

Statskontoret bör därför i större utsträckning välja att engagera sig 

''extensivt" i projekten. Bl. a. bör verket undvika att engagera sig i pro

jekten under alltför lång tid utan i stället överlämna ansvaret till myn

digheterna så snart som rationaliseringsarbetets fullföljande har säker

ställts. 
En förvaltningsrevision avslutas med en rapport som vanligen inne

håller ett förslag till åtgärdsprogram. I detta beskrivs och analyseras 

problem och antyds tänkbara lösningar. Förslagen till åtgärdsprogram 
har bctyde]se för övergången från revisionsfasen till rationaliseringsfa

sen. Utredningen anger därför sin syn på åtgärdsprogrammens i n n e
h å 11 och st ä 11 ni n g i följande punkter: 
- Förslag till åtgärdsprogram bör ingå som ett främjande moment i de 

förvaltningsrevisionella rapporterna. 
- Vid formandet av förslagen till åtgärdsprogram bör RRV iaktta åter

hållsamhet och vid mer brett upplagda undersökningar i allmänhet 
inte gå längre än till att beskriva problem och problemområden och 
peka på de frågor som myndigheten ytterligare behöver behandla och 
den allmänna inriktningen av myndighetens fortsatta utredningsar
betc. 
Om undersökningen är snävt avgränsad bör mer preciserade förslag 
till åtgärdsprogram kunna tillåtas. 
Om undersökningen avser ekonomi-administrativa system - och 
särskilt redovisningssystem vid en myndighet - är det önskvärt att 
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förslagen till åtgärder är så preciserade som möjligt. 
Myndigheten avgör själv, eventuellt under medverkan från rationa
Jiseringsorgan, vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av en 
förvaltningsrevisioncll rapport. Oavsett åtgärdsprogrammens närmare 
utformning är dessa således inte bindande härvidlag. 
Metoden med "gemensamma ärenden" bör inte tillämpas vid förvalt
ningsrevision. (Metoden innebär att RRV och den reviderade myn
digheten efter förhandling enas om de åtgärder som skall vidtas.) 

Planerings- och styrsystemen vid en myndighet är av avgörande bety
delse för effektiviteten i myndighetens verksamhet. RRV utformar all

männa rekommendationer för hur ekonomi-administrativa planeringssy
stem bör utformas. Det ankommer emellertid på myndigheterna själva 

att utifrån dessa allmänna rekommendationer utveckla och m y n d i g
h etsa n passa p 1 an er in g s systemen. RRV bör ses som en 

fackmyndighet som ställer krav på en viss standard i myndigheternas 
ekonomiska planering. Utredningen anser att det bör uppdras åt stats

kontoret att utifrån dessa krav utarbeta konkreta exempel på plane
rings- och styrmetoder för statsmyndigheterna. Statskontorct och även 
FRI bör vidare på begäran kunna biträda enskilda myndigheter med 
myndighetsanpassning av planerings- och styrsystem. Det utvecklingsar

bete som därvid måste bedrivas bör ske i samarbete med RRV. 
RRV utarbetar generella metoder för redovisning. Det ankommer på 

vederbörande myndighet att a n p a s s a r e d o v i s n i n g s s y s t c

m en till myndighetens behov. Även i detta fall lämnas myndigheterna 
i stor utsträckning åt sig själva. Enligt utredningens mening är det önsk
värt att statsmyndigheterna kan ges förbättrade möjligheter till biträde 
från redovisningsteknisk expertis med god kunskap om de statliga redo
visningssystemen. Detta kan lämpligen åstadkommas genom att RRV 
har redovisningstekniska specialister som vid behov kan ställas till stats
myndigheternas förfogande för större eller mindre insatser. 

RRV, statskontoret och FRI bedriver olika former av utbildning och 
metodutveckling. Utredningen konstaterar att samverkan är begränsad 
på dessa områden. Enligt utredningens mening bör fördelar kunna vin
nas med ö k a d s a m v c r k a n i f r å g a o m i n t e r n o c h 

ex t c r n ut b i Id ni n g samt metod ut 'Veckling. ;utred

ningen utgår dock från att denna kommer till stånd utan att utred

ningen behöver lämna förslag i fråga om de lämpliga formerna härför. 

Utredningen behandlar även frågan om revision i samband 
m e d ADB. Utveckling, introduktion och drift av ADB-system är pri

märt visserligen ett ansvar för vederbörande användarmyndighet. Stats
kontoret och FRI har emellertid i stor omfattning medverkat vid ut
formning av olika myndigheters ADB-system som ett led i det allmänna 
administrativa utvecklingsarbetet. 

När RRV gör en mer omfattande förvaltningsrevisionell analys av 
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myndigheter som är stora ADB-användare kan självfallet även använd
ningen av ADB uppmärksammas. Därvid är det utan betydelse om myn
digheten själv har utvecklat systemet eller om den gjort det under med
verkan från rationaliseringsorganen. RRV:s förvaltningsrevision på 
ADB-området är organiserad som en specialist- och stödfunktion till 

den myndighetsinriktade förvaltningsrevisionen. 
Utredningen anser att RRV:s revisionella insatser kan begränsas i de 

fall statskontorct och FRI medverkar i systemutvccklingsarbete och an

svarar som fackmyndigheter för uppföljning av ADB-system i drift vid 
olika myndigheter. De resurser för ADB-revision som RRV har är inte 

avsedda för systemutvecklingsarbete. De bör heller inte användas till att 
utforma normer och standarder för hur systcmutvecklingsarbete skall gå 

till. Sådana uppgifter ankommer på statskontoret och FRI m. f!. 
Utredningen påpekar dessutom att ADB-tekniken tidigt kom att till

lämpas på redovisningsområdct. ADB-tekniken kan också användas i 

samband med revision. RRV ägnar därför metodutveckling och utbild
ning på detta område uppmärksamhet. När det gäller denna verksamhet 

synes det dock inte föreligga några gränsdragnings- och samverkanspro

blem mellan RRV och statskontorct. 

Siirskilt yttrande 

Ledamoten Berggren har lämnat ett särskilt yttrande över betänkan

det. Han anför där att utredningens problembeskrivning, överväganden 
och förslag har utgått från en syn på revision och rationalisering som en 

enhetlig ef fektivitetsprocess inom vilken det har gällt att dra en gräns 
där revision övergår i rationalisering. Utgångspunkten bör i stället vara 
de skilda funktioner revision och rationalisering har i statsförvalt
ningen. 

Revisionen, också förvaltningsrcvisioneri, fullgör enligt Berggren en 

granskande och kontrollerande funktion. När däremot de centrala ratio
naliseringsorganen medverkar i rationaliseringsarbete gör de det som 
experter och har härvid en huvudsakligen rådgivande och problemlö

sande funktion. De får härigenom ett ansvar för utformning och genom
förande av konkreta lösningar. Även om revision och rationalisering 
förenas i det gemensamma övergripande målet att medverka till ökad 

effektivitet i statsförvaltningen, så utgör de ändock två skilda funktio
ner. 

För att förena de till synes motstridiga strävandena inom revisionen 
att dels bibehålla sitt oberoende i en återkommande revision, dels vara 

konstruktiv och stimulera till förbättringsåtgärder har RRV fastställt 

den policyn att revisionen skall komma med ideer och uppslag till effek
tivitetsfrämjande åtgärder men inte medverka med konsultinsatser. För
slagen till åtgärder är inte bindande för den reviderade myndigheten. 
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RRV har dock möjlighet att föra saken vidare till regeringen för dess 
bedömning. 

Det förhållandet att revision och rationalisering är skilda funktioner 

hindrar inte samverkan mellan organ som svarar för dessa funktioner. 
Omfattande sådan samverkan förekommer mellan RRV och de grans

kade myndigheterna som primärt rationaliseringsansvariga. Med de ut
gångspunkter som tidigare bar angetts har Berggren kommit till samma 

uppfattning som övriga ledamöter beträffande behov av och former för 

samverkan mellan RRV, statskontoret och försvarets rationaliserings
institut. 

Berggren delar inte heller utredningens uppfattning i fråga om myn

dighetsanpassrzing av planeringsmetoder. Enligt denna bör RRV ses som 

fackmyndighet som på sitt område ställer krav på standard i myndighe
ternas planering m. m. Vidare bör statskontoret få i uppdrag att utar

beta konkreta exempel på planerings- och styrmetoder för statsmyndig

heterna. 
RRV är, framhåller Berggren, fackmyndighet på det ekonomi-admini

strativa området inom statsförvaltningen. Häri ingår bl. a. att verka för 

att myndigheternas ekonomiska planering inom ramen för budgetpro
cess, budgetering, redovisning och resultatanalys förbättras. Det innebär 
att RRV i vissa avseenden ställer generella krav, framför allt i fråga om 

myndigheternas externa redovisning. När det gäller de övriga kompo
nenterna i det ekonomi-administrativa systemet är det enligt Berggren 
emellertid inte möjligt att ställa generella krav enligt den modell som ut
redningen diskuterar. Därtill är myndigheternas verksamhet, behov av 
information och nivåer på ekonomi-administrativ utveckling alltför skif
tande. RRV kan t. ex., som också har skett, ge en översiktlig bild av vad 
som allmänt bör känneteckna en utvecklad verksamhetsplanering och il
lustrera denna med praktiska exempel. RRV:s arbete på detta område 
syftar enligt Berggren däremot inte till att formulera bestämda krav 
utan till att ge ideer och impulser till myndigheternas egen utveckling av 
sin ekonomi-administration och till att skapa en referensram mot vilken 

förvaltningsrevisionella bedömningar kan göras. Det ligger i sakens na
tur att detta arbete måste göras i nära kontakt med myndigheterna och 

med god kunskap om deras verksamhet. 

Remissyttranden 

Allmänna synpunkter 

Flertalet remissinstanser kommenterar inte revisions- och rationalise
ringsutredningens avgränsning av sitt uppdrag. Åtskilliga av dem anser 
att den problemidentifiering som redovisas är förtjänstfullt gjord och att 
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de förslag till lösningar som presenteras bör medverka till att lösa eller 
minska föreliggande problem. En mindre grupp anser sig inte kunna be

döma problembeskrivningen och förslagen. 
Några remissinstanser har mer allmänna synpunkter på utredningens 

avgränsning, bedrivande och resultat. I en till statskontorets yttrande fo
gad bilaga hävdar personalföreträdaren Printz att det hade varit önsk

värt med en längre gående analys av problemet med att avgränsa för
valtningsrevision och centralt bedriven rationaliseringsverksamhet. Det 

är enligt honom vidare angeläget att pröva frågan om riksdagen eller re

geringen bör ha det övergripande ansvaret för revision i statsförvalt
ningen. Även datamaskincentralen för administrativ databehandling 

(DAFA) pekar på möjligheten att föra över huvudmannaskapet för för
valtningsrevisionen till riksdagen. 

En annan grundläggande fråga som flera remissinstanser tar upp är 
en eventuell sammanslagning av RRV och statskontoret. Denna fråga 
berörs särskilt i det följande. 

Cellfralorganisationen SACO/SR anser att utredningen avgränsat sitt 

uppdrag mycket snävt. Bl. a. framhåller organisationen, liksom för öv
rigt även statens personalutbildningsnämnd (PU N) och tjänstemännens 

celltralorganisation (TCO ), den betydelse som den nya arbetsrättslag

stiftningen kan få för revisions- och rationaliseringsarbetets ställning och 

former. 
Statens personalnämnd (SPN) anser att regeringens ställningstagande 

till de frågor utredningen behandlar också måste grundas på andra as
pekter. I begreppet rationalisering ingår även personaladministration. 

Liknande synpunkter framför statens lantmäteriverk som menar att ut
redningen borde ha utsträckts till att omfatta de verksamheter som SPN 

och PUN svarar för. 

G rä11sdragni1Zgen mellan förvaltllingsrevision och rationaliseringsverk

samhet 

Åtskilliga remissinstanser, däribland skolöverstyrel~·en, länsstyrelsen i 

Skaraborgs län, TCO och SACO/SR, anser att utredningen borde ha äg
nat mer uppmärksamhet åt frågan om avgränsningen mellan förvalt
ningsrevision och rationaliserings verksamhet. Enligt försvarets civil/ ör

valtning är det beklagligt att utredningen inte lyckats ange en klar gräns 

mellan verksamheterna. Civilförvaltningen ansluter sig för sin del till 
den beskrivning av revisionens och rationaliseringens skilda funktioner, 
som redovisas i ledamoten Berggrens särskilda yttrande. Revisionen är 

fristående och oberoende, dvs. extern, i förhållande till de granskade 
myndigheterna. Rationalisering är däremot en intern verksamhet. Efter

som myndigheterna är osäkra om ansvarsfördelningen mellan RRV och 
statskontoret, är det viktigt att fastlägga skillnaderna. Liknande syn
punkter framförs av försvarets rationaliseringsinstitut (FRI). 
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Även televerket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI), RRV och statens vattenfallsverk delar Berggrens syn på för
valtningsrevisionens och rationaliseringens skilda funktioner. Man fram

håller i flera fall också betydelsen av att revisionen står fri och obunden 

i förhållande till den granskade myndigheten. 
A andra sidan delar flera remissinstanser - det gäl1er styrelsen för 

internationell utveckling (SIDA), socialstyre/sen, statskontoret och SPN 

- utredningens grunduppfattning att det inte går att dra en klar och en

tydig gränslinje mellan förvaltningsrevision och rationalisering. Detta 
hindrar enligt SIDA dock inte ett klarläggande av ansvaret för olika steg 

i effcktiviseringsprocesscn. Statskontorct och SPN anser att det inte hel
ler är nödvändigt eller ändamålsenligt att ytterligare precisera gräns

dragningen. 

Sammanslagning av RR V och statsko11toret 

Dåvarande universitetskanslersiimbetet (UKA) ser för sin del ett nära 

samband mellan förvaltningsrcvision och rationaliseringsverksamhet och 
anser därför att det ligger nära till hands att förorda en sammanslagning 

av RRV och statskontoret. Detta skulle enligt UKA säkerligen ge ratio

naliseringsvinster och eliminera samarbets- och gränsdragningsproblem. 
Även socialstyre/sen, statens bakteriologiska laboratorium, paten/

och registreringsverket, konsumentverket samt liinsstyrelsen i Skara

borgs län är inne på tanken om en förutsättningslös utredning av frågan 
om en sammanslagning. Med hänsyn till utvecklingen på revisionsverk
samhetens område måste enligt patentverket frågan ställas, om det är 
motiverat att behålla två skilda myndigheter för revision och rationalise
ring. Det bör enligt verket gå att hålla isär funktionerna också inom en 
och samma organisation. 

Samverkan i verkens planering 

Flertalet remissinstanser instämmer i utredningens bedömning att 
ökad samverkan behövs mellan RRV och statskontoret för att få till 

stånd bättre samordning i tid och rum av verkens insatser och för att 

förbättra förutsättningarna för att gjorda iakttagelser leder till föränd
ringar. Flera instanser anser dessutom förslagen vara bra och väl ägnade 
att lösa problemen härvidlag. 

Patent- och registreringsverket tillstyrker starkt utredningens förslag 

om att RRV och statskontoret bättre bör samordna planeringen av den 

egna verksamheten. Detta behövs för att verken inte skall råka i kolli
sion med varandra ute på myndigheterna . .Även statens vattenfallsverk 

tillstyrker samordningsåtgärdcr och betonar olägenheten av att en myn· 
dighet med kort tidsskillnad blir utsatt för likartade undersökningar av 

två olika organ. 
Åtskilliga remissinstanser delar utredningens uppfattning om den 
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stora betydelse kontakterna, särskilt de informella, på olika nivåer har 
för samordningen av RRV:s och statskontorets verksamhet. FRI menar 
att de föreslagna samverkansreformerna bör ge de åsyftade effekterna. 
Även om de informella kontakterna torde vara de viktigaste, kan dock 
samverkan behöva stödjas genom viss formalisering. Därför bör, såsom 
utredningen föreslår, krav på samverkan tas in i de berörda verkens 
instruktioner och tjänsteföreskrifter. Andra instanser som anser att detta 
krav bör skrivas in i verkens instruktioner är socialstyrelsen, SMHI och 
skogsstyrelsen. 

Kriminalvårdsstyrelsen anser att det inte är tillfyllest att skyldighet till 
planeringssamverkan skrivs in i RRV:s, statskontorets och FRI:s in
struktioner. Enligt verket borde utredningen ha klargjort hur kontaktnä
tet mellan de nämnda centrala organen skall byggas upp. Vidare ifråga
sätter verket om inte kontakterna borde formaliseras till viss del. 

Statskontoret pekar på faktorer som försvårar samverkan i plane
ringen. RRV planerar själv sin verksamhet och revisionsprojekten är 
förhållandevis korta. Statskontorets verksamhet styrs däremot i stor ut
sträckning av uppdrag från regeringen och önskemål från myndighe
terna. Förutsättningarna för samverkan har dock förbättrats, bl. a. som 
en följd av statskontorets nya organisation och förordningen om ratio
naliseringsverksamhet. Verket anser att man bör pröva sig fram för att 
finna lämpliga samarbetsformer och är berett ta upp diskussioner med 
RRV i dessa frågor. 

RRV hävdar att RRV:s funktion som externt granskningsorgan sätter 
gränser för hur långt en samverkan med statskontorets rationalisering 
kan drivas. RRV:s granskning gäller dessutom inte endast den egentliga 
statsförvaltningen utan även annan av staten finansierad verksamhet. 
Trots detta är det enligt RRV viktigt att de båda verkens arbete sam
ordnas i så måtto att man får en väl avvägd fördelning av tillgängliga 
resurser och undviker en koncentration till vissa problem eller vissa 
samhällssektorer. Verket vill dock ifrågasätta behovet av att föra in be
stämmelser om samverkan i verkens instruktioner. RRV avser för sin 
del att genom interna föreskrifter ange hur verkets planeringssamverkan 
med statskontoret skall utformas. 

Samverkan vid överlämnande av revisionsrapporter 

En rad remissinstanser tillstyrker utredningens förslag om gemen
samma genomgångar av viktigare revisionsrapporter mellan RRV och 
statskontoret för att vinna ökade garantier för att konstaterade brister 
och problem leder till förändringar. Flertalet framhäver dessutom att 
den reviderade myndigheten bör vara med vid dessa genomgångar. Skä
let till detta är att det är myndigheterna själva som är primärt ansvariga 
för att åtgärder vidtas. 

Några myndigheter tillfogar därutöver ytterligare synpunkter. SPN 
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anser att även SPN bör delta i dessa genomgångar. Länsstyrelsernas or

gwzisationsnämnd framför motsvarande synpunkter för nämndens del 
när det gäller länsstyrelserna. Socialstyre/sen anser att det inte är till

räckligt med gemensamma genomgångar. Verket föreslår därför att 
statskontorct följer viktigare förvaltningsrevisioner. Även skolöverstyrel

sen och länsstyrelsen i Södermanlands län framför liknande synpunkter. 

Enligt skolöverstyrelsen skulle detta dessutom minska behovet av ge
mensamma genomgångar. SIDA vill hellre få till stånd gemensamma ge

nomgångar mellan RRV och reviderad myndighet. Inget hindrar dock 
att även statskontoret är med i en sådan dialog. Statens vattenfallsverk 

ifrågasätter RRV:s och statskontorets förutsättningar att bedöma "huru

vida ett affärsverk har möjlighet att inom rimlig tid åtgärda eventuella 
iakttagelser, som framförts av dessa organ". Vattenfalls uppfattning kan 
vid en angclägenhetsgradering visa sig minst lika viktig att ta hänsyn till. 

Aven statskontoret och RRV ansluter sig till utredningens förslag om 
gemensamma genomgångar av viktigare revisionsrapporter. Med hänsyn 
till myndigheternas ansvar för sin effektivitet kan enligt RRV sådana ge

nomgångar dock ske först efter det att myndigheten haft tillfälle att 
framföra synpunkter på rapportens innehåll. Enligt statskontoret bör 

även den reviderade myndigheten vara med. Verket är berett att i enlig
het med utredningens förslag ta in bestämmelser om gemensamma ge

nomgångar i verkets interna föreskrifter. 

Inriktning av statskontorets verksamhet 

Flera remissinstanser, däribland byggnadsstyrelsen, lantbruksstyrelsen 
och arbetarskyddsstyrelsen, framhåller att det är angeläget att statskon
torct har resurser att biträda myndigheterna. Några, t. ex. konsument
verket, anser dessutom att verket bör ha skyldighet att bistå myndighe

terna. 
Vad gäller frågan huruvida statskontoret bör engagera sig "intensivt" 

eller "extensivt" i projekt instämmer främst SMH!, DAF A, la11tbrukssty

relse11 och statens industriverk i utredningens förslag om extensiv med
verkan i ökad utsträckning samt val av arbetsformer som medger biträde 
åt ett ökat antal myndigheter. Domstolsverket anser att statskontoret 

i betydligt större utsträckning än hittills bör kunna ställa expertis till 

myndigheternas förfogande. 
Åtskilliga remissinstanscr delar emellertid inte eller vill nyansera ut

redningens uppfattning att statskontoret i ökad utsträckning bör enga
gera sig extensivt i rationaliseringsprojekt vid olika myndigheter och att 

ansvaret bör överlämnas till myndigheterna så snart rationaliseringsar
betets fullföljande har säkerställts. Kriminalvårdsstyre/sen vill framhålla 
vikten av att statskontoret deltar även i genomförande- och uppfölj
ningsfasema. Där uppstår ofta de mest svårbemästrade problemen. 

Statskontoret får därvid dessutom värdefulla kunskaper och erfarcnhe-
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ter. RRV pekar på de mindre och medelstora myndigheternas behov av 

hjälp och stöd i rationaliseringsfrågor. Dessa behöver inte endast resur
ser för projektledning utan även för genömförandearbetct. Försvarets 

civilt örvaltning anser det värdefullt att de centrala rationaliseringsorga
nen kan biträda även med detaljarbete i viss omfattning. FRI hävdar att 
det är svårt att uppnå resultat med extensiv medverkan. Enligt socials1y

relsen och byggnadsstyrelsen bör graden av statskontorets engagemang 
vara beroende av projektens omfattning och art. Enligt SACO/SR kan 

en ökad extensiv medverkan medföra att statskontorets kontakt med 

verkligheten minskar, att dess kompetens utarmas och att personalut

vecklingsfrågoma eftersätts. 
Statskontoret anser för egen del att utredningen överskattar verkets 

valfrihet vad gäller verksamhetens uppläggning. Verkets engagemang 

bestäms ofta av yttre faktorer. BL a. torde den nya arbetsrättsliga lag
stiftningen leda till förlängda utredningstider. Ett mer djupgående enga

gemang är också många gånger nödvändigt för att statskontoret skall få 
mer ingående kunskaper om och kunna ta ansvar för arbetsresultaten. 

Även behovet av att utveckla verkets kompetens och personal talar för 
detta. 

Några remissinstanser tar även upp frågan om statskontoret bör ägna 
sig åt horisontella projekt avseende flera myndigheter eller gemen
samma funktioner eller åt vertikala, myndighetsinriktade projekt. 

Domstolsverket och skogsstyrelsen anser, till skillnad från utredningen, 
att statskontoret i högre grad bör inriktas på horisontella projekt och mer 

principiella och generella frågor. Andra instanser, t. ex. byggnadsstyrel

sen, utgår däremot ifrån att båda typerna av projekt kommer att finnas. 

A tgärdsprogrammens innehåll och ställning 

En rad remissinstanser - däribland domstolsverket, försvarets civil

förvaltning, FRI, socialstyre/sen, SMHl, lantmäteriverket, statens in

dustriverk och länsstyrelsen i Västernorrlands län - instämmer i utred
ningens ståndpunkt att åtgärdsprogrammen inte är bindande utan skall 
ses som förslag. Som stöd för detta anförs i allmänhet att det är myndig
heterna själva som är primärt ansvariga för att åtgärder vidtas samt 
dessas utformning. Vidare pekar man ofta på vikten av att revisionen är 
obunden av vidtagna åtgärder. 

Flertalet av här nämnda instanser anser rent allmänt att åtgärdspro

grammen bör vara allmänt hållna. FRI framför däremot invändningar 
mot utredningens uppfattning att åtgärdsprogrammen bör variera i kon
kretion beroende på undersökningens karaktär och att de bör kunna gå 

längre särskilt på det ekonomi-administrativa området. Enligt FRI bör 
revisionen av principiella skäl stanna vid att identifiera, analysera och 
beskriva. Byggnadsstyrelsen intar en rakt motsatt ståndpunkt och anser 

att förslagen i åtgärdsprogrammen bör vara mer konkretiserade och pre-
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ciserade. Allmänna beskrivningar är i regel inte tillräckliga för att ini
tiera en förändringsprocess och underlätta arbetet med att genomföra 
åtgärder. RRV framhåller för sin del att en revisionsgranskning måste 
bedrivas till dess den beräknas ge effekt och att resursinsatsen anpassas 
efter betydelsen av gjorda iakttagelser. Sådana överväganden avgör 
också hur konkreta förslagen till åtgärder blir. 

SIDA vill ifrågasätta om förvaltningsrevisioncn funnit lämpliga for
mer för att förmedla sina resultat till de granskade myndigheterna. En
ligt SIDA skulle det vara bättre om resultaten förmedlades i en dialog i 
stället för i en skriftlig rapport. Likaså arbetarskyddsstyrelsen förordar 
en dialog. Dåvarande UKÄ. tar också upp frågan om förvaltningsrevi
sionens arbetsformer. Ämbetet anser att målet för förvaltningsrevisio
nen, dvs. en bättre fungerande statsförvaltning, sannolikt uppnås säkrare 
genom att RRV lämnar myndigheterna hjälp till självhjälp och inte en
dast påtalar bristerna. RRV och statskontoret bör med en sådan inrikt
ning mer än vad som nu sker vidareföra erfarenheter från en samhälls
sektor till en annan. Patent- och registreringsverket framhåller att en 
stor del av förvaltningsrevisionens effekt går förlorad om inte de cen
trala organen mer aktivt medverkar i en vidareutveckling av åtgärdspro
grammen. Flertalet myndigheter saknar enligt verket såväl kvantitativa 
som kvalitativa resurser för att angripa åtgärdsprogrammens rekom
mendationer. 

Några remissinstanser kommenterar utredningens förslag att metoden 
med gemensamma ärenden inte längre bör tillämpas inom förvaltnings
revisionen. Instämmer gör bl. a. försvarets civilförvaltning, FRI och 
SMHI. A andra sidan anser socialstyrelsen och byggnadsstyrelsen att 
metoden har flera fördelar. Bl. a. medför den enligt byggnadsstyrelsen 
att revisionen får konkretare innebörd och tidigare förankring i myndig
heten. Mot bakgrund av att utvecklingen går mot ökat personalinfly
tande bör därför metoden inte slopas utan vidare överväganden. 

Myndighetsanpassning av planeringsmetoder 

Flera remissinstanser, däribland domstolsverket, FRI, socialstyrelsen, 

statskontoret och skolöverstyrelsen, instämmer i utredningens slutsats att 
det är angeläget att myndigheterna får ökad hjälp med att anpassa pla
neringsmetoder och utveckla ekonomi-administrativa styrsystem för den 

egna verksamheten. 
FRI, arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelsen i Södermanlands län 

framhåller i likhet med utredningen dessutom vikten av att konkreta ex
empel på tillämpning av planeringsmetoder och styrsystem utarbetas. 
SMHI anser däremot att man bör vara försiktig vid framtagning och 
presentation av bestämda planeringsmodeller, eftersom verksamheten 
vid olika myndigheter har olika karaktär. 

Beträffande arbetsfördelningen mellan RRV och statskontoret när det 
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gäller utveckling och införande av ekonomi-administrativa planerings

metoder och styrsystem anser utredningen att RRV bör ses som en fack
myndighet som ställer krav på viss standard i myndigheternas eko
nomiska planering. Statskontorct och FRI bör ha till uppgift att utifrån 
dessa krav utarbeta konkreta exempel på planerings- och styrmetoder 

för statsmyndigheterna. Statsko11toret instämmer i detta och framhåller 

att planeringsfrågorna ingår som del i utredningsarbetet i samband med 
myndighctsöversyner. RRV:s ställning som fristående och obundet revi

sionsorgan gör att konsultinsatser bör ankomma på statskontoret. Ver
ket anser vidare att utredningens förslag innebär vidgade uppgifter för 

statskontoret. Verket förutsätter emellertid att frågor av principiell bety
delse behandlas gemensamt av de båda verken. 

Socialstyrelsen, patent- och registreringsverket samt statens lantmäte

riverk anser däremot att ansvaret för och arbetet med att utveckla och 
biträda vid införande av plancringsmetoder bör hållas samlat. Dessa frå

gor bör liksom frågorna rörande ekonomisk redovisning handhas av 

RRV. 

RRV, som ansluter sig till utredningens förslag, redogör för sin syn på 
sambanden mellan de olika delarna av ekonomi-administrationen. Eko

nomisk redovisning är ett medel för att följa upp och beskriva resultatet 
av en verksamhet mot vad som planerats och budgeterats. Redovis
ningen är således en integrerad del i en process bestående av kortsiktig 
planering, budgetering, löpande uppföljning och resultatanalys. Det är 

därför viktigt att utvecklingsarbetct på det ekonomi-administrativa områ
det hålls samman. Det bör i detta sammanhang också nämnas att so
cialstyrelsen och byggnadsstyrelsen efterlyser en sammanhållen förvalt

ningsekonomisk teoribildning som kan ligga till grund för arbetet med 

de ekonomi-administrativa frågorna. 
SPN anser att statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut bör 

kunna biträda myndigheterna med att anpassa även de allmänna rekom
mendationer om personaladministrativ planering som SPN utformar. 

SACO/SR, slutligen, har den uppfattningen att utredningen i här be
rörda frågor inte presenterat ett sådant utredningsunderlag som gör ett 
ställningstagande meningsfullt. 

Mymlighetsanpassning av redovisningssystem 

En rad remissinstanser - domstolsverket, försvarets civilförvaltning, 
FRI, socialstyrelsen, SMHI, byggnadsstyrelsen, RRV, skolöverstyrelsen, 

lantbruksstyrelsen, konsumentverket och ytterligare några - delar ut

redningens uppfattning att statsmyndigheterna bör ges bättre stöd av re

dovisningsteknisk expertis och att RRV bör tillhandahålla detta stöd. 
SACOISR anser däremot att underlagsmaterialet är otillräckligt för ett 

meningsfullt ställningstagande. 
Några av de nämnda instanserna har ytterligare synpunkter. Försva-
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rets civilförvalt11i11g och FRI framhåller att inom försvaret har civilför
valtningen till uppgift att bistå myndigheterna med utveckling och infö
rande av system på det redovisningstekniska området. Skolöverstyrelsen 

har, till skillnad från utredningen, den erfarenheten att redovisnings
centralerna och revisionskontoren ger mycket god hjälp vid utveckling 
av redovisningssystem. Statskontoret, som dock inte berör behovet av 
centralt stöd i här berörda frågor, påpekar att verket måste ha möjlighet 
att även behandla de ekonomi-administrativa frågorna i sitt utrcdnings
arbete. SMHI menar att man inte får överbetona redovisningssystemet 
och dess användningsområde. Sådana system är enligt SMHI endast 
stödsystem i det administrativa lednings- och styrsystemet. 

RRV, som alltså instämmer i utredningens förslag, är för sin del be
rett att i ökad utsträckning biträda myndigheterna med redovisningstek
nisk expertis. Samtidigt framhåller RRV att detta förutsätter att ökade 
resurser ställs till verkets förfogande. För de närmaste åren uppskattar 
RRV den resursökning som behövs till ungefär femårsarbetskrafter. 

Samverkan i utbildning och metodutveckling 

Utredningen anser att det bör finnas möjligheter att uppnå fördelar 
genom ökad samverkan mellan RRV, statskontoret och FRI när det gäl
ler intern och extern utbildning samt metodutveckling. Några förslag 
framläggs dock inte. Några remissinstanser - domsto/sverket, f örsva

rets civilförl'alming och FRI - instämmer rent allmänt i utredningens 
synpunkter. Detsamma gör universitetskanslersämbetet i fråga om ut
bildningen. 

SPN och PUN anser båda att såväl intern- som externutbildningen 
bör samordnas. De anser dock att personalutbildningsutredningens be
tänkande bör inväntas innan man tar ställning till övergripande lös
ningar. SPN anser därutöver att de centrala administrativa myndighe
terna bör undersöka möjligheterna att införa en administrativ grundut
bildning för statsförvaltningen, baserad på de erfarenheter RRV, stats
kontoret och FRI vunnit av aspirantutbildningen. Specialiseringsutbild
ning bör däremot ankomma på resp. fackmyndighet. PUN anser 
att den utbildning, som bedrivs inom RRV, statskontoret och FRI, bör 
omfatta även andra myndigheter, bl. a. SPN, PUN, DAFA och försva
rets forskningsanstalt. Även lantbruksstyrelsen anser att den interna ut
bildningen inom de nämnda organen i större utsträckning bör stå öppen 
för andra myndigheters personal. Länsstyrelsernas organisationsnänznd 

har samma önskemål, dock endast för den egna personalen. Vad gäller 
aspirantutbildningen har socialstyrelsen ingen invändning mot en sam
ordning, under förutsättning att antalet platser inte minskar. Vidare är 
det enligt socialstyrelsen angeläget att samordna revisions- och rationali
seringsorganens insatser vad gäller den externa utbildningen. 
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Föredraganden 

I april 1976 överlämnade revisions- och rationaliseringsutredningen 
(den s. k. RRU-utrcdningen) delbetänkandet (Ds Fi 1976: 3) Samverkan 
mellan centrala organ för förvaltningsrevision och rationaliseringsverk
samhet. Däri behandlas framför allt frågan om uppgifts- och ansvars

fördelningen samt samverkansformerna i statsförvaltningen mellan å 
ena sidan riksrevisionsverket (RRV) som central revisionsmyndighet 

och å andra sidan statskontorct och delvis också försvarets rationalisc
ringsinstitut (FRI) som centrala rationaliscringsorgan. Betänkandet har 

remissbehandlats. 

Griinsdrag11i11gsfrågor och allmänna utgångspunkter 

RRU-utredningens uppdrag har gällt gränsdragnings- och samver
kansfrågor. Utredningen har således inte haft till uppgift att närmare 
belysa förutsättningarna för mer grundläggande förändringar som t. ex. 
att föra samman RRV och statskontoret till ett verk. 

Enligt RRU-utredningen är det svårt att på principiella eller logiska 

grunder finna en administrativt tillämpbar avgränsning mellan förvalt
ningsrevision och rationaliseringsverksamhet. I båda verksamheterna 

ingår såväl att identifiera brister som att initiera och utforma föränd

ringsåtgärder. Skillnaden ligger närmast i var tyngdpunkten ligger. Det
ta har lett utredningen till att mer betona behovet av samverkan än av 

gränsdragning. Utredningen konstaterar dock att även samverkan måste 
bygga på någon föreställning om en gränsdragning eller en rollfördel
ning. Om samverkansformerna är väl avpassade kan emellertid gräns
dragningen tillåtas vara mindre precis. Utredningen framhåller för 
övrigt att de problem som har visat sig snarare beror på otillräcklig 
samverkan än på att en entydig avgränsning mellan förvaltningsrcvision 
och rationaliseringsverksamhet saknas. 

Ledamoten Berggren ger i ett särskilt yttrande uttryck för en annan 
grundsyn på avgränsningsfrågan. Enligt honom har utredningen sett 
revision och rationalisering som en enhetlig effektivitctsprocess inom 
vilken det har gällt att dra en gräns där revision övergår i rationalise
ring. Utgångspunkten bör enligt Berggren i stället vara de skilda funk
tioner som revision och rationalisering har. De skilda funktionerna 
hindrar dock inte samverkan mellan revisions- och rationaliseringsorga

nen. Berggren har därför kunnat ansluta sig till utredningens förslag. 
Åtskilliga remissinstanser delar Berggrens synsätt. Flera anser dess

utom att utredningen borde ha ägnat mer uppmärksamhet åt att preci

sera begreppen och rollfördelningen. De hävdar därvid att en klarare 
uppfattning på dessa punkter skulle bidra till att undanröja den oklar

het som föreligger i fråga om avgränsningen mellan RRV:s och stats
kontorets verksamhetsområden. 
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Flera remissinstanser delar å andra sidan utredningens åsikt att det, 
med den inriktning förvaltningsrevisionen numera har, i praktiken är 
svårt att göra en klar och entydig gränsdragning mellan denna och ra

tionaliseringsverksamhcten. Några har även ansett detta vara skäl för 

att närmare utreda frågan om en sammanslagning av RRV och stats

kontorct. 

För egen del kan jag visserligen instämma i att förvaltningsrevision 
och rationalisering principiellt sett är skilda funktioner. Men jag fin
ner det också väsentligt att understryka att målet för båda funktionerna 

är att öka effektiviteten inom statsförvaltningen. Båda funktionerna kan 
sägas samverka i en effcktivitetsprocess. Jag anser i likhet med RRU
utrcdningen att det i praktiken är svårt att göra en distinktion som 
dels löser gränsdragningsproblemen mellan RRV och statskontoret, dels 
är klargörande för myndigheterna i öv~igt. Särskilt i de fall när förvalt

ningsrevisionerna görs mer djupgående och förslagen till åtgärder är re
lativt konkreta, torde det vara svårt att dra en klar gränslinjc i förhål
lande till rationaliseringsundersökningar. Hur man i teorin preciserar 
förvaltningsrevisionens och rationaliseringens funktioner och roller är 

enligt min mening dock av mindre betydelse. Det väsentliga är att man 
i praktiken uppnår en väl fungerande uppgiftsfördclning och samverkan 
mellan revisions- och rationaliseringsorgancn. 

Även om uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan RRV och stats
kontorct alltså inte i alla avseenden kan bli helt klar och entydig, anser 

jag inte att nackdelarna härav är så stora att det finns anledning att 
nu utreda frågan om en eventuell sammanslagning av de båda verken. 
Tvärtom anser jag det värdefullt att den revisionella funktionen finns 
förankrad hos en fristående myndighet. Uppdelningen av de centrala 
resurserna för effektivitetshöjande -insatser på skilda myndigheter inne
bär dessutom fördelar i flera avseenden, bl. a. flera infallsvinklar på 
problemen och flera metodansatser för att lösa dem. Detta borde verka 

stimulerande på de berörda myndigheterna. 

ökad samverkan i planeringen 

RRU-utredningen anser att det behövs ökad samverkan mellan RRV 
samt statskontorct och FRI i syfte att dels åstadkomma en bättre "sam

ordning i tid och rum" av verkens insatser, dels förbättra förutsättning

arna för att de iakttagelser som görs vid förvaltningsrevision verkligen 

leder till förändringar. Utredningen utgår från att det efter en förvalt

ningsrevision i allmänhet är lämpligt med en rationaliseringsinsats där 
statskontoret eller FRI medverkar. En sådan ordning ger möjlighet att 

i rationaliscringsarbctet i ökad utsträckning dra nytta av de kunskaper 
och erfarenheter som kommer fram i förvaltningsrevisionerna. Vidare 
bör enligt utredningen samtidiga undersökningar av effektivitetsorgancn 
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vid en myndighet undvikas. Den tidsmässiga samordning av RRV:s, 
statskontorets och FRI:s verksamhet som sålunda behövs bör åstad

kommas genom att verken samverkar i planeringen av den egna verk

samheten. Bl. a. bör deras planeringsprocesser i viss utsträckning länkas 
samman. Utredningen anser att de informella kontakterna på olika 
nivåer är de viktigaste för samordningen. Dessa bör dock få stöd av viss 
institutionaliserad samverkan. Utredningen föreslår därför att skyldig

heten till samverkan skrivs in i verkens instruktioner. 

Flertalet rcmissinstanser instämmer i utredningens bedömning att det 
behövs förbättrad samverkan mellan revisions- och rationaliseringsor
ganen. Man pekar bl. a. på olägenheterna för myndigheterna av att 

samtidigt bli föremål för likartade undersökningar av två olika organ. 
Åtskilliga instanser delar vidare utredningens uppfattning om de infor

mella kontakternas stora betydelse för samordningen. Flera av dem an

ser emellertid att dessa kontakter i viss utsträckning bör formaliseras, 
t. ex. genom att, som RRU-utredningen förordar, skyldigheten till sam

verkan skrivs in i berörda verks instruktioner. 
Statskontoret framhåller vissa faktorer som begränsar möjligheterna 

till samverkan i planeringen, bl. a. det förhållandet att verkets insatser 
till stor del styrs av uppdrag från regeringen och önskemål från myn
digheterna. RRV hävdar för sin del att kravet på revisionens oberoende 
sätter en gräns för hur långt samordningen kan drivas. Båda verken in
stämmer emellertid i att samverkan i planeringen av verksamheten be

hövs. De anser däremot inte att skyldigheten till samverkan bör skrivas 
in i resp. verks instruktioner. 

Jag vill för egen del framhålla att de centrala resurserna för förvalt
ningsrevision och rationalisering är begränsade och att det är angeläget 

att de utnyttjas så effektivt som möjligt. Eftersom rationalisering i 
regel är betydligt mer tids- och resurskrävande än förvaltningsrevision, 
är det inte möjligt att genomföra en rationaliseringsinsats där statskon
toret eller FRI medverkar efter varje förvaltningsrevision. Jag har dock 
blivit övertygad om att effektivitetsvinstcr kan uppnås genom förbättrad 
samordning och ökad samverkan i de centrala revisions- och rationali
seringsorganens planering av den egna verksamheten. Dessutom kan 
man härigenom lättare undvika att två olika organ samtidigt bedriver 
undersökningar på en myndighet. Jag kan därför i stort ansluta mig till 

utredningens förslag i denna del. 
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört finner jag det lämpligt att 

institutionalisera samverkan mellan verken genom att ta in en föreskrift 
om samverkan vid planeringen av den egna verksamheten i statskontorets 
och RRV:s instruktioner. Även om jag delar uppfattningen att de in

formella kontakterna på olika nivåer är viktiga för samordningen mel
lan de båda verken, bör en sådan föreskrift kunna vara ett stöd för 
det arbete som krävs när formerna för en förbättrad samverkan skall 
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preciseras och förverkligas. Jag avser att senare återkomma till rege
ringen i denna fråga. 

Samverkan vid överlämnande av revisionsrapport m. m. 

Enligt utredningen föranleder de iakttagelser som görs i förvaltnings
revisioner i många fall inte åtgärder inom rimlig tid från den grans
kade myndighetens sida. Detta beror oftast på att myndigheten saknar 
resurser och förmåga att på egen hand vidta åtgärder. För att förbättra 
förutsättningarna för att revisionerna skall leda till resultat föreslår ut
redningen gemensamma genomgångar av viktigare revisionsrapporter 
mellan revisions- och rationaliseringsorganen. Därvid bör diskuteras 
bl. a. hur man kan öka sannolikheten för att åtgärder vidtas. Vidare bör 
enligt utredningen RRV i slutfasen av revisionsarbetet uppmärksamma 
myndigheten på möjligheten att begära biträde från statskontoret eller 
FRI. Dessa verk bör även på eget initiativ kunna erbjuda granskade 
myndigheter biträde om detta bedöms lämpligt. De bör även hålla sig 
informerade om hur förändringsarbetet fortskrider vid granskade myn
digheter. För att säkerställa att nödvändiga kontakter tas mellan effek
tivitctsorganen i anslutning till att projekt inleds eller avslutas föreslår 
utredningen att bestämmelser om detta tas in i resp. verks interna tjänste
föreskrifter. 

En rad remissinstanser tillstyrker förslaget om att revisions- och ra
tionaliseringsorganen skall ha gemensamma genomgångar av viktigare 
revisionsrapporter. Flertalet av dem framhåller dessutom att den grans
kade myndigheten härvid bör vara med, eftersom det är myndigheterna 
som är primärt ansvariga för sin verksamhet. Även RRV och statskon
toret ansluter sig till utredningens förslag. Några instanser menar att 
gemensamma genomgångar inte är tillräckligt. De föreslår därför att 
statskontoret följer viktigare revisionsprojekt. 

Även jag anser att gemensamma genomgångar av viktigare revisions
rapporter mellan revisions- och rationaliseringsorganen bör bidra till 

att åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister och lösa de problem som 
har konstaterats vid förvaltningsrevisioner. Även den granskade myn
digheten och sektorsvisa organ såsom länsstyrelsernas organisations
nämnd bör delta i dessa genomgångar. Som flera remissinstanser har 
påpekat är detta motiverat redan av det skälet att det är de granskade 
myndigheterna som är primärt ansvariga för att åtgärder vidtas. Dess
utom besitter dessa sådana kunskaper om de berörda verksamheterna 
som kan behöva beaktas när man planerar rationaliseringar och andra 
förändringar. Jag kan också ansluta mig till utredningens förslag om 
att statskontoret och FRI bör ta egna kontakter med granskade myndig
heter. Möjligheterna härtill begränsas dock av tillgången på resurser 

inom dessa organ. 
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I likhet med utredningen anser jag vidare att det kan vara lämpligt 
att de centrala revisions- och rationaliseringsorganen kompletterar sina 
interna tjänsteföreskrifter med bestämmelser om att verken skall ta kon
takter med varandra i samband med att projekt inleds eller avslutas. 

l11riktni11gcn av statskontorets verksamhet 

Statskontoret har enligt utredningen att i sin verksamhet välja mel

lan att göra kortvariga och massiva insatser eller att göra mer begrän
sade insatser under en längre tid. Om resurserna binds för längre tid 
försvåras möjligheterna att snabbt biträda myndigheter som begär hjälp. 
Utredningen anser att statskontoret bör inrikta sin verksamhet och välja 
sådana arbetsformer att verket med givna resurser kan hålla kontakt 
med och meningsfullt påverka ett ökat antal rationaliseringsprojekt. 
Detta innebär att statskontoret i större utsträckning bör välja att enga
gera sig "extensivt" i projekten. Vidare bör verket enligt utredningen 
undvika att engagera sig alltför lång tid i projekten utan i stället över
lämna ansvaret till myndigheterna så snart rationaliseringsarbetets full
följande har säkerställts. 

Flera remissinstanser framhåller att det rent allmänt är angeläget 
att statskontoret har resurser att biträda myndigheterna. I några fall 
anser man att verket bör ha skyldighet att bistå myndigheter som be
gär detta. Det påpekas vidare att förvaltningsrevisionernas effekt i stor 
utsträckning går förlorad om inte de centrala rationaliseringsorganen 
mer aktivt deltar i arbetet med att vidareutveckla de förslag till åt
gärdsprogram som förvaltningsrevisioner mynnar ut i. 

Flertalet av de remissinstanser som behandlar statskontorets verksam
hetsinriktning delar inte eller vill nyansera utredningens uppfattning i 
olika avseenden. Bl. a. framhåller man att det ofta inte är tillräckligt 
med extensiv medverkan för att uppnå resultat. Inte heller anser man 
att statskontorets insatser kan begränsas i tiden och då främst till de 
tidigare stadierna i projekten. Flera av de mest svårbemästrade proble
men uppstår nämligen ofta i genomförandefasen. Andra problem med 
extensiv medverkan hävdas vara att statskontoret kan förlora kontak
ten med verkligheten och att dess tekniska kompetens kan minska. 

Statskontoret självt anser att utredningen överskattar verkets valfri
het vad gäller verksamhetens uppläggning. Denna bestäms ofta av yttre 
faktorer. Flera faktorer, bl. a. den nya arbetsrättsliga lagstiftningen, tor
de enligt verket dessutom leda till förlängda utredningstider. Statskon
toret anser vidare att ett mer djupgående engagemang många gånger 
är nödvändigt för att verket skall få ingående kunskaper om berörda 
verksamheter och kunna ta ansvar for resultaten. Även behovet av att 
utveckla verkets kompetens och personal sägs tala för detta. 

För egen del vill jag understryka att rationaliseringsarbete är tids-
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och resurskrävande. De för statsförvaltningen gemensamma resurserna 
på central nivå för rationalisering är begränsade. Jag anser inte hel

ler att de bör förstärkas mer generellt. Mot denna bakgrund måste 

frågan om uppläggningen och inriktningen av statskontorets verksam
het i flera avseenden lösas genom en avvägning me11an olika och ofta 

motstridiga önskemål. 

En sådan avvägning gäller i vilken utsträckning verket skall ägna sig 

åt myndighctSövergripande eller funktionsinriktade (s. k. horisontella) 
projekt eller åt myndighetsinriktade (s. k. vertikala) projekt. I detta 

avseende pågår sedan några år en förändring i riktning mot en större 
relativ satsning av statskontorets resurser på vertikala projekt än vad 
som eftersträvades på 1960-talet. Förordningen (1975: 567) om rationa

liseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen samt statskonto

rets nya organisation väntas båda förstärka denna tendens. Jag finner 
denna verksamhetsinriktning lämplig. 

En annan avvägning gäller om eller i vilken utsträckning statskonto

ret bör engagera sig "intensivt" eller "extensivt" i rationaliscringspro

jekten. Det är, som utredningen hävdar, givetvis önskvärt att statskon
toret håller kontakt med och på ett meningsfullt sätt påverkar ett ökat 

antal projekt. Flera faktorer, bl. a. tillkomsten av Statskonsult AB och 
den ökade tillgången på personal med kunskaper om rationalisering och 

ADB inom åtskilliga myndigheter, gör att förutsättningarna för extensiv 
medverkan från statskontorcts sida har förbättrats. A andra sidan är det 

många gånger inte tillräckligt med enbart extensiv medverkan från 
statskontorets sida eller medverkan endast under tidigare skeden i pro
jekten. Bl. a. står det klart att detta ofta gäller i fråga om mindre och 
medelstora myndigheter. Vidare kan det vara önskvärt med mer djup
gående engagemang av statskontoret på grund av projektens storlek och 
betydelse för andra myndigheter och sektorer. Som exempel kan här 
nämnas reformerna inom skatteadministrationen och på socialförsäk
ringsområdct. Också sett utifrån statskontorets möjligheter att fungera 
som rationaliseringsorgan är en ensidig satsning på extensiv medverkan 

vansklig. Bl. a. begränsas möjligheterna för verket att skaffa sig kunskap 
om berörda verksamheter och kunna ta ansvar för projekten. Sådan 
kunskap är i sin tur ofta en tillgång för verkets uppgift att bevaka myn
dighets- och sektorövergripande samordningsaspekter i statsförvaltning

en. Vidare - och på sikt kanske viktigast - försämrar en ensidig in

riktning på extensiv medverkan verkets möjligheter att upprätthålla 

och utveckla den egna personalens kompetens. 
Redan det förhållandet att rationaliseringsarbetet är tids- och resurs

krävande och att statskontorets resurser är begränsade gör att stats
kontoret inte kan medverka i alla sammanhang där förvaltningsrevi
sioner påvisar behov av åtgärder eller av ytterligare undersökningar av 

myndigheterna själva. Vad jag nyss har sagt om att det inte går att en-
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sidigt rikta in statskontorets verksamhet på extensiv medverkan ra
tionaliseringsprojekt leder till samma slutsats. 

A tgärdsprogranzme11s innehåll och ställning 

Förvaltningsrevisionens syfte är att främja effektiviteten i statsför
valtningen. Detta kommer till uttryck bl. a. i det förslag till åtgärds
program som avslutar revisionsrapporterna. I detta beskrivs och ana
lyseras problem och antyds tänkbara lösningar. Förslagen till åtgärdspro

gram har enligt RRU-utredningen betydelse för övergången från revi
sionsfasen till rationaliseringsfasen. Utredningens syn på åtgärdsprogram
mens innehåll och ställning kan sammanfattas på följande sätt: 

Förslag till åtgärdsprogram bör ingå som ett främjande moment i 
rcvisionsrapporter. Förslagen är dock inte bindande. Myndigheten 
avgör själv, ev. under medverkan av rationaliseringsorgan, vilka åt
gärder som skall vidtas. 
Graden av konkretion i förslagen bör variera med revisionsunder
sökningens karaktär. Vid mer brett upplagda undersökningar bör 
RRV inte gå längre än att beskriva problem och problemområden, 
peka pi frågor som kräver ytterligare behandling samt ange den all
männa inriktningen för myndighetens fortsatta arbete. Vid mer av
gränsade och djupgående undersökningar bör däremot mer precise
rade förslag kenna framföras. 
På det ekonomi-administrativa området, särskilt i fråga om redovis
ningssystem, bör förslagen till åtgärder vara så preciserade som möj
ligt. 
Metoden med s. k. gemensamma ärenden, som innebär att RRV 
och myndigheten förhandlar sig fram till en uppgörelse om vilka 
atgärder som skall vidtas, bör inte tillämpas. 

En rad rcmissinstanser instämmer i utredningens uppfattning att åt
g:irdsprogrammen inte bör vara bindande utan skall ses som förslag. 
Som stöd för detta anförs bl. a. att myndigheterna själva är primärt an
svariga för att åtgärder vidtas samt dessas utformning. Man framhåller 
i många fall också vikten av att revisionen står obunden. 

Flertalet av remissinstansema delar också utredningens uppfattning 
beträffande hur konkreta förslagen bör vara. Andra uppfattningar före
kommer dock, såväl att åtgärdsprogrammen i samtliga fall bör stanna 

vid att identifiera, analysera cch beskriva problem som att de generellt 
bör vara mer konkreta och precisa än f. n. RRV anser för egen del att 

en revisionsgranskning måste bedrivas till dess den beräknas ge effekt 
och att resursinsatsen bör anpassas efter betydelsen av gjorda iakttagel

ser. Sådana överväganden bör också avgöra konkretionen i åtgärdsför
slagen. 

Andra synpunkter som förs fram av remissinstanserna gäller formen 

för förmedling av resultat. Några instanser efterlyser mer av dialog 
mellan RRV och reviderad myndighet. Vad gäller metoden med gemen-
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samma ärenden framförs motstridiga synpunkter. Några delar uppfatt
ningen att den bör slopas; ett par andra hävdar att den har fördelar och 
bör övervägas ytterligare, särskilt mot bakgrunden av utvecklingen mot 
ökat personalinflytande. 

För egen del kan jag instämma i vad utredningen har anfört. At
gärdsprogrammen bör ses som förslag och alltså inte vara bindande. 
Hur konkreta de skall vara blir beroende av hur djupgående revisioner
na är. På det ekonomi-administrativa området och då särskilt på redo
visningsområdet bör de vara så konkreta som möjligt. Vad gäller me
toden med gemensamma ärenden tillämpas den enligt vad jag har er
farit inte längre, vilket jag anser tillfredsställande. En annan sak är 
att RRV och de granskade myndigheterna självklart bör samarbeta i 
positiv anda. Ett gott sådant samarbete är en förutsättning för att re
visionen skall ge eftersträvad effekt. 

Jag vill tillfoga några synpunkter med anledning av vad jag anförde 
vid behandlingen av frågan om statskontorets vcrksamhetsinriktning. 
Det är enligt min mening inte realistiskt att räkna med att de centrala 
rationaliseringsorganen under överskådlig framtid kommer att ha så
dana resurser att de kan medverka i alla sammanhang där förvalt
ningsrevisioner påvisar behov av åtgärder eller ytterligare undersök
ningar av myndigheterna själva. Mot denna bakgrund är det önskvärt 
att RRV vid utformningen av åtgärdsprogrammen tar hänsyn till de 
granskade myndigheternas möjligheter att kunna vidareutveckla och 
förverkliga åtgärdsprogrammen på egen hand samt deras möjligheter 
att få stöd av rationaliseringsorganen. Det sistnämnda förutsätter bl. a. 
kontakter med statskontoret och FRI. Jag vill i detta sammanhang ock
så peka på möjligheten att anlita t. ex. Statskonsult AB. 

JHyndiglzetsanpassning av planeringsmetoder 

Planerings- och styrsystemen vid en myndighet har avgörande bety
delse för effektiviteten i myndighetens verksamhet. Nuvarande ordning 
innebär att RRV utformar allmänna rekommendationer för hur eko
nomi-administrativa planeringssystem bör utformas. Det ankommer 
emellertid på myndigheterna själva att utifrån dessa allmänna rekom
mendationer utveckla och anpassa planeringssystemen tiJJ den egna verk
samheten. RRU-utredningen föreslår vissa förändringar och förtyd
liganden i uppgifts- och ansvarsfördelningen på detta område. Enligt 
dessa bör RRV ses som en fack.myndighet som ställer krav på en viss 
standard i myndigheternas ekonomiska planering. Det bör ankomma på 
statskontoret att utifrån dessa krav utarbeta konkreta exempel på 
planerings- och styrmetoder för statsmyndigheterna. Statskontoret och 
även FRI bör vidare på begäran kunna biträda enskilda myndigheter 
med myndighetsanpassning av planerings- och styrsystem. Det utveck
lingsarbete som därvid måste bedrivas bör ske i samarbete med RRV. 
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Ledamoten Berggren framför på denna punkt vissa kompletterande 
synpunkter på RRV:s uppgifter och arbete. I sitt särskilda yttrande 
framhåller han att RRV är fackmyndighet på det ekonomi-administra
tiva området i statsförvaltningen. I denna roll ingår bl. a. att verka för 
att myndigheternas ekonomiska planering inom ramen för budgetpro

cess, budgetering, redovisning och resultatanalys förbättras. Det inne
bär att RRV i vissa avseenden, främst i fråga om den externa redo

visningen, ställer generella krav. För de övriga komponenterna i det 

ekonomi-administrativa systemet är detta enligt Berggren emellertid 

inte möjligt. Därtill är myndigheternas verksamhet, behov av informa
tion och nivåer på ekonomi-administrativ utveckling alltför skiftande. 

RRV kan däremot allmänt beskriva och med praktiska exempel illustre
ra t. ex. vad som bör känneteckna en utvecklad verksamhetsplanering. 

Flera remissinstanser instämmer i förslaget att myndigheterna skall 
få ökad hjälp med att anpassa planeringsmetoder och utveckla ekonomi
administrativa styrsystem för den egna verksamheten. Några framhåller 

också att det finns behov av konkreta tillämpningsexempel. Vad beträffar 
förslaget till arbetsfördelning mellan RRV och statskontoret på detta 

område tillstyrks det av statskontoret. Däremot tar flera andra avstånd 
från förslaget. De anser i stället att uppgifterna med att utveckla samt 

att biträda vid införande och vidareutveckling av planeringsmetoder 
och styrsystem bör hållas samlade hos RRV. RRV instämmer självt 
i utredningens förslag. Samtidigt framhåller verket att planeringen mås

te ses som en integrerad del i en större process. Utvecklingsarbetet på 
det ekonomi-administrativa området måste därför hållas samman. 

För egen del vill jag inledningsvis konstatera att de frågor som här 

berörs gäller uppgifts- och ansvarsfördelningen för frågor som har be
handlats av bl. a. budgetutredningen i dess betänkande (SOU 1973: 43) 
Budgetreform. Ställning har ännu inte tagits till dessa förslag. Jag avser 
inte heller att i detta sammanhang gå närmare in på dem utan be
gränsar mig till vad som behövs för att klarlägga arbetsfördelningen 
mellan RRV och statskontoret. 

Enligt min uppfattning bör planeringen på kort och medellång sikt 
ses 5om en integrerad del av en större process i vilken också ingår bud
getering, redovisning och resultatuppföljning. Mot denna bakgrund 
anser jag att det bör vara RRV:s uppgift att allmänt ange vad som bör 
ingå i och känneteckna en god planering på myndighetsnivå, dock utan 
att i detalj ange hur planeringsmetoder skall tillämpas och styrsystem 

utformas på det ekonomi-administrativa området. Jag anser också att 
arbetet med den generella metodutvecklingen på detta område även i 

fortsättningen bör åvila RRV. 
För uppgifterna att konkretisera hur man skall tillämpa ekonomi

administrativa planeringsmetoder samt biträda myndigheterna med att 
införa eller vidareutveckla sådana styrsystem anser jag inte det vara 
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möjligt och lämpligt att göra en lika entydig uppgifts- och ansvarsfördel
ning som för den generella metodutvecklingen. Jag kan ansluta mig till 
utredningens uppfattning att utarbetande av konkreta exempel och kon
sultinsatser till myndigheterna främst bör ankomma på rationaliseringsor
ganen. De ekonomi-administrativa planerings- och styrsystemen utgör 
nämligen så centrala delar i myndigheternas uppbyggnad och sätt att fun

gera att de inte kan lämnas utanför organisationsöversyner och andra 
projekt avseende myndigheterna och deras verksamhet. Rationaliserings
organen måste således ha kompetens i dessa frågor. För att de exempel 
på planerings- och styrsystem, som skall tjäna som vägledning för andra 
myndigheter, skall bli realistiska bör de enligt min mening i första hand 
utarbetas inom ramen för det löpande projektarbetet. 

Det är emellertid också önskvärt att RRV i större utsträckning än 
hittills kan medverka med rådgivning och som diskussionspartner till 
myndigheterna när det gäller att anpassa de generella planeringsme
toderna till den egna verksamheten. En ökad sådan medverkan bör en
ligt min mening kunna ske utan att RRV:s oberoende i samband med 
revisioner behöver påverkas i nämnvärd grad. 

Den av mig föreslagna arbetsfördelningen förutsätter nära samarbete 
mellan RRV och rationaliseringsorganen. För att undvika kollisioner 
t. ex. i samband med stödinsatser på myndigheterna är det vidare även 
i här berörda frågor angeläget med ökad samverkan i de centrala re
visions- och rationaliseringsorganens planering av den egna verksam
heten. 

!..tyndiglzetsanpassning av redovisningssystem 

F. n. gäller att det åligger RRV att utarbeta generella metoder för 
redovisning. Som har framgått av vad jag har sagt i det föregående, 
ingår redovisning enligt RRV:s synsätt som en del i ett överordnat 
ekonomi-administrativt system för statliga myndigheter. Grunden i det
ta system utgörs av det generella statliga redovisningssystemet, system 
S. Det ankommer på myndigheterna själva att anpassa redovisnings
systemen till de egna behoven. 

Enligt RRU-utredningens mening är det önskvärt att de statliga myn
digheterna ges förbättrade möjligheter till biträde från redovisnings
teknisk expertis med god kunskap om de statliga redovisningssystemen. 
Detta kan enligt utredningen lämpligen åstadkommas genom att RRV 
har redovisningstekniska specialister som vid behov kan ställas till myn
digheternas förfogande för större eller mindre insatser. 

En rad remissinsatser delar utredningens uppfattning att de statliga 
myndigheterna bör ges bättre stöd av redovisningsteknisk expertis och 
att RRV bör tillhandahålla detta stöd. 

Även RRV instämmer i förslaget och är för sin del berett att i ökad 
utsträckning bistå myndigheterna på detta område. Detta förutsätter en-
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ligt RRV dock att ökade resurser ställs till verkets förfogande. För 
de närmaste åren uppskattar verket den erforderliga resursökningen till 
ungefär fem årsarbetskrafter. 

Redovisningssystemen utgör grunden vid utveckling av mer. avance
rade ekonomi-administrativa planerings- och styrsystem. För att man 
skall kunna utveckla och förbättra sådana system inom de statliga myn
digheterna är det angeläget att den ekonomiska redovisningen är ut
formad på ett ändamålsenligt sätt. Jag delar uppfattningen att myndig
heterna behöver ökat stöd med att anpassa de generella statliga redovis
ningssystemen till den egna verksamheten, Jag tillstyrker därför försla
get om att RRV i ökad utsträckning bör biträda myndigheterna i dessa 
frågor. 

Vad gäller de ökade resurser som krävs för det ökade biträdet. åt 
myndigheterna är jag f. n. bara beredd att förorda en resursökning 
hos RR V med en handläggare. Jag har tagit hänsyn till detta vid min 
beräkning av anslaget Riksrevisionsverket för nästa budgetår. Det bör 
enligt min mening dessutom vara möjligt för RRV att genom ompriori
tering av uppgifter inom verket skapa ytterligare resurser för här be
rört ändamål. 

Samverkan i utbildning m. m. 

RRV, statskontoret och FRI bedriver olika former av extern och in
tern utbildning. Revisionen och rationaliseringen använder i_ viss ut
sträckning samma eller likartade tekniker och metoder. Det gäller 
främst i fråga om mer allmänna analys- och utredningsmetoder. Ut
veckling av metoder och _tekniker pågår fortlöpande i de tre verken. 
RRU-utredningen konstaterar att samverkan på utbildnings" och me-_ 
todutvecklingsområdena är begränsad. Genom ökad samverkan bör en
ligt utredningens mening do~k vissa fördelar kunna vinnas. Utredning
en utgår dock från att denna kommer till stånd utan att utredning
en behöver lämna förslag i fråga om de lämpliga formerna härför. Be
träffande externutbildningen påpekas dessutom att den kan beröras av 
de överväganden som görs av den sakkunnige ·(Fi 1974: 05) som ut
reder den statliga personalutbildningens fortsa,tta inriktning och orga
nisation. 

Några remissinstanser instämmer rent allmänt i utredningens syn
punkter. Statens personalnämnd (SPN) och statens personalutbildnings
nämnd (PUN) anser båda att såväl intern- som extemutbildningen bör 
samordnas. Först bör dock result_atet av nyssnämnda utredning invän
tas. Andra synpunkter som framkommit är att den interna utbildningen 
inom revisions- och rationaliseringsorganen bör omfatta även flera and
ra myndigheter och stå öppen för andra myndigheters personal. 

Även jag anser att ökad samverkan. bör komma till stånd ifråga om 
den interna och externa utbildningen samt på metodutvecklingsområdet. 

4 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 11 
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Detta bör kunna åstadkommas genom samarbete mellan de berörda or
ganen inkl. SPN och PUN och föranleder därför inga förslag från 
min sida. Vad gäller utbildningen synes det vara naturligt att först av
vakta utredningen om den statliga personalutbildningen innan några 
mer omfattande åtgärder vidtas. Detta bör dock inte hindra visst för
beredande arbete. 

ADB-revision m. 111. 

Statskontoret och FRI medverkar ofta i samband med utveckling 
och införande av ADB-system. Utredningen anser att RRV:s revisionella 
insatser kan begränsas i de fall statskontoret och FRI medverkar i 
systemutvecklingsarbete och ansvarar som fackmyndigheter för uppfölj
ning av ADB-system i drift vid olika myndigheter. De resurser för 
ADB-revision som RRV förfogar över är inte avsedda för systemut
vccklingsarbete. De bör enligt utredningen inte heller användas till att 
utforma normer och standarder för hur systemutvecklingsarbete skall gå 
till. Sådana uppgifter ankommer i stället på statskontoret och FRI 
m. fl. Utredningen utgår dessutom från att här angivna uppgiftsfördel
ning kommer att vara vägledande och anser därför inte att några för
slag från utredningens sida är påkallade. 

Remissinstanserna har i sina yttranden inte behandlat denna fråga. 
Enligt min mening utgör frågan om revision i samband med ADB en 

del av en överordnad fråga, nämligen om eller i vilka fall förvalt
ningsrevisioner bör vidtas av rationaliserings- och utvecklingsprojekt 
i vilka de centrala rationaliseringsorganen aktivt deltar med egna re
surser och som de har ansvar eller delansvar för, t. ex. genom att pro
jekten bedrivs i samråd mellan en fackmyndighet och dem. Min ut
gångspunkt är att statskontoret och FRI är centrala stabsorgan till rege
ringen, vilka i sitt arbete skall verka för effektiva och rationella lösning
ar. Om rationaliseringsorganen inte är övertygade om att arbetet och de 
valda lösningarna på olika verksamhetsområden uppfyller dessa krav, är 
de skyldiga att hävda sin mening och, där så är befogat, redovisa sin syn 
för regeringen. Mot bakgrund härav och av att de centrala resurserna 
för förvaltningsrevision och rationalisering är knappa anser jag i likhet 
med utredningen att RRV:s revisionella insatser som regel kan begränsas 
i de fall statskontoret och FRI med egna resurser aktivt medverkar vid 
och har ansvar för utveckling och införande av ADB-system. Detsamma 
anser jag bör gälla även vid andra typer av rationaliseringar och för
ändringar där de centrala rationaliseringsorganen medverkar på mot
svarande sätt. Jag vill i detta sammanhang dessutom nämna att rege
ringen, om så bedöms nödvändigt, alltid har möjlighet att ge RRV i 
uppdrag att granska även ADB-projekt och andra projekt där ratio
naliseringsorganen deltar. Vad jag nu har sagt hindrar självfallet inte 
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att RRV, när förändringarna är genomförda och verksamheten har 
övergått i löpande drift, granskar den berörda verksamheten på samma 
sätt som annan statlig verksamhet. 

På motsvarande sätt anser jag det i allmänhet mindre lämpligt att ra
tionaliseringsorganen, om inte regeringen för särskilt fall så föreskriver, 
skall kunna användas för översyn och effektiviserihg av RRV:s verk~ 
samhetsinriktning, arbetsmetoder och arbetsformer. 

Jag delar även utredningens uppfattning att RRV:s resurser för revi
sion i samband med användning av ADB inte bör användas till att ut
forma normer och standarder för hur systemutvecklingsarbete skall be
drivas. Dessa frågor bör i stället i första hand ankomma på de centrala 
rationaliseringsorganen. Metod- och teknikfrågor för systemutvecklings
arbete ingår för övrigt i de frågor som datasamordningskommitten har 
behandlat i betänkandet (SOU 1976: 58) ADB och samordning och som 
jag får tillfälle att återkomma till i annat sammanhang. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen bereder riksdagen tillfälle att 

ta del av vad jag har anfört beträffande uppgiftsfördelning och 
samverkan m. m. mellan de centrala revisions- och rationali
seringsorganen, särskilt riksrevisionsverket och statskontoret. 

B 2. Statskontorct 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

36 298 000 
40 000 000 

44 645 000 

En redogörelse för statskontorets uppgifter och organisation lämnades 
i inledningen till avsnittet Uppgiftsfördelning och samverkan mellan 
statskontorct och riksrevisionsvcrket. 

Statskontoret tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i pro-
gramtermer. Följande programindelning gäller för statskontorct. 

1. Rationalisering 
2. Förvaltning av statens datamaskinfond 
Statskontorets verksamhet under program 1 och 2 finansieras från ett 

förslagsanslag benämnt Statskontoret. Av de avgifter som inflyter till 
statens datamaskinfond skall anslaget tillgodoföras ett belopp som sva
rar mot kostnaderna för program 2. Beloppet skall redovisas som upp
bördsmedcl under anslaget. 
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(1 000-tal kr.) 

Program/verksamhet 1975/76 1976/77 1977/78 
Utgift Budget Beräknar 

Stats- Föredra-
kontoret ganden 

Rationalisering 41 320 40 701 .45 000 44 600 
Förvaltning av statens data-

maskin fond 3 376 4 204 5 180 4 850 
Ej programbundna utgifter 564 191 260 260 

Summa kostnader 45260 45096 50440 49710 

Avgår: 
Intäkter under anslaget 3 636 4 216 5 195 4 865 
Bidrag från andra myndigheter 5 326 880 200 200 

Summa anslagsutfall 36298 40 000 45045 44645 

Statskontoret 

Statskontorets verksamhet styrs i hög grad av efterfrågan. Regering

ens uppdrag och myndigheternas önskemål bestämmer väsentligen in

riktningen. 
I den nya organisation som statskontoret tillämpar sedan den 1 juli 

1975 tillmäts kontakterna med omvärlden ökad vikt. Särskilt utsedda 
kontaktmän håller var och en inom sitt område fortlöpande kontakt med 

avnämarna av verkets tjänster, dvs. myndigheterna inom den civila 
statsförvaltningen. Genom att förbättrade kontakter etableras med myn
digheterna kommer dessas behov och önskemål att få stark genomslags
kraft på inriktningen av statskontorets verksamhet. 

Till utvecklingen mot en ökad efterfrågestyrning av verksamheten bi
drar i hög grad även regeringens förordning (1975: 567) om rationali
seringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen. I denna föreskrivs 
( 4 §) att "inom ramen för tillgängliga resurser biträder statskontoret 

civila statsmyndigheter vid rationaliseringsutredningar". Genom ett till
lägg (1976: 121) har förordningen blivit tillämplig även på kommitteer. 

Inriktningen och omfattningen av statskontorets verksamhet kan kom
ma att påverkas av redan fattade beslut, bl. a. den. nya arbetsrättsliga 
lagstiftningen, samt resultaten av flera pågående eller nyss avslutade 
utredningar såsom utredningen om företagens uppgiftslämnande (SOU 
1976: 12), datasamordningskommitten (SOU 1976: 58) och utredningen 

(Fi 1974: 05) om den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning 
och organisation. Även de synpunkter som riksdagens revisorer framför 
i sin granskningspromemoria nr 2/1976 "De särskilda rationaliserings
organen inom statsförvaltningen" kan påverka verksamhetens omfatt· 

ning. 
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Programmet Rationalisering 

Programmet Rationalisering utgör den dominerande delen av stats
kontorets verksamhet. Programmet syftar till att öka effektiviteten i 
statsförvaltningen. De olika mål som verksamheten primärt inriktas 
på är kostnadssänkningar, intäktsökningar och prestationsförbättringar. 
Programmet indelas i fyra delprogram: Samordning, Utbildning, infor
mation och rådgivning, Rationaliseringsutrcdningar samt Administration. 

Delprogrammet Samordning avser planering och samordning som skall 
leda till övergripande och långsiktiga planer och riktlinjer, i första hand 
för statskontorets verksamhet men på längre sikt även för rationalise
ringen inom hela den civila statsförvaltningen. I delprogrammet ingår 
även samordning av den statliga datamaskindriftens olika funktioner, 
organisation, kapacitet m. m. 

Statskontorets möjligheter att fullgöra sina samordningsuppgifter har 
förbättrats under senare ·år. Härtill medverkar bl. a. tillkomsten av den 
nyss nämnda förordningen om rationaliseringsverksamhet och omorga
nisationen av verket år 1975. För att få ytterligare underlag genomfördes 
år 1975 en enkätundersökning rörande arbetet med administrativ rationa
lisering och utveckling i statsförvaltningen. Verksamheten under bud
getåret 1977/78 planeras få i huvudsak samma inriktning och omfatt
ning som under de närmast föregående åren. Förändringar kan dock 
ske, bl. a. som resultat av de utredningar som tidigare berörts. 

Delprogrammet Utbildning, information och rådgivning omfattar så
dan kunskapsöverföring som framför allt syftar mot målet att höja myn
digheternas intresse för och förmåga till administrativ och organisatorisk 
utveckling. I delprogrammet ingår bl. a. centrala kurser i rationalisering 
för statsförvaltningens personal, sammanställning och spridning av infor
mation om nya metoder, utvecklingsresultat m. m., remissbehandling 
samt kontakter med och rådgivning och annan service till myndig
heterna. 

Verksamheterna under delprogrammet kommer under budgetåret 
1977178 att bedrivas med den inriktning och efter de riktlinjer som f. n. 
gäller. En fortlöpande anpassning och utveckling planeras dock. Vidare 
kan utredningen om den statliga personalutbildningens inriktning och or
ganisation medföra förändringar. 

Delprogrammet Rationaliseringsutredningar har främst som mål för
bättrad organisation och förbättrade administrativa system och rutiner. 
Till delprogrammet förs sådana utredningar som skall ge bestämda slut
produkter vid bestämda tidpunkter och som på grund av sin omfattning 
och med hänsyn till kostnaderna bör ges formen av särskilda projekt. 
Dit förs också sådant utvecklingsarbete som avser bestämda metod
eller ämnesområden och som organiseras i s. k. funktioner. 

Under budgetåret 1975176 bedrevs 98 utredningsprojekt. Av dessa 
projekt tillkom 37, varav 19 efter beslut av regeringen, och avsluta

des 38. 
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De största projekten avsåg skatteväsendet, informationssystem för de 
vctcnska,pliga biblioteken (LlBRIS), miljövårdens informationssystem, 
ett generellt löneuträkningssystem och ADB-säkerhet. 

Kostnaderna för de större projekten under delprogrammet Rationa
liscringsutredningar framgår av följande sammanställning: 

Projekt under de/programmet Rationaliseringsutredningar ( 1 000-tal kr.) 

Sektor/funktion Statskontoret be-
räknar för 

1974/75 1975/761 1976/771 1977/781 

Rättsväsende och kriminalvård 261 49 197 19 
Skatteväsende m. m. 863 1 944 2 524 2 385 
Socialförsäkring m. m. 1432 425 452 
Utbildning, forskning 3 798 5 364 2 219 809 
Miljövård 3 189 3 074 l 011 696 
Jord- och skogsbruk, fiske 257 704 546 
Arbetsmarknad 237 456 544 
Statlig personaladministration 2 976 2 814 5 331 4 314 
Statlig ekonomiadministration 651 658 358 
Samordning av statliga infor-

marionssystem 2 452 1 663 1 196 
Utveckling av rationaliserings-

teknik m. m. 349 266 175 
Övrigt 3 285 3 615 3 115 2 122 

Summa 19 750 21032 17668 10 345 

1 Budgeterad verksamhet (augusti 1976). 

Allmänt gäller fortfarande att utredningsverksamhetcn skall bedrivas 
som projekt av ''vertikal" typ berörande enskilda myndigheter eller som 
projekt av "horisontell" typ berörande verksamheter för vilka flera 
myndigheter svarar eller funktioner som förekommer inom flera myn
digheter. Statskontoret förutser att projekten i högre grad än hittills 
kommer att avse enskilda myndigheter, bl. a. som ett resultat av den 
vidgade kontaktverksamheten och som en följd av förordningen om 
rationaliseringsverksamhet. Eftersom denna nyligen utvidgats till att 

gälla även kommitteväsendet, förutses dessutom ökade anspråk därifrån. 
I delprogrammet A d m i n i s t r a t i o n ingår interna styr- och stöd

funktioncr avseende planering, styrning och kontroll av verksamheten, 

personal- och ekonomiadministration, utbildning m. m. 
Konsulter avses liksom tidigare anlitas i utredningsarbetet. Konsult

arvodena inom hela programmet Rationalisering uppgick under budget
året 1975176 till ca 6,9 milj. kr. Verkets sammanlagda kostnader för 
konsultarvoden uppgick samma år till ca 7,2 milj. kr. Ca 2,8 inilj. kr. 

har utbetalats till Statskonsult AB. 
Förslaget under programmet innefattar en odisponerad kapacitet på 

totalt 12 953 000 kr., som föreslås stå till verksledningens förfogande. 
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Denna kapacitet skall tas i anspråk för projekt och funktioner som pre

liminärt studerats och som beräknas bli aktuella under budgetåret 
1977 /78 samt utgöra en reserv för oförutsedda arbetsuppgifter. 

Programmet Förvalllling av statens datamaskin/ond 

Programmet Förvaltning av statens datamaskinfond svarar för drygt 
' en tiondel av statskontorets anvisade medel. Verksamheten är uppdelad 

på följande tre delprogram: 

Anskaffning och avyttring av ADB-utrustning 

Fondförvaltning 
Administration 

Verksamheten inom programmet finansieras via årliga avgifter för 

den utrustning o. d. som anskaffas via fonden. Förfarandet vid anskaff

ning av ADB-utrustning och beräkning av avgifter till fonden återkom
mer jag till senare i samband med att jag behandlar statens datamaskin

fond och andra kapitalfonder under kapitalbudgeten. Jag berör i det 
sammanhanget också de större utrustningsanskaffningar som kommer 
att ske under de närmast kommande åren. 

Verksamheten inom programmet har varit intensiv under senare år. 

Det sammanhänger med att antalet anskaffningar liksom omfattningen 
och värdet på installerad utrustning ökat kraftigt. Många anskaffningar 
gäller dessutom tekniskt alltmer komplicerad utrustning. Pågående och 

planerade anskaffningar gör att verksamheten kan väntas fortsätta att 
vara intensiv. 

Det förhållandet att verksamheten växer och blir mer komplicerad 
har inneburit att vissa utvärderingar och upphandlingar har måst hand
läggas kvalitativt sämre än vad statskontoret bedömer som önskvärt. 
Erfarenheter från verksamheten har inte kunnat bearbetas och föras ut 
på ett tillfredsställande sätt. Verket har därför påbörjat en intern över
syn av upphandlingen, som genomförs under innevarande budgetår. 

I verksamheten ingår även att följa upp att installerad ADB-utrust
ning utnyttjas effektivt och drivs rationellt. Statskontoret håller f. n. på 
att utveckla kompetens för detta, bl. a. för att kunna utforma rutiner 

för fortlöpande uppföljning av tillgänglighet och beläggning hos större 
datoranläggningar. Kompetensuppbyggnaden och metodutvecklingen på 
detta område fortsätter. Större insatser planeras bl. a. vid riksförsäkrings

verkets och riksskatteverkets ADB-anläggningar. 
Mot bakgrund av ovanstående har statskontoret funnit det nödvän

digt att redan under innevarande budgetår börja förstärka de personella 
resurserna inom programmet. De skulle därmed vid ingången av bud
getåret 1977 /78 ha ökat med tre handläggare och fyra assistenter/biträ
den. Härigenom anser sig verket kunna möta de ökade anspråken på 
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verksamheten. Som nyss nämnts finansieras programmet med fondav
gifter, varför en resursförstärkning inte medför en ökning av statskon
torets anslag. 

Personalfrågor 

Statskontorcts förslag till verksamhet för bud,getårct 1977178 innebär 
inte någon förändring i antalet anställda uttryckt i helårsarbetskrafter. 
Som nämnts kan dock verksamheten komma att öka av flera skäl. 

Statskontorets personal. (Omräknat i helårsarbetskrafter.) 

1975/76 1976/77 1977/78 
Beräknar 

Stats- Föredra· 
kontoret ganden 

Personal 
Handläggande personal 202 209 209 209 
Övrig personal 78 81 8.1 81 

280 290 290 290 

Föredraganden 

Jag godtar i huvudsak statskontorets förslag beträffande verksamhe
tens inriktning. Jag har dessutom tidigare behandlat denna relativt ut
förligt på en del punkter i samband med avsnittet Uppgiftsfördclning 
och samverkan mellan statskontoret och riksrevisionsverket. 

Min beräkning av det totala medelsbehovct för statskontoret fram
går av programsammanställningen. Uppräkningen av anslaget avser dels 
medel motsvarande pris- och löneomräkningen, dels medel i form av en 
"ointecknad reserv" under programmet Rationalisering. Motiven för sist· 
nämnda medel är att statskontorets verksamhet till inte obetydlig del 
regelmässigt utgörs av projekt och aktiviteter som inte är kända eller 
högst preliminära vid tidpunkten för anslagsframställningen. Dessa medel 
avsätts sedan successivt för olika projekt och aktiviteter under tiden 
fram t. o. m. början av det nya budgetåret. 

Vad gäller programmet Förvaltning av statens datamaskinfond stäl
ler uppgifterna i samband med anskaffning och utnyttjande av dator
utrustning enligt statskontoret allt större anspråk på verket. Statskon
toret avser därför förstärka de personella resurserna inom programmet 
redan under innevarande budgetår. Eftersom programmet finansieras 
via avgifter till datamaskinfonden kräver förstärkningen inga anslags
höjningar. Jag är medveten om att statskontorets resurser inom pro-
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grammet behöver förstärkas men anser inte att denna förstärkning bör 
vara så stor och ske så snabbt som statskontoret planerar. Skälet härför 
är att verksamheten till största delen gäller frågor som behandlas i da
tasamordningskommittcns betänkande. Detta remissbehandlas f. n. Vad 
kommitten anför i betänkandet talar i och för sig för en resursförstärk
ning, men i avvaktan på remissvaren och de överväganden dessa kan 
föranleda anser jag att personalförstärkningen bör begränsas till två 

handläggartjänster och två tjänster för övrig personal. Om statskontoret 
bedömer det nödvändigt att därutöver göra tillfälliga förstärkningar och 

särskilda insatser inom programmet bör verket dessutom i viss utsträck
ning kunna ta i anspråk personal och medel från programmet Rationali

sering. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statskontoret för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags
anslag av 44 645 000 kr. 

B 3. Datamaskincentralen för administrativ. databehandling 

l 975176 Utgift 
1976177 Anslag 1 000 

1977178 Förslag 1 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskin

centralen för administrativ databehandling (DAF A). 
I budgetpropositionen för innevarande budgetår anmälde chefen för 

finansdepartementet att en utredningsman hade tillkallats med upp
drag att se över DAFA:s ekonomiska situation m. m. (prop. 1975/76: 
100 bil. 9). Utredningsmannen överlämnade våren 1976 ett betänkande 
DAFA:s effektivitet och organisation (Ds Fi 1976: 2). Betänkandet har 
remissbehandlats. 

Som ett resultat av behandlingen av utredningens förslag fick DAF A 
en ny organisation den 1 juli 1976. Samtidigt ändrades verkets instruk
tion (1976: 492). 

I anslutning till att instruktionen utfärdades preciserade regeringen 
DAFA:s uppgifter och arbetsområde på följande sätt. 

DAFA har till uppgift att jämsides med andra datacentraler på upp
drag förse främst myndigheter som inte hör till försvarsdepartementet 
med administrativ databehandling till en så låg total kostnad för stats
vcrket som möjligt, med beaktande av såväl kortsiktiga som långsiktiga 
aspekter. 

Datamaskinccntralen får åta sig uppdrag från annan än statliga upp
dragsgivare endast om detta bidrar till att lösa huvuduppgiften. Centra

lens produkter skall anpassas till behoven hos de myndigheter som ej 
bör till försvarsdepartementet. Det åligger centralen att löpande sam-
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råda med uppdragsgivare i sådana frågor om tekniska eller andra för
ändringar av betydelse som närmare berör uppdragsgivarna. 

Datamaskincentralcn skall, för att uppfylla huvuduppgiften, utföra 

arbete med metod- och systemutveckling i samband med uppdrag för 

administrativ databehandling. Sådant arbete skall debiteras uppdrags

givare till fulla kostnaden där så inte är uppenbart orimligt. Utveck

lingsarbete skall normalt inte avse nyutveckling av ADB-system. 

Det åligger datamaskincentralen att utfärda anvisningar och rekom

mendationer av betydelse för de ADB-system, vilkas drift förläggs till 

centralen, så att driftaspekter kan tillgodoses i ett tillräckligt tidigt ske

de. Centralen får vid behov delta i systemutvecklingsprojekt med annan 

huvudman där så är nödvändigt för att driftaspekterna skall tillgodo

ses i ett tillräckligt tidigt skede resp. att övertagandet av eventuellt 

funktionsansvar underlättas, och där drift av det färdiga systemet avses 

skola förläggas till datamaskincentralen. 

DAFA skall vara ekonomiskt självbärande. För dess drift har endast 

ett formellt anslag av 1 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller 

säsongmässiga likviditetsproblem samt för att tillgodose behov av rö

relsekapital disponerar DAFA en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på 

högst 12 milj. kr. 

DAFA leds av en styrelse. Chef för DAFA är en överdirektör. DAFA 
var till den 1 juli 1976 organiserad på en kundservicecnhet, en driften

het, en teknisk enhet och en administrativ enhet samt därutöver en 

stabsenhet för planering och samordning. Den då vidtagna omorganisa

tionen innebar att stabsenheten upphörde och att en ny enhet, marknads
cnhctcn, inrättades. Stabsenhetens uppgifter överfördes till marknads
enheten och den administrativa enheten. Även i övrigt skedde viss om
fördelning av uppgifter mellan enheterna. Det innebär således att DAFA 

numera är organiserad på en driftenhet, en kundserviceenhet, en tek

nisk enhet, en marknadsenhet och en administrativ enhet. 
Utredningen om DAFA:s ekonomiska situation rn. m. föreslog att 

den nuvarande extra ordinarie överdirektörstjänsten skulle omvandlas 

till ordinarie med beteckningen p. Vidare inrättades i samband med 

omorganisationen en extra tjänst för ADB-direktör i F 23124 för che

fen för marknadscnheten. DAF A föreslår att denna tjänst inrättas som 

extra ordinarie samtidigt som en tjänst för planeringsdirektör i Fe 25 

kan dras in. Jag biträder båda dessa förslag till tjänsteförändringar. 

DAFA:s verksamhet bedrivs vid en datacentral i Stockholm, en data

registreringsenhet i Hallstavik, en datacentral i Gävle samt sedan våren 

1976 en mindre filialenhet i Norrköping. Vid DAFA fanns den 1 juli 

1976 338 anställda, uttryckt i årsarbetskrafter. 

Den totala omslutningen av DAFA:s verksamhet uppgick under 

budgetåret 1975/76 till 59,9 milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott 

på 1,5 milj. kr. Efterfrågan på DAFA:s tjänster väntas fortsätta att 

öka. 
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DAF A föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett for
mellt belopp av 1 000 kr. och att den av DAFA disponerade rörliga kre
diten i riksgäldskontoret tas upp med oförändrat 12 milj. kr. Jag biträder 

DAFA:s förslag på dessa punkter. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid DAF A inrätta en ordinarie 
tjänst för överdirektör med beteckningen p och en extra or

dinarie tjänst för ADB-direktör, 
2. till Datamaskincentralen för administrativ databelza11dli11g för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 4. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

675 717 

4 OOÖ 000 
4 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprojekt, admini
strativt utvecklingsarbcte eller försöksverksamhet som bedrivs i rationa

Iiseringssyftc. Anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje 
särskilt fall. Anslaget står i första hand till förfogande för myndigheter 
som inte själva disponerar erforderliga resurser för rationaliseringspro
jckt. Mcdclsbehovet kan t. ex. avse sådana konsulttjänster som Stats
konsult AB tillhandahåller statliga myndigheter. 

Under de senaste budgetåren har medel bl. a. disponerats för översyn 
och förbättring av administrativa rutiner inom statens veterinärmedi

cinska anstalt, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, kam
markollegiet, styrelsen för vårdartjänst och statens centrala frökontroll
anstalt. 

Med hänsyn till anslagets karaktär kan någon säker bedömning av 
medelsbehovet för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget 
förs upp med oförändrat 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamlzet för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

B S. Riksrevisionsverket 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

34 441000 

38 500 000 
41176 000 

En redogörelse för riksrevisionsverkets uppgifter och organisation 
lämnades i inledningen till avsnittet Uppgiftsfördelning och samverkan 
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mellan statskontoret och riksrcvisionsvcrket. I det sammanhanget redo
gjorde jag även för förvaltnings- och redovisriingsrevisionens bedrivande. 

Riksrevisionsverkct tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag 
i programtermer. Följande programindelning gäller för verket. 

1. Revision 
2. Prognoser, budget, redovisning 

Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras från 
ett förslagsanslag benämnt Riksrevisionsverket. 

Verksamhetens omfattning och fördelning på program framgår av 
följande sammanställning: 

(1 000-tal kr.) 

Program 1975/76 1976/77 1977/78 
Utgift Anslag Beräknar 

Riksrevi- Före-
sions- dragan-
verket den 

Revision 20 591 22 958 24 561 24 377 
Prognoser, budget, redovisning 14 381 15 482 16 827 16 699 

Summa kostnader 34972 38440 41388 41076 

Avgår: 
Resurser som tillhandahålles 

av statskontoret 609 340 
Tillkommer: 

Blanketter m. m. för andra 
myndigheters behov 78 400 100 100 

34441 38 500 41488 41176 

Riksrevisionsverket 

Programmet Revision 

Programmet Revision indelas i delprogrammen Myndighctsinriktad 
förvaltningsrevision, Specialfunktioner, Extern utbildning, Gemensam

ma funktioner samt Särskilda uppdrag. Tyngdpunkten i verksamheten 
under programmet ligger under delprogrammet Myndighetsinriktad 
förvaltningsrevision. Detta delprogram är indelat i olika verksamhets

områden såsom försvar, rättsväsen osv. Ett annat viktigt delprogram 
är Specialfunktioner. Detta inrymmer bl. a. rcvisionsuppgifter inom 
områdena taxor och avgifter samt statlig upphandling och ADB-verk
samhet. Den externa utbildningen syftar till att höja den ekonomiad
ministrativa kunskapsnivån inom statsförvaltningen och att bredda olika 
avnämares kunskap om riksrevisionsverkets verksamhet. De övriga del
programmen har karaktär av stödfunktioner. 

Målet för programmet är främst att ge. ökad kunskap om effektivi-
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tetsläget i statsförvaltningen och att sti~ulera myndigheterna till effek- -
tivitetshöjande åtgärder. 

Under 1977178 avser verket att fortsätta den förvaltningsrevision 
som syftar till att alla statsmyndighetcr och utgiftsområden av någor
lunda storlek skall ha granskats genom s. k. _analysprojekt före utgången 
av budgetåret 1977/78. Omfattningen av insatserna inom olika områden 
kommer att bedömas mot bakgrund av bl. a. det bidrag som revisionen 
kan ge till en effektivitetshöjning. Vidare beaktas möjligheterna att 

uppnå besparingar i statlig och av staten finansierad verksamhet. Totalt 
innebär verkets förslag en öknin·g av resurserna under programmet 
med 1,4 milj. kr., vilket i sin helhet utgör pris- och löneomräkning. 

Programmet Prognoser, budget, redovisning 

Programmet Prognoser, budget, redovisning omfattar dels uppgifter 
som avser ekonomiadministrativ information på riksnivå, bl. a. prog
noser för statens inkomster och utgifter, den löpande riksbokföringen 

och redovisning av budgetutfall, dels att utveckla och sprida kunskap 
om metoder och rutiner för statens ekonomiadministration,----- SEA -
och att tillse att statens redovisningssystem är ändamålsenliga. Pro
grammet indelas i delprogrammen Ekonomiadministrativ information 
riksnivå, Utveckling SEA myndighetsnivå, Tillsyn och drift av system S 
samt - liksom program 1-Extern utbildning, Gemensamma funk
tioner och Särskilda uppdrag. 

Målet för programmet är att skapa förutsättningar för bättre beslut 
inom det ekonomiadministrativa området på alla nivåer inom den stat
liga verksamheten för att på så sätt höja effektiviteten i statsförvalt

ningen. 
För budgetåret 1977/78 föreslår verket en oförändrad ambitionsnivå. 

Beträffande uppgiften tillsyn_ och drift av system S har arbetet hittills 
utförts med bistånd av personal från statskontoret. Statskontorets bistånd 
avvecklas emellertid successivt under budgetåren 1975/76 och 1976177. 
Sistnämnda budgetår motsvarar biståndet tre tjänster. Denna resurs har 
bedömts nödvändig även för framtiden. Således krävs fr. o. m. budget
året 1977178 en ökning av riksrevisionsverkets egen personal med tre 
tjänster. Som framgår av det sagda innebär detta ingen ökning av pro
gramkostnaden. Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna 

under programmet med l,2 milj. kr., vilket utgör pris- och löneom

räkning. 

Personalfrågor 

Storleken på riksrevisionsverkets personal samt dess fördelning fram

går av följande sammanställning: 
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1975/76 1976/77 1977/78 
Beräknar 

Riksrevi- Före-
sions- dragan-
verket den 

Personal 
Handläggande personal 166 166 169 169 
övrig personal 106 101 101 101 

272 267 270 270 

Föredraganden 

Jag delar i huvudsak riksrevisionsverkets bedömning avseende verk
samhetens inriktning. Jag har dessutom i det föregående givit min syn 
på en del aspekter på verksamheten, särskilt sådana som berörs av gräns
dragningen mellan förvaltningsrevisioncn och rationaliseringsverksamhe
tcn i statsförvaltningen, i samband med min anmälan av avsnittet Upp
giftsfördelning och samverkan mellan statskontoret och riksrevisionsver
ket. 

Vad gäller programmet Revision föreslår riksrevisionsverket för bud
getåret 1977 /78 en. uppräkning motsvarande pris- och löneomräkning, 
men i övrigt oförändrade resurser. Även för programmet Prognoser, 
budget, redovisning föreslår riksrevisionsverket i princip oförändrad 
ambitionsnivå. Verket vill dock öka den egna personalen med tre hand
läggare för tillsyn och drift av system S. Denna personal skall utföra 
arbetsuppgifter som personal inom statskontoret hittills har svarat för. 
Detta bistånd håller emellertid på att avvecklas. Som jag har nämnt i 
det föregående under avsnittet Uppgiftsfördclning och samverkan mel
lan statskontoret och riksrevisionsverket anser riksrevisionsverket dess
utom att ett genomförande av revisions- och rationaliseringsutredningens 
förslag om ökat biträde åt myndigheterna med redovisningsteknisk ex
pertis kräver en ytterligare personalökning med fem årsarbetskrafter. 

Jag är för egen del beredd att förorda en förstärkning med endast två 
handläggare inom programmet Prognoser, budget, redovisning för ar
betet med tillsyn och drift av system S som ersättning för den per
sonal som statskontoret hittills tillhandahållit. övriga resurser för denna 
verksamhet får skapas genom omprioritering inom programmet. Vad 
beträffar förslaget om att i ökad utsträckning biträda myndigheterna 
med redovisningsteknisk expertis anser jag som tidigare framgått detta 
vara angeläget. Jag är beredd att föreslå en resursförstärkning med en 
handläggare för detta ändamål. l övrigt anser jag att vissa resurser bör 
kunna skapas härför genom omprioritering inom verket. Personalökning
arna på tre handläggare för budgetåret 1977178 faller således helt inom 
programmet Prognoser, budget, redovisning. 
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Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av program
sammanställningen för riksrevisionsverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksrevisionsverket för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 41 176 000 kr. 

B 6. Byggnadsstyrelsen 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

1 000 

1000 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
anskaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av stat
liga fastigheter. 

I verkets uppgift ingår främst att förvalta de delfonder av statens all
männa fastighetsfond som är ställda under verket, att anskaffa lokaier 
för statsmyndigheterna och utreda behovet av statliga byggprojekt, allt 

i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att ef
ter uppdrag projektera och utföra byggprojekt för statens räkning samt 

att genom utvecklings- och normeringsarbete verka för rationalisering
ar och besparingar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för 
statens räkning. 

Verket leds fr. o. m. budgetåret 1976/77 av en styrelse. Chef för ver

ket är en generaldirektör. Denne har närmast under sig en teknisk di
rektör, en planeringsdirektör och en ekonomidirektör. Inom verket 
finns ett planerings- och budgetsekretariat, ett revisionskontor, en in
tendentsbyrå, en utredningsbyrå, två projckteringsbyråer, en byggnads
byrå, en utrikesbyrå, en utvecklingsbyrå, en administrativ byrå samt en 
ekonomibyrå. Vidare finns fem regionala byggnadsförvaltningar, näm
ligen i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Byggnadsför
valtningarna i Lund, Stockholm och Uppsala har egenregienhetcr. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration regleras över en 
stat som fastställs av regeringen. 1 bokslutet för budgetåret fördelas de 

kostnader som har bestridits från staten mellan dels delposterna till 
förvaltningskostnader under posterna Reparations- och underhållskost
nader m. m. för slottsbyggnadernas, beskickningsfastigheternas och 
byggnadsstyrelsens delfonder av statens allmänna fastighetsfond, dels 
tillgängliga byggnadsanslag, dels medel som ställs till byggnadsstyrelsens 

förfogande för inredning av lokaler. I statsbudgeten förs upp endast 
ett formellt anslag av 1 000 kr. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Byggnads- -Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Handläggande personal 631 +19 +6 
Övrig personal 281 

912 +19 +6 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 89 822 000 + 4 975 000 + 3 790000 
Sjukvård 300 000 
Reseersättningar 3 760 000 + 340 000 + 340000 

därav utrikes resor (120 000) (+ 10 000) (+ 10000) 
Lokalkostnader 7 415 000 +1550000 + 1 550000 
Expenser 6 840 000 265 000 360 000 
Bidrag till kontorsdrift ro. m. 

i kv. Garnisonen 2 863 000 + 337 000 + . 330000 

Summa utgifter 111000000 + 6937000 + 5650 000 

Inkomster 
Ersättning från statens 

allmänna fastighetsfond och 
byggnadsanslag m. fl. anslag 110 999 000 + 6937 000 + s 650000 

Nettoutgift 1000 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen redovisar sin verksamhet uppdelad på huvudom
rådena Förvaltning av fastigheter och lokaler, Anskaffning av fastig

heter och lokaler, Inredning samt övrig verksamhet. Styrelsen redovi

sar den utrikes verksamheten separat .. Kostnaderna för programmen 
har indelats i dels direkta kostnader, dels indirekta kostnader. Med in
direkta kostnader avses administrationskostnader, vilka redovisas i sta
ten för byggnadsstyrclsen under detta anslag. 

De direkta kostnaderna finansieras på följande sätt: Förvaltning av 
fastigheter och lokaler från medel under de delfonder av statens all
männa fastighetsfond som byggnadsstyrelsen förvaltar, Anskaffning av 
fastigheter och lokaler från investeringsanslag på kapitalbudgeten, In
redning från inrcdningsanslag på driftbudgeten och övrig verksamhet 

med uppdragsintäkter, parkeringsavgifter m. m. samt Utrikes verksam
het från medel under beskickningsfastigheternas delfond av statens all

männa fastighetsfond, investeringsanslag på kapitalbudgeten samt anslag 
för inredningsändamål och anslagsposter för bostadskostnader på drift

budgeten. 
Pris- och löneomräkning m. m. inom staten beräknas till sammanlagt 

5 925 000 kr. Härav avser 4,5 milj. kr. kostnader som kommer att be
lasta staten redan innevarande budgetår. I den följande redovisningen 

ingår dessa 4,5 milj. kr. - fördelade på verksamhetsområden - i de 
siffror som anges för innevarande budgetår. Engångsanvisningar bud

getåret 1976177 som bortfaller nästa budgetår uppgår till 1110 000 kr. 



Pro1). 1976/77: 100 Bilaga 11 Budgetdepartementet 65 

1. Förvaltning av fastigheter och lokaler omfattar fastighetsförvalt
ning samt frågor som rör disposition av lokaler, utredningar om myn
digheternas lokalbehov, inhyrning samt uthyrning. Kostnaderna belastar 
slutligt statens allmänna fastighetsfond, delposterna till reparations
och underhållskostnader m. m. och hyres- och arrendeutgifter m. m. 

::.amt försvarets fastighetsfond. 
Den av byggnadsstyrelsen uthyrda lokalarean uppgick till 6 254 000 

m~ vid utgången av budgetåret 1975/76. Beståndet av statsägda och in

hyrda lokaler beräknas de närmaste åren sammanlagt öka med 4 % 

i genomsnitt per år. Planering och genomförande av omdispositioner 

sker kontinuerligt för att möta förändringar i myndigheternas lokal

behov. 
Hyresintäkterna under byggnadsstyrelsens delfond var under budget

året 1975/76 totalt 1 073 milj. kr., varav 1 033 från statliga brukare. 
För budgetåret 1976/77 beräknas hyresintäkterna till totalt 1 140 milj. 
kr. och för budgetåret 1977178 till totalt 1 260 milj. kr. 

Fastighetsförvaltningen omfattar fastigheter inom slottsbyggnadernas 
och byggnadsstyTelsens delfonder av statens allmänna fastighetsfond 
samt försvarets forskningsanstalts delfond av försvarets fastighetsfond. 
Styrelsen förvaltar dessutom akademiska sjukhusets delfond. Inom 

byggnadsstyrelsens delfond förvaltar styrelsen statsägda lokaler om 
sammanlagt 4 744 000 m2, vilka budgetåret 1976/77 beräknas öka till 
5 025 000 m2 och budgetåret 1977178 till 5 250 000 m2• Styrelsen räknar 
med att budgetåret 1976/77 svara för fastighetsdriften i 3,1 milj. m2 av 

lokalbeståndet. Under budgetåret 1977178 beräknas fastighetsdriften om
fatta ca 3,5 milj. m'.?. Utanför styrelsens fastighetsdrift ligger bl. a. delar 

av universitets- och högskolesektorn. Styrelsen svarar för underhåll och 
ombyggnad inom hela det förvaltade statsägda lokalbeståndet. 

Det inhyrda lokalbeståndet omfattade vid utgången av budgetåret 
1975/76 lokaler om ca 1 600 000 m2• Arean beräknas vara oförändrad 
under budgetåren 1976/77 och 1977178. 

Styrelsens direkta kostnader för fastighetsförvaltning beräknas bud
getåret 1976/77 uppgå till ca 250 milj. kr. för statsägda lokaler och till 
ca 340 milj. kr. för inhyrda lokaler. Styrelsens administrationskostna
der beräknas till ca 41 milj. kr. För nästa budgetår beräknar styrelsen 
dessa kostnader till resp. 280, 360 och 42 milj. kr. Av den föreslagna 
ändringen inom administrationskostnaderna avser 300 000 kr. prisom
räkning. Styrelsen föreslår för budgetåret 1917/78 en förstärkning med 
sammanlagt nio tjänster. Två tjänster avser fastighetsdrift centralt, en 

tjänst lokaldisposition och behovsanalys, två tjänster den regionala 
fastighetsförvaltningen och fyra tjänster områdena målningskontroll, 
VYS och el regionalt. De fyra sistnämnda tjänsterna är gemensamma 
för förvaltnings- och anskaffningsprngramrnen. Kostnaderna för tjän
sterna uppgår till ca 836 000 kr., varav ca 299 000 kr. avser anskaff

ningsprogrammet. 

5 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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2. Anskaffning av .fastigheter och lokaler omfattar delprogrammen 
byggproduktion och fastighetsköp. Till programmet hänförs också in

hyrning i de fall denna förutsätter nybyggnad till en beräknad investe

ringskostnad om 2 milj. kr. eller däröver. Delprogrammet byggproduk

tion omfattar projektering och produktion (byggande). För projekte

ringen anlitas utomstående konsulter. Projektledning utförs av projek

teringsbyråerna och i viss utsträckning av de regionala byggnadsförvalt
ningarna. Byggnadsförvaltningarna svarar även för byggledning, kontroll 

och besiktning. För utförandet anlitas entreprenörer eller de tre egen

regienhetcrna i Stockholm, Uppsala och Lund. De senare omsätter sam
manlagt ca 120 milj. kr. per budgetår. 

Styrelsens byggproduktion beräknas innevarande budgetår uppgå till 
ca 950 milj. kr. Härav avser ca 340 milj. kr. förvaltningssektorn, ca 90 

milj. kr. polis- och åklagarväscndet, ca 200 milj. kr. högre utbildning 
och forskning, ca 45 milj. kr. kultursektorn och ca 250 milj. kr. uppdrag 
för affärsverken. Byggproduktionen beräknas av styrelsen totalt få en 

något ökad omfattning under nästa budgetår. Styrelsen har under perio

den 1971/72-1975176 kunnat sänka sina relativa administrationskost

nader från 7 ,9 % till 6,5 % . 

För fastighetsköp uppgick medelsförbrukningen budgetåret 1975/76 
till 75 milj. kr. För vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977/78 be
räknar styrelsen medclsförbrukningen till ca l 15 milj. kr. 

Inhyrningar som förutsätter nybyggnad beräknas motsvara en årlig 
investeringsvolyrn om ca 50 milj. kr. innevarande och nästa budgetår. 

Kostnaderna för byggproduktion och för fastighetsköp bestrids slut
ligt från investeringsanslag under kapitalbudgeten samt från uppdrags
mcdel. Styrelsens administrationskostnader beräknas innevarande bud
getår till 63,4 milj. kr. och för budgetåret 1977178 till 64,8 milj. kr. Av 
den föreslagna ändringen till budgetåret 1977178 avser 400 000 kr. 
prisomräkning. Eftersom verksamheten är beroende av investeringsvo
lymen kan resursbehovet inte slutgiltigt bedömas förrän vid ingången 
av budgetåret 1977/78. Styrelsen räknar nu med att två nya tjänster er
fordras inom delprogrammet byggproduktion för byggledning vid bygg

nadsförvaltningarna. Kostnaderna för dessa tjänster uppgår till 189 000 
kr. Härtill kommer del av de kostnader som har redovisats i det före
gående under rubriken Förvaltning av fastigheter och lokaler. För sty

relsens byggnadsvcrksamhct i egen regi erfordras härutöver en förstärk

ning med en tjänst för produktionsplanering rn. m. ( + 83 000 kr.). 

3. lllredning omfattar planering och upphandling av inredning för 

lokaler inom sektorerna högre utbildning och forskning samt kulturän
damål och i övrigt enligt regeringens särskilda beslut. Sålunda har sty
relsen fått ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de 
myndigheter som omlokaliseras från Stockholmsområdet samt för de 
planerade lokalerna för regeringskansliet i Stockholm. I likhet med vad 
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som gälier för byggproduktionen anlitas utomstående konsulter för pro
jekteringen. 

Styrelsens inrcdningsproduktion beräknas såväl innevarande som nästa 
budgetår uppgå till ca 80 milj. kr. Styrelsens administrationskostnader 
beräknas innevarande budgetår till 4,7 milj. kr. För nästa budgetår be
räknar styrelsen dessa kostnader till 4,8 milj. kr. 

4. Utrikes verksamhet omfattar förvaltning och anskaffning - inkl. 

byggproduktion - av kontorslokaler och personalbostäder för främst 

utrikesrepresentationen samt inredning för dessa lokaler. Kostnaderna 
bestrids slutligt från bcskickningsfastigheternas och byggnadsstyrelsens 

delfonder av statens allmänna fastighetsfond samt från investerings
och driftbudgetanslag under främst tredje huvudtiteln. 

Styrelsen förvaltar f. n. statsägda lokaler om sammanlagt ca 66 000 
m'.!. De inhyrda lokalerna omfattar sammanlagt ca 122 000 m~. Ök

ningen under budgetåret 1977178 beräknar styrelsen för statsägda loka
ler till 1 000 m'.! och för inhyrda lokaler till 8 000 rn2 • 

Totalt föreslår byggnadsstyrclsen en ökning av resurserna för den ut

rikes verksamheten med 14,2 milj. kr. De direkta kostnaderna för för
valtning av lokaler beräknas till ca 59,l milj. kr. under 1976177 och till 

ca 66.5 milj. kr. under 1977178. Styrelsens administrationskostnader be

räknas till ca 3,4 milj. kr. vartdera året. För anskaffning av lokaler be
räknas en medelsförbrukning om ca 13,6 milj. kr. 1976/77 och 20,3 
milj. kr. 1977/78. Administrationskostnaderna beräknas till ca 800 000 

kr. vartdera året. Kostnader för inredning och anskaffning av inventa
rier beräknar styrelsen under 1976177 och 1977178 till 7,7 och 7,8 milj. 

kr. varav 1 milj. kr. är administrationskostnader under resp. budgetår. 
5. Övrig verksamhet omfattar den gemensamma kontorsdriften och 

rcprocentralen för myndigheterna inom kv. Garnisonen i Stockholm -
vilken finansieras genom ersättningar från berörda myndigheter - drift 
av parkeringsanfäggningar samt verksamheten med effektivisering och 
rationalisering inom städområdct. Kostnaderna för kontorsdriften be
räknas för budgetåret 1977/78 till 13,3 milj. kr. Omslutningen vid repro
centralen nästa budgetår beräknas till ca 4,8 milj. kr. Kostnaderna för 
drift av parkeringsanläggningar budgetåret 1977178 beräknas till ca 1,4 
milj. kr. vilket helt täcks av parkeringsavgifter. 

Byggnadsstyrclsens andel av kostnaderna för den gemensamma kon

torsdriften budgetåret 1977/78 beräknas till 2,7 milj. kr. och av kostna
derna för det av statistiska centralbyrån förvaltade gemensamma biblio

teket till 493 000 kr. 
6. Inom staten för styrelsens administration bestrids kostnader för 

viss intern service som är gemensam för de nu redovisade verksamhets

områdena - bl. a. lokalförsörjningsplanering, teknisk service, kalkyle

ring, upphandling och besiktning, gemensam ekonomiadministration 
samt utvecklir:.gsarbetc. Kostnaderna för dessa interna program fördelas 
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på övriga verksamhetsområden och ingår i de tidigare redovisade kost
naderna. 

Styrelsen föreslår att medel beräknas för ytterligare en tjänst för lo
kalförsörjningsplanering, två tjänster för teknisk service - bl. a. inom 

det installationstckniska området, en tjänst för upphandling, två tjäns

ter för personaladministration samt en tjänst för styrelsens externa in

formation ( + 603 000 kr.). 

Föredraganden 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration bestrids, inom ra

men för en av regeringen fastställd stat, slutligt över de anslag m. m. 

som står till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter 
och lokaler och för inredning samt av uppdragsmedel. I statsbudgeten 

tas upp endast ett formellt belopp av 1 000 kr. under detta anslag. 
Jag har i det föregående redovisat den av styrelsen beräknade om

slutningen inom de olika verksamhetsområdena innevarande och nästa 

budgetår. Förslaget till statsbudget för nästa budgetår följer på dessa 
punkter i huvudsak byggnadsstyrelsens beräkningar. Inom området an
skaffning av fastigheter och lokaler innebär förslaget dock en något 
minskad investeringsvolym i förhållande till styrelsens förslag. Detta 

gäller dels för byggproduktionen, bl. a. inom justitie-, utrikes- och so
cialdepartementens verksamhetsområden, dels för inköp av polishus. 
Budgetförslaget innebär samtidigt - inom ramen för en i huvudsak 
oförändrad total investeringsvolym i förhållande till innevarande budget
år - att investeringarna i nybyggnader för statlig förvaltning ökar för
hållandevis kraftigt även budgetåret 1977178. Andelen statsägda lokaler 
inom det disponerade lokalbeståndet fortsätter att öka, vilket medför att 
verksamhetsområdet förvaltning av fastigheter och lokaler måste tillmä
tas en ökad betydelse. Till detta bidrar att styrelsen successivt har tagit 
över driftansvaret för fastigheter där fastighe.tsdriften hittills har ombe
sörjts av brukarna. 

Mot denna bakgrund har jag beräknat medel för sammanlagt fyra nya 
tjänster inom verksamhetsområdet förvaltning av fastigheter och lokaler 

för förstärkningar av den centrala och regionala organisationen, bl. a. 

för teknisk service. Jag räknar samtidigt med att styrelsens genom 
ökad samordning av fastighctsdriften och samverkan med fortifika

tionsförvaltningen skall kunna skapa utrymme för fortlöpande kva
litativa förbättringar inom ramen för de resurser som disponeras för 
fastighetsdrift. Under posten till expenser har jag även för nästa bud

getår beräknat utrymme för engångsanskaffningar för styrelsens bygg
nadsförvaltningar (1). 

Inom verksamhetsområdet anskaffning av fastigheter och lokaler har 
jag beräknat medel för förstärkning med en tjänst för byggledning vid 
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byggnadsförvaltaingarna (2). Gemensamt för verksamhetsområdena be

räknar jag medel för ytterligare en tjänst för teknisk service (6). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag nu omslutningen 

av staten för styrelsens administrationskostnader för nästa budgetår till 
ca l 16,5 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp en av styrelsen aktualiserad fråga 

om bemyndigande för regeringen att medge tillfälliga omfördelningar 

av medel mellan de inrednings- och bygganslag under olika departe

mentshuvudtitlar som står till styrelsens förfogande. Kostnaderna för 

de enskilda inrednings- och byggnadsobjekten styrs genom särskilda kost

nadsramar för varje objekt, vilka redovisas för riksdagen i form av in

rednings- och investeringsplaner under de skilda anslagen. Medelsbeho

vet under varje anslag beräknas på grundval av den uppskattade me

delsförbrukningen under budgetåret för de olika objekten i inrednings

cller investeringsplanen. Styrelsen är inte bunden av den beräkning av 

mcdelsförbrukningen för de olika objekten som har redovisats i planen 

så länge som den samlade förbrukningen för de i planen upptagna 

objekten inte överstiger de medel som finns tillgängliga under anslaget. 

Anslagsberäkningen har sin främsta betydelse som medel att i tiden an

passa den statliga investeringsvcrksamheten till vad som är lämpligt 

med hänsyn till den allmänna ekonomiska politik statsmakterna vill 

föra under budgetåret. Ur denna senare synvinkel är det av mindre be

tydelse om det totalt tillgängliga investeringsutrymmet tas i anspråk för 

objekt ur den ena eller andra investeringsplanen. Jag förordar därför 

att regeringen bemyndigas att, med iakttagande av de prioriteringar som 

riksdagen kan ha uttalat, medge tillfälliga omfördelningar av medel mel

lan dels de anslag till inredning, dels de investeringsanslag som står till 

byggnadsstyrelsens förfogande. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om omfördelning av medel 
mellan inrednings- och investeringsanslag som står till bygg

nadsstyrelsens förfogande i enlighet med vad jag har anfört 

i det föregående, 
2. till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 1 000 kr. 

B 7. Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

4 458 000 

1 000 

1000 

Reservation 8 249 000 

Från anslaget bestrids konsultkostnader m. m. för dels utredningar 

som leder fram till byggnadsprogram, dels utredningar i inredningsfrå

gor och inredningsprojcktering. Till större delen gäller det kostnader 
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som förskotteras från anslaget. Förskotterade belopp återbetalas seder
mera från anslag som anvisats för berörda byggnads- och inrednings

objekt. Till en mindre del avser anslaget kostnader för lokalförsörjnings

plancring, normerings- och utvecklingsarbete m. m., vilka belastar ansla
get slutligt. Om verkställda utredningar inte leder till realiserade projekt 

stannar kostnaderna också slutligt på anslaget. 

Byggnadssty relsen 

Beräkningen av medelsåtgångcn för budgetåret 1977 /78 baseras till 

största delen på erfarenhetsmässiga grunder. Medelsbehovet beräknas 
till 12 milj. kr. Härav avser 8 milj. kr. byggnadsutredningar m. m. och 

4 milj. kr. inredningsärenden. Av medelsbehovet beräknas ca 8 milj. kr. 
kunna täckas genom återföringar till anslaget. Med hänsyn tagen till 

beräknad reservation föreslår styrelsen att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med l 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av 

medclsbchovet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. för budget
året 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 8. Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
:J 977178 Förslag 

43 278 000 
22 000 000 
27 000 000 

Reservation 7 178 000 

Från anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av 
byggnader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. Bl. a. 
bekostas från anslaget inredning och till lokalerna knuten, generell ut

rustning som behöver nyanskaffas i samband med omlokaliseringen av 

statlig verksamhet. För planering m. m. av denna inredning och utrust

ning svarar huvudsakligen resp. byggnadsstyrelsen och utrustningsnämn

den för universitet och högskolor. Formerna för planeringen har redo

visats i prop. 1972: 130 (bil. 5 s. 21). 
Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden har redovisat förslag till 

nya eller ändrade kostnadsramar för anskaffning av inredning och ut
rustning till byggnader för statlig förvaltning. För de förslag som bör 
behandlas i detta sammanhang kommer jag att lämna en kortfattad re
dogörelse i det följande. Redovisningen är ortsvis uppställd. 

Några av de föreslagna ändringarna bör gälla redan innevarande 
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budgetår. Jag återkommer härtill senare denna dag vid min anmälan av 
anslag på tilläggsbudgct Il till statsbudgeten för budgetåret 1976/77. 

Uppsala 

Inredning av nybyggnader i kv. Blåsenhus m. m. för Sveriges geo

logiska undersökning. Enligt beslut vid 1971 års riksdag (prop. 1971: 
29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196) skall Sveriges geologiska undersök
ning omlokaliseras till Luleå och Uppsala. Omlokaliseringen kommer 
enligt gällande tidplaner att genomföras i januari och december 1978. 

Redogörelse för nybyggnaderna i kv. Blåsenhus och i Lövsta i Uppsala 
har lämnats i prop. 1976/77: 25 (bil. 6). 

Nybyggnaden i kv. Blåsenhus omfattar en inredd rumsarea av ca 
9 800 m~, varav ca 4 100 m:i för kontor och bibliotek m. m .. ca 2 500 
m~ för laboratorier och verkstad samt ca 2 400 m~ för förråd. I bygg

naden ingår även en restaurang. Byggnadsstyrelsen beräknar kostna
derna för helt ny inredning för nybyggnaderna i Uppsala till 12,4 milj. 
kr. Därav avser 6,8 milj. kr. specialinredning, främst olika former av 
förvaringsskåp. Styrelsen räknar dock med att befintlig inredning till 
ett nyanskaffningsvärde av ca 900 000 kr. skall medföras från nuva
rande lokaler. 

Sveriges geologiska undersökning: Telefonväxel och övrig 1llrust-

11i11g. I gällande utrustningsplan finns uppförd en delram av 515 000 kr. 
for anskaffning av en telefonväxel med tillhörande kringutrustning med 

en begynnelsekapacitet av 200 anknytningar (jfr prop. 1975176: 100 
bil. 9 s. 57). Utrustningsnämnden föreslår att anläggningen utökas till 
230 anknytningar. Kostnadsramen bör av denna anledning samt på 
grund av prishöjningar ökas med 125 000 kr. till 640 000 kr. 

Utrustningsnämnden föreslår samtidigt att 505 000 kr. beräknas för 
övriga teletekniska anläggningar - bl. a. en snabbtelefonanläggning 
för 330 000 kr. och en personsökaranläggning för 115 000 kr. För truc
kar för hanteringen inom förråden i kv. Blåsenhus och i Lövsta be
räknar utrustningsnämnden 190 000 kr. Totalt - inkl. medel för restau
rangutrustning m. m. - bör enligt nämnden i utrustningsplanen föras 
upp en definitiv ram för övrig utrustning om 825 000 kr. 

Linköping 

Inredning av nybyggnader på Vallaområdet för FOA. Till följd av 

beslut vid 1973 års riksdag (prop. 1973: 55, lnU 1973: 22, rskr 1973: 
220) kommer huvudavdelning 3 vid försvarets forskningsanstalt (FOA 
3) att omlokaliseras till Linköping under sommaren 1978. Redogörelse 
för nybyggnaderna på Vallaområdet har lämnats i prop. 1975/76: 100 

(bil. 9 s. 141). 
Nybyggnaderna omfattar en inredd rumsarea av ca 19 500 m~, varav 
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ca 5 400 m 2 för kontor och bibliotek m. m., ca 8 300 rn:! för laboratorier 
och verkstäder samt ca 3 500 m 2 för förråd. I nybyggnaden ingår vidare 
en restaurang. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för inredning 
till 13 milj. kr., varvid styrelsen utgår från att befintlig inredning till 
ett nyanskaffningsvärde av 1 milj. kr. skall medföras. 

Försvarets forskningsanstalt: Telefonviixel och övrig utrustning. I gäl

lande utrustningsplan finns uppförd en delram av 785 000 kr. för an

skaffning av telefonväxel för FOA 3 i Linköping (jfr prop. 1975/76: 100 

bil. 9 s. 57). Utrustningsnämnden redovisar nu kostnaderna för erforder
lig kringutrustning vilka uppgår till J 84 000 kr. Utrustningsnämnden 

föreslår samtidigt att växeln förses med utrustning för direktval, vilket 
bedöms ge möjligheter till personalbesparingar. Kostnaden härför be

räknas till 290 000 kr. Nämnden redovisar vidare att FOA bar före
slagit att växeln modifieras för att även kunna ge annan service till 
nyltjarna samt att sidoapparater anskaffas till flertalet telefoner. Mer
kostnaderna härför beräknas till sammanlagt 341 000 kr. 

För övrig teleteknisk utrustning - främst en snabbtelefonanläggning 
med 450 anknytningar - beräknar utrustningsnämnden mcdelsbeho

vet till 821 000 kr. Kostnaderna för traverser och andra lyftdon be
räknas till 318 000 kr. Utrustningsnämnden föreslår vidare att 175 000 
kr. beräknas för anskaffning av utrustning för restaurang och pentryn 

- varav hälften avser restaurru1gcn - och 100 000 kr. för anskaffning 
av städutrustning. För de redovisade ändamålen bör enligt utrustnings
nämnden en definitiv kostnadsram om 1 415 000 kr. till övrig utrustning 

föras upp i utrustningsplanen. 

Norrköping 

· K riminalvårdsstyrelsenlsjöfartsverket: Telefom•äxel. I gällande utrust
ningsplan finns uppförd en delram av l 005 000 kr. för anskaffning av 
telefonväxel med kringutrustning för de statliga brukarna i nybyggnaden 
i Saltängcn (jfr prop. 1974: 170 bil. 5). Mot bakgrund av erfarenheterna 

av driften av växeln har regeringen i beslut den 4 november 1976 med
givit att en särskild växel installeras för kronofogdemyndigheten med 
anlitande av medel från det under kommundepartementets huvudtitel 

uppförda förslagsanslaget Kronofogdemyndigheterna. Utrustningsnämn
den har föreslagit att den befintliga växeln förses med utrustning för 
direktval och individuell samtalsmätning för 395 000 kr. Kostnadsra
men bör enligt nämnden vidare ökas med 12 000 kr. för kostnader för 
anslutning av sjöfartsverkets centrala elverkstacl m. m., som i enlighet 
med beslut under riksmötet 1975176 (prop. 1975/76: 100 bil. 8 s. 141, 
TU 1975176: 11, rskr 1975/76: 253) har erhållit lokaler inom Händelö

området i Norrköping. 
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Sjö/ artsverket: övrig utrustning. Till följd av sistnämnda beslut om 
lokaliseringen av sjöfartsverkets centrala clverkstad m. m. har regeringen 
i beslut den 16 september 1976 bemyndigat utrustningsnämnden att för 
anskaffning av utrustning till lokalerna inom Händelöområdet ta i an
språk högst 60 000 kr. av tillgängliga medel under detta anslag. Den i 
utrustningsplanen uppförda kostnadsramen Sjöfartsverket: övrig utrust
ning bör till följd härav höjas med 60 000 kr. till 145 000 kr. 

löllköping 

Inredning av nybyggnad i kv. Göta. Nybyggnaden utförs i två etapper. 

Den första, som har tagits i bruk, innehåller lokaler för bl. a. lantbruks
styrelsen, skogsstyrclsen och domstolsverket. I gällande inredningsplan 
finns för dessa uppförd en delram av 4 350 000 kr. För den andra etap
pen av nybyggnaden har redogörelse lämnats i prop. 1975176: 25 (bil. 5). 
Den innehåller lokaler för bl. a. statens jordbruksnämnd, som till följd 
av riksdagens beslut år 1973 (prop. 1973: 55) skall omlokaliseras till Jön
köping sommaren 1977. 

Lokalerna för statens jordbruksnämnd omfattar en inredd rumsarca 
av ca 3 300 m 2 och består i huvudsak av kontor med förråd. Byggnads
styrelsen beräknar kostnaderna för ny inredning till 1 750 000 kr., varvid 
styrelsen utgår från att befintlig inredning till ett nyanskaffningsvärde 

av 150 000 kr. skall medföras. 

Borlänge 

Inredning av nybyggnader i kv. lllfagan för statens vägverk och statens 
trafiksäkerhetsverk. I enlighet med beslut vid 1973 års riksdag (prop. 

1973: 55) skall statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk omlokali
seras till Borlänge. Omlokaliseringen kommer enligt gällande tidplaner 
att genomföras för trafiksäkerhetsverkets del i augusti 1978 och för väg
verkets del i augusti 1979 och augusti 1980. 

Redogörelse för en första etapp av nybyggnaden omfattande lokaler 
för trafiksäkerhetsverket samt vissa gemensamma lokaler har lämnats 
i prop. 1975/76: 100 (bil. 9 s. 143). Lokalerna i den första etappen 
kommer att innehålla en inredd rumsarea av ca 6 000 m2 , varav ca 
2 600 m!! kontorslokalcr för trafiksäkerhctsverket, ca '2 200 m~ för ge

mensam service såsom bibliotek, arkiv och reprocentral m. m. samt ca 
1 200 m:! för restaurang och motionslokaler m. m. Byggnadsstyrelsen 
beräknar inredningskostnadema för den första etappen till 3,4 milj. kr. 

Statens vägverk/statens trafiksäkerhetsverk: Telefonviixel och Övrig 

utrustning. I gällande utrustningsplan finns uppförd en delram av 

1350000 kr. för anskaffning av telefonväxel, exkl. kringutrustning, för 
nybyggnaderna i Borlänge (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 9 s. 58). Utrust-
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ningsnämnden redovisar att växeln kommer att byggas i två etapper, 
varav den första avser vissa investeringar för hela anläggningen samt 

fullständig växel med kringutrustning för 600 anknytningar. Kostnader
na för den första etappen beräknas nu till 1 755 000 kr. Därvid ingår 
kostnader för utrustning för individuell samtalsmätning och direktval. 

Utrustningsnämnden beräknar vidare 6 000 kr. för telex. och teleprinter. 

Nämnden föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen höjs 
med 410 000 kr. till 1 760 000 kr. 

Utrustningsnämnden föreslår vidare att en delram av 2 110 000 kr. 
anvisas för övrig utrustning. Därvid har 250 000 kr. beräknats för öv

riga teletekniska anläggningar - bl. a. en snabbtelefonanläggning för 
den första etappen av nybyggnaderna. Inom anläggningen planeras en 
gemensam central för kontorsteknisk service, bl. a. reprocentral, bud
servicc, bibliotek och arkiv. Vägverket avses komma att svara för den 
gemensamma kontorsdriften. Utrustningsnämnden beräknar kostnader
na för utrustning för denna till sammanlagt 1 447 000 kr. Nämnden 

beräknar vidare behovet av medel till viss gemensam AV-utrustning 
och AV-utrustning för trafiksäkerhetsverket till 127 000 kr. samt kost
naderna för restaurang- och städutrustning m. m. till 286 000 kr. 

Giiv/e 

Statens institut för byggnadsforskning: Övrig utrustning. I gällande 
utrustningsplan finns uppförd en definitiv kostnadsram av 2,5 milj. kr. 
för övrig utrustning för statens institut för byggnadsforskning. Enligt 
redovisningen i prop. 1975: 1 (bil. 9 s. 74) och prop. 1975: 85 (bil. 6) 
var kostnadsramen avsedd för anskaffning av bl. a. en mobil mätenhet 
för uteklimat, ADB-utrustning och utrustning för ett luftströmnings
tekniskt laboratorium samt för bidrag med 500 000 kr. till kostnaderna 
för anskaffning av en vindtunnel. Utrustningsnämnden redovisar nu att 
kostnaderna för anskaffning av utrustning för de redovisade ändamålen 
numera uppskattas till 3 647 000 kr., vilket beror på bl. a. ett mera pre
ciserat upphandlingsunderlag och, i viss utsträckning, ändrad teknik för 
insamling av försöksdata. Utrustningsnämndcn föreslår att kostnads

ramcn höjs med 1 150 000 kr. till 3 650 000 kr. 

Sundsvall 

Riksförsäkringsverket/ statens personalpensionsverk: T elef onviixel och 
övrig utrustning. Jag kommer senare vid min anmälan av investerings

anslaget Ilyggnadsarbeten för statlig förvaltning att redovisa förslag om 

en nybyggnad i kv. Jungfrun i Sundsvall för riksförsäkringsverket m. fl. 
Utrustningsnämndcn föreslår att den befintliga telefonväxeln i kv. Måsen 
för verkets nuvarande lokaler i Sundsvall (jfr prop. 1975/76: 25 bil. 5) 
utökas med 100 anknytningar för behoven inom nybyggnaden i kv. 
Jungfrun. Kostnaderna för utbyggnaden, inkl. kringutrustning, beräknas 
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till 105 000 kr. Utrustningsnämnden föreslår att den nuvarande del
ramen om 830 000 kr. höjs till 935 000 kr. 

I gällande utrustningsplan finns vidare uppförd en definitiv kostnads

ram av 460 000 kr. för övrig utrustning för riksförsäkringsverket och 
slatens personalpensionsverk (jfr prop. 1975: 1 bil. 9 s. 71). Utrustnings

nämndcn föreslår att kostnadsramen höjs med 75 000 kr. till 535 000 
kr. för anskaffning av städutrustning och för komplettering av den be

fintliga snabbtelcfonanläggningen i lokalerna i kv. Måsen. 

Luleå 

Inredning av nybyggnad inom Porsöområdet för Sveriges geologiska 
undersökning. Som jag har redovisat i det föregående kommer delar av 

Sveriges geologiska undersökning att omlokaliseras till Luleå i januari 
1978. Redogörelse för nybyggnaden inom Porsöområdet i Luleå har 

lämnats i prop. 1975/76: 100 (bil. 9 s. 144). 
Nybyggnaden omfattar en inredd rumsarea av ca 7 800 m2, varav ca 

3 700 m2 för kontor och bibliotek m. m., ca 2 300 rn~ för laboratorier 
samt ca 1 400 m2 för förråd. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna 

för helt ny inredning till 7,5 milj. kr. Därav avser 3,4 milj. kr. special

inredning, främst olika former av förvaringsskåp. Styrelsen räknar dock 
med att befintlig inredning till ett nyanskaffningsvärde av ca 900 000 
kr. skall medföras från nuvarande lokaler. 

Sveriges geologiska undersökning: Telefonviixel och Övrig utrustning. 

I gällande utrustningsplan finns uppförd en delram av 455 000 kr. för 
anskaffning av telefonväxel, cxkl. kringutrustning (jfr prop. 1975/76: 
100 bil. 9 s. 58). Utrustningsnämnden beräknar nu kostnaderna för an

knytningsapparater till 37 000 kr. Med beaktande av prishöjningar bör 
kostnadsramcn enligt nämnden höjas med 50 000 kr. till 505 000 kr. 

Utrustningsnämnden föreslår samtidigt att en definitiv kostnadsram 
av 685 000 kr. anvisas för övrig utrustning. Därav avser 433 000 kr. 
övriga teletekniska anläggningar - bl. a. en snabbtelefonanläggning för 
285 000 kr. och en personsökaranläggning för 95 000 kr. För lyftdon, 
bl. a. en gaffeltruck, beräknar nämnden 155 000 kr. och för städutrust
ning m. m. 95 000 kr. 

Föredraganden 

I samband med större nybyggnadsprojekt uppdras numera i stor ut

sträckning till myndigheter med särskild sakkunskap inom området 
att svara för planering och upphandling av inredning och utrustning 
för nybyggnaden. Inom den civila statsförvaltningens område anlitas 

därvid som regel byggnadsstyrelsen för anskaffning av inredning och 
utrustningsnämndcn för universitet och högskolor för anskaffning av 
utrustning. Merparten av denna inredning och utrustning bestäms slut-
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ligt kort före inflyttningen och förslag till kostnadsramar för anskaff

ningen redovisas först i samband därmed för riksdagen. För vissa slag 

av inredning och utrustning gäller emellertid att beställningsbemyndi

ganden till följd av långa leveranstider måste lämnas långt före det att 

inrednings- och utrustningsplaneringen i övrigt har hunnit så långt att 

förslag om definitiva kostnadsramar kan redovisas för riksdagen. Exem

pel på sådan inredning och utrustning är tätpackningsarkiv, viss laborato

rieinredning, traverser, telefonväxlar och snabbtelefonanläggningar. Det

ta medför att inrednings- och utrustningsramarna för samma objekt 

kommer att redovisas flera gånger för riksdagen. Efter förslag av 

byggnadsstyrclsen förordar jag att regeringen bemyndigas att - i av

vaktan på att slutliga kostnadsramar för anskaffning av inredning och 

utrustning kan redovisas för riksdagen - besluta om beställning av 

inredning och utrustning av detta slag i de fall där riksdagen redan har 

beslutat om utförandet av den nybyggnad för vilken inredningen och 

utrustningen är avsedd. Jag vill erinra om att i huvudsak samma motiv 

ligger bakom den under förevarande anslag sedan år 1972 i inrednings

planen uppförda kostnadsramen Inredning av omlokaliseringsobjekt, 

som därmed skulle kunna utgå. 

Vid min beräkning av kostnadsramarna för inredning av nybyggnad 

f kv. Blåsenlws m. fl. i Uppsala och nybyggnad inom Porsöområdet i 
Luleå för Sveriges geologiska undersökning har jag utgått från att 

anskaffningen av ny specialinredning skall begränsas kraftigt i förhål

lande till det redovisade förslaget. Med hänsyn till att utflyttningen till 

Luleå sker medan övriga delar ännu är kvar i Stockholm har jag vidare 

utgått från att den befintliga specialinredningen skall användas huvud

sakligen i Uppsala. Regeringen bör kunna medge att medlen till ny

anskaffning omfördelas mellan ramarna om det visar sig att viss be

fintlig inredning med större fördel utnyttjas i Luleå. Mitt förslag till 

delram för nybyggnader i kv. lntagan i Borlänge avser inredning för 

den första etappen av nybyggnaderna, vilken innehåller lokaler i hu

vudsak för statens trafiksäkcrhetsverk. 

Utöver de förslag till nya eller ändrade kostnadsramar för inred

ning som har redovisats i det föregående har byggnadsstyrelsen före

slagit att ytterligare några kostnadsramar justeras med hänsyn till pris

utvecklingen. I samtliga fall avser de lokaler som redan har tagits i 

bruk av nyttjarna. Enligt min mening bör styrelsens ansvar för den 

fortsatta anskaffningen av inredning för nya lokaler upphöra betydligt 

tidigare än vad som nu är fallet. Myndigheterna får då själva ta över 

det praktiska ansvaret för den fortsatta hanteringen av frågor som gäl

ler inredning. Därmed bör också de kostnadsramar som står till sty

relsens förfogande kunna slutredovisas betydligt tidigare än vad som 

sker f. n. I avvaktan på att så sker bör regeringen ges möjlighet att 

- i likhet med vad som skedde under föregående budgetår (prop. 
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1975176: 25 bil. 5 s. 19) - justera vissa tidigare fastställda kostnads
ramar efter förslag av byggnadsstyrelsen. Jag förordar att sådana juste
ringar får göras inom ett sammanlagt belopp av högst 400 000 kr. 

Jag vill slutligen nämna att regeringen i beslut den 4 november 1976 
har medgivit att den i gällande inredningsplan uppförda kostnadsramen 
till inredning och utrustning av kasern i kv. Garnisonen i Stockholm 

överskrids med högst 349 000 kr. för ersättningsanskaffning till följd 
av brand inom byggnaden. 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadssty

relsen förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för me
dclsberäkningcn för nästa budgetår. Vid beräkningen av beloppen har 

jag tagit hänsyn till de tidpunkter vid vilka anskaffningen kommer att 

ske. 

lnredningsplan (1000-tal kr.) 

lnredningsobjekt Förordad Kostnadsram 
ram eller 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram 

Färdigställda, ej slut-
redovisade objekt 56 675 

Stockholm 
Inredning och utrustning 

av kasern i kv. Gar-
nisonen + 350 6 250 

Inredning och utrustning 
av till- och ombyggnad 
i kv. Primus 5 400 

Uppsala 
Inredning av nybyggnad i 

kv:en Hugin och 
Munin 6850 

Inredning av nybyggnad 
i kv. Blåsenhus rn.rn. ' 8 300 8 300 T 

Li11köpi11g 
Inredning av nybyggna-

der på Vallaområdet 
förFOA +12 900 12 900 

Norrköping 
Inredning av nybyggnad 

i Oxelbergen 6 300 

Jönköping 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Göta + 1 700 6050 

Borås 
Inredning av nybygg-

nader inom Väster-
åsen området 8 700' 

Borlänge 
Inredning av nybyggnader 

i kv. lntagan + 3 900 3 900 

Medelsför
brukning 

art1 t. o. m. 
1976-06-30 

53130 

4 225 

4 206 

6377 

3 

3 

1 963 

2b 3 735 

1444 

3 
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Inrcdningsobjekt Förordad Kostnadsram Medclsför· 
ram eller brukning 
ändring av definitiv delram art' t. o.m. 
tidigare ram 1976-06-30 

Gäde 
Inredning av nybyggna-

der i kv. Vasen och 
i Mårtsbo 13 200 10 679 
i kv:en Låsman och 
Vulcanus 2 325 1 051 

Sundsrnl/ 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Måsen 3 050 1 690 

Luleå 
Inredning av nybyggnad 

inom Porsöområdet + 6600 6 600 3 

Övrigt 
Till byggnadsstyrelsens 

disposition 1 000 
Inredning av omlokali-

setingsobjekt -25000 2b 939 
Diverse objekt 2000 1 

+ 8750 142 600 6 900 89439 

149 500 

' Art av kostnadsram för resp. objekt: 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställ.i som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

• Jfr prop. 1975/76: 125 (bil. 6) 

Vid min beräkning av kostnadsramar för telefonväxlar för krimi

nalvärdsstyrelsen/sjöfartsverket och starens vägverk/statens trafiksiiker

lzetsverk har jag funnit det motiverat att utrustning för direktval an

skaffas, detta sett mot bakgrund av· anläggningarnas storlek och de ra

tionaliseringsvinster som kan förutses. Efter samråd med chefen för 

kommunikationsdepartcmcntct har jag vidare funnit att den utrust

ning som bedöms nödvändig för den föreslagna gemensamma kontors

driften inom nybyggnaderna i Borlänge bör anskaffas med medel som 

disponeras av vägverket. Trafiksäkerhetsverket bör därvid ersätta väg

verket för de tjänster som vägverket utför. 

I enlighet med de grunder som tidigare har tillämpats har jag, efter 

samråd med chefen för försvarsdepartementet, under detta anslag be

räknat medel för sådan utrustning för nybyggnaderna i Klaraområdet 

i Kar/swd och för försvarets forskningsanstalt i Linköping som har 

direkt samband med lokalerna i den omfattning som denna utrustning 

ersätter befintlig utrustning i myndigheternas nuvarande lokaler (jfr 

prop. 1975: 1 bil. 9 s. 74). 
Jag har vidare beräknat ytterligare 500 000 kr. under kostnadsramen 
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till övrig utrustning för stat{!ns institut för bygg11adsforsk11i11g. Där
igenom ges institutet möjligheter att inom den anvisade ramen anskaffa 
i huvudsak den utrustning för forskning inom området klimat och in
stallationer som avsågs i prop. 1975: 85 (bil. 6). 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av utrustnings

nämnden för universitet och högskolor och - vad gäller nybyggna

derna i Klaraornrådet i Karlstad - försvarets materielverk förordar jag 
att följande utrustningsplan läggs till grund för medelsberäkningcn för 

nästa budgetår. 

Utrust11i11gspla11 (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram 
ram eller 
ändring defini- delram art' 
av tidiga- tiv 

Färdigställda, ej slut
redovisade objekt 

Uppsala 
Statens livsmedelsverk: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Sveriges geologiska 
undersökning: 

re ram 

telefonviixel + 125 
övrig utrustning + 690 

Linköping 
Statens geotekniska insti
tutistatens väg- och trafik
institut/statens kriminal
tekniska laboratorium: 

gemensam utrustning 
Statens väg- och trafik
institut: 

övrig utrustning 
Försvarets forsknings-
anstalt: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Statens rättskemiska 
laboratorium: 

övrig utrustning 

Norrköpi11g 
Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Kriminalvårdsstyrelsen/ 
sjöfartsverket: 

+ 185 
+ 1 300 

telefonväxel + 205 
gemensam utrustning 

Kriminalvårdsstyrelsen: 
övrig utrustning 

Sjöfartsverket: 
övrig utrustning + 60 

Statens invandrarverk/ 
I uftfartsverket: 

telefonväxel 
gemensam utrustning 

1 110 1 303 

7 600 

690 

190 

3 075 

1 300 

735 

950 

195 

145 

110 

960 

640 

970 

15 

550 

1 210 

955 

2b 
3 

2b 
3 

2b 
1 

2b 

Medels
förbruk
ning 
t. o. m. 
1976-06-30 

2 389 

846 
3 935 

146 

2494 

490 
481 

912 
892 

177 

58 

875 
59 
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Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram 
ram eller 

Medels
förbruk
ning 

80 

ändring defini- delram art' 
av tidiga- tiv 
re ram 

t. o. m. 
1976-06-30 

Statens invandrarverk: 
övrig utrustning 

Luftfartsverket: 
övrig utrustning 

Jönköping 
Lantbruksstyrelseniskogs
styrelsen/domstolsverket/ 
statens jordbruksnämnd: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Karlstad 
Nybyggnader i Klaraområdet: 

telefonväxel + 985 
övrig utrustning + 790 

Borlänge 
Statens vägverk/statens 
trafiksäkerhetsverk: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Gävle 
Statens lantmäteriverk: 

övrig utrustning 
Statens institut för bygg
nadsforskning: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

S1111dsvall 
Riksförsäkringsverket/ 
statens personalpensions
verk: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Luled 
Sveriges geologiska 
undersökning: 

+ 260 
+ 600 

+ 

+ 

500 

JOS 
75 

365 

585 

I 340 
I 180 

2 300 
2 690 

1 610 
600 

1 450 

235 
3 000 

935 
535 

telefonväxel 
övrig utrustning 

+ 50 505 
-,- 590 590 

+ 6 520 27 095 13 528 

40623 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 

2b 
2b 

2b 
3 

2a 

2b 
2a 

2b 
3 

226 

14 

653 
830 

.I 311 

49 
I 173 

539 
381 

18 931 

2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

Jag beräknar att medelsförbrukningen under innevarande och nästa 

budgetår kommer att uppgå till ca 36 milj. kr. för inredning och ca 
20 milj. kr. för utru5tning. För innevarande budgetår bar anvisats 22 

milj. kr. Med beaktande av reservationen på ca 7 milj. kr. uppgår 
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anslagsbchovet för nästa budgetår till ca 27 milj. kr. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om beställning av viss in

redning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslu

tats av riksdagen i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inred

ning och utrustning för byggnader för statlig förvaltning inom 

de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 
3. till Inredning av byggnader för statlig förvaltning för budget

året 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 27 000 000 kr. 

B 9. Statens förhandlingsnämnd 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

1590431 

2 053 000 

2 110 000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av rege

ringen eller departementschef föra förhandlingar med kommun eller an

nan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mcl!:m sta

ten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning. över

enskommelse, som träffas av nämnden, skall i regel underställas rege

ringens prövning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av markförval

tande myndighet föra förhandlingar om överlåtelse av staten tillhörig 

mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål. Nämnden svarar även 

för samordning i ärenden om förvärv av mark från kommun och över

låtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun. 
Förhandlingsnämnden består av en överdirektör och vissa särskilt för

ordnade ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 11 
Övrig personal 4 

15 
Anslag 
Lönekostnader 1799000 
Sjukvård 3 000 
Resecrsättningar 50 000 
Lokalkostnader 132 000 
Expenser 69 000 

2 053 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens för
handlings
nämnd 

T 47000 

+ 3 000 
+ 7 000 

+ 57 000 

Föredra
ganden 

+ 47 000 

+ 3 000 
+ 7 000 

+ 57 000 

6 Riksdagc1; 1976/77. 1 S(lm/. Nr 100. Bifoga 11 
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Statens f örhandlings11äm11d 

1. Löne- och prisomräkning 57 000 kr. 

2. Eftersom nämndens resursbehov praktiskt taget helt bestäms av i 

vilken utsträckning regeringen eller departementschef anförtror nämn

den förhandlingsuppdrag, får en beräkning av anslaget enligt 0-alternati

vct endast en formell innebörd. Inget tyder på att nämndens förhand

lingsverksamhet under budgetåret 1977178 skulle bli av mindre omfatt

ning än tidigare. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens förhand/ingsnäm11d för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 110 000 kr. 

B 10. Presstödsnämnden 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

1000000 

1174 000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till 

dagspressen. Därutöver åligger det presstödsnämnden att följa och ana

lysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och övriga 
väsentliga förändringar inom dagspressen, att rapportera om utfallet av 
de presstödjande åtgärderna och om förändringar inom tidningsägandet. 

Nämnden består av åtta ledamöter. Hos nämnden finns fr. o. m. inne
varande budgetår ett kansli. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 {78 

Presstöds- Föredragan-
nämnden den 

Personal 

Handläggande personal 4 
Övrig personal 1 

5 

Anslag 

Lönekostnader 750 000 +140000 +140000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 40000 + 14000 + 14000 

Därav utrikes resor (5000) (-) (-) 
Lokalkostnader 43 000 + 20000 + 20000 
Expenser 166 000 + 9000 

I 000 000 +183000 +174000 
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Presstödsnämnden 

Presstödsnämnden har ännu inte hunnit få någon erfarenhet av om
fattningen av det arbete som de nya uppgifterna medför och inte heller 
hunnit planera sin verksamhet. 

1. Pris- och löneomräkning 131 000 kr. 
2. Behovet av experter och sakkunniga är väsentligt högre än vad som 

tidigare förutsatts ( +42 000 kr.). 
3. Nämnden räknar med ett stort behov av tjänsteresor för att besöka 

tidningsföretag ( + 10 000 kr.). 

Fifredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslagsbehovet 
för nästa budgetår till 1 17 4 000 kr. Jag hemställer att regeringen före
slår riksdagen 

att till Presstödsnämnden för budgetåret 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 1 174 000 kr. 

B 11. Nämnden för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

11477 250 

2 032 000 

2 112 000 

1 Anslaget Nämnden för samhällsinformation 

Nämnden för samhällsinformation (NSI) inrättades budgetåret 1971172 
i samband med att åtgärder vidtogs för att få till stånd en vidgad sam
hällsinformation (prop. 1971: 56, FiU 1971: 23, rskr 1971: 182). Nämn
den har i uppgift att verka för samordning av de offentliga organens 
informationsinsatser med utgångspunkt i medborgarnas samlade informa
tionsbehov och i syfte att samhällets resurser för samhällsinformations
verksamhet utnyttjas effektivt. Nämnden skall därvid fortlöpande hålla 
sig underrättad om myndigheters och andra offentliga organs informa
tionsplaner och ta de initiativ som nämnden finner nödvändiga med 
hänsyn till sin samordningsuppgift. Vidare skall nämnden yttra sig över 

framställningar till regeringen om medel för informationsändamål samt 
insamla och bearbeta erfarenheter på samhällsinformationens område 
och förmedla resultaten till dem som kan antas ha nytta av dem. Nämn

den skall även lämna rekommendationer rörande omfattningen av och 
metoderna för annonsering. I mån av resurser skall nämnden på begä
ran ge myndigheter och andra offentliga organ råd i frågor om informa

tionsverksamhet. Nämnden skall vidare fungera som administrativ hu
vudman för en för departementen och riksdagen gemensam tidning. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

1976/77 

9 
5 

14 

1462000 
9 000 

73 000 
(22 000) 
200 000 
288 000 

2 032 000 

Nämnden för samhiillsinf ormation 

1. Pris- och löneomräkning 142 000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Nämnden 
för samhälls
information 

+7 
+4 

+11 

+1105000 
8 000 

+ 67 000 
(+ 18 000) 
+ 165 000 
+ 219 000 

+1565000 

Föredra
ganden 

+ 70000 
+ l 000 
+ 7000 

(-) 
+ 2 000 

+ 80 000 

84 

2. Nämnden har inte haft möjlighet att genomföra egna planerade 
projekt vad avser metod- och medievalsfrågor eftersom allt fler myndig
heter har sökt nämndens hjälp vid planering och genomförande av un
dersökningar. För att bättre kunna möta denna ökade efterfrågan på 

service och de allmänna kraven på utvärderingar av informationsinsat
serna begär nämnden tre handläggande tjänstemän och ett biträde 

( + 345 000 kr.). 
3. Efterfrågan från myndigheter och departement på nämndens kon

sulttjänster ökar kraftigt i takt med att samhällets informationsinsatser 
ökar. Nämnden har endast i liten omfattning kunnat förmedla kunskaper 
och erfarenheter av samhällsinformationen till olika befattningshavare. 
För dessa ändamål samt för att upprätthålla kontakter med olika folk
rörelser och utveckla den grupporienterade informationen begär nämn
den tre handläggande tjänstemän och ett biträde ( + 363 000 kr.). 

4. För interna utredningar och nämndens administratim1 begärs ytter
ligare tre tjänster, varav en handläggande tjänsteman ( +223 000 kr.). 

5. För ökade konsultinsatser, resor m. m. fordras 492 000 kr. 

Föredraganden 

Nämnden för samhällsinformation har sedan budgetåret 1974175 dis
ponerat medel för förstudier för ett utvecklingsarbetc rörande effekti

vitets- och metodproblem inom samhällsinformationen, där bl. a. nämn
dens funktion och utveckling behandlas. Nämnden har i juni 1976 läm
nat en rapport över förstudierna och förslag till fortsatt inriktning av 

utvecklingsverksamheten. Som utgångspunkt för utvecklingsarbetct har 
nämnden formulerat vissa styrande principer för samhällsinformationen 
och nämndens verksamhet. 
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Regeringen har i december 1976 med anledning av nämndens förslag 
uppdragit åt nämnden att utarbeta en diskussionspromemoria där olika 
alternativ beträffande samhällsinformationens inriktning och nämndens 
verksamhet och uppgifter skall redovisas. Syftet med detta uppdrag är 
att få underlag för en bred diskussion om dessa frågor. Mot bakgrund 
härav är jag inte beredd att tillstyrka någon förstärkning av nämndens 

kansli. Jag återkommer till nämndens utvecklingsverksamhet vid min 
anmälan av anslaget E 6. Viss informationsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Nämnden för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 2 112 000 
kr. 

B 12. Nämnden för samhällsinformation: Tidningsutgivning 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

674 294 
1 241 000 

l 241 000 

Vid 1975 års riksmöte beslutade riksdagen att en för departementen 

och riksdagen gemensam tidning skulle utges fr. o. m. januari 1976 
(framställning 1975: 15 till riksdagen, KU 1975: 21, rskr 1975: 228). 

Tidningens syfte är att underlätta för personal i stat och kommun, 
företag och organisationer samt för förtroendevalda och övriga politiskt 
intresserade att följa verksamheten i riksdagen och regeringens kansli. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Nämnden för Föredra-
samhälls- ganden 
information 

Personal 

Handläggande personal 5 +2 +l 
Övrig personal 3 -1 

8 +2 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 710 000 -r- 242 000 + 58 000 
Sjukvård 5000 + 1 000 + 1000 
Resccrsättningar 7 000 + 1 000 + 1000 
Lokalkostnader 115 000 T 40000 + 1 000 
Tryckteknisk produktion 772 000 + 354 000 +354 000 
Distributionskostnader 153 000 ' 66 000 + 66 000 T 

Information och undersök-
ningar 210000 + 296 000 + 55000 
Övriga kostnader 179 000 + 18 000 -100 000 

2151 000 +1018000 -t-433 000 

Uppbörds medel 
Prenumerationsavgifter 910 000 + 585 000 +433 000 

Nettoutgift 1241 000 + 433 000 
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Som huvudman i administrativ mening för tidningen fungerar nämn
den för samhällsinformation. Tidningens redaktion har dock en oberoen
de stäIJning och utformar innehållet i enlighet med de riktlinjer som har 
angivits av riksdagen. Ansvarig utgivare är tidningens chefredaktör. 

Nämnden för samhällsinformation 

1. Pris- och Iöncomräkning 212 000 kr. 

2. För att förstärka redaktionen, främst på riksdagssidan, behövs en 

redaktör ( + 97 000 kr.). 

3. För ökad marknadsföring behövs en tjänsteman ( + 97 000 kr.) samt 
ökade medel för annonsering m. m. ( +200 000 kr.) 

4. För undersökningar begärs ytterligare medel ( + 75 000 kr.). 
5. Prenumerationspriset föreslås höjt från 77 kr. till 85 kr. inkl. mer

värdeskatt. 

Föredraganden 

Under riksmöte är arbetsbelastningen på tidningens redaktion hög. 

Den har lett till ett stort uttag av övertid och till att extra arbetskraft 
har måst anställas. Detta förhållande motiverar enligt min mening att yt
terligare en tjänst som redaktör tillförs tidningen (2). En tjänst som 
expeditionsvakt kan dras in. 

Det finns enligt min mening inte någon anledning att ytterligare öka 
de redan relativt stora informationsinsatserna om tidningen. Jag beräk

nar utgifterna för tidningen till sammanlagt 2 584 000 kr. för nästa 

budgetår. 
Jag biträder nämndens förslag att prenumerationspriset för 1978 bör 

vara 85 kr. inkl. mervärdeskatt. Nämnden räknar med en ökning av 
upplagan från f. n. ca 17 900 exemplar till 25 000 exemplar. Med en 
något försiktigare bedömning av upplageutvecklingen än nämndens be
räknar jag inkomsterna för nästa budgetår till 1 343 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Nämnden för samhällsinformation: Tidningsutgivning för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1 241 000 kr. 

B 13. Statens avtalsverk 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

13 748 223 

15 610 000 
17 340 000 

Statens avtalsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 
förhandla om anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos staten 
med undantag av riksdagen och dess verk samt för övriga arbetstagare, 
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vilkas anställnings- och arbetsvillkor fastställes under medverkan av re

geringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Avtalsverket leds av en styrelse. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. 

Chef för avtalsverket är en generaldirektör. Verket har en projektorga

nisation. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Avtalsverket 

Personal 

Handläggande personal 80 + 8 
Övrig personal 37 + 3 

117 +11 
Anslag 

Lönekostnader 12 990 000 +2118000 
Sjukvård 29 000 + 6000 
Reseersättningar 126 000 + 35 000 
Lokalkostnader 1 561 000 + 544 000 
Expenser 904 000 + 704000 

15 610 000 +3 407 000 

Statens avtalsverk 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 165 000 kr. 

Föredra
ganden 

+3 

+3 

+ 914 000 
+ 4 000 
+ 19 000 
+ 543 000 
+ 250 000 

+1730000 

2. Till följd av att nya arbetsrättslagar har trätt i kraft den 1 januari 

1977 har det avtalsbara området väsentligt vidgats. Detta medför ökad 

verksamhet både inom förhandlingsorganisationen och inom den rätts

liga organisationen. För förhandlingsverksamheten behövs ytterligare 

fem lönedirektörer, två kvalificerade biträden och ett biträde samt för 

den juridiska verksamheten ytterligare tre avtalsjurister ( + 1 618 000 

kr.). 

3. Kostnaderna för resor beräknas öka ( +21 000 kr.). 

4. Viss del av verksamheten har sammanförts till nya lokaler ( + 
517 000 kr.). 

5. Kostnaderna för den del av avtalstrycket som verket tillhandahåller 

kostnadsfritt ökar ( + 86 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag delar verkets bedömning av behovet av att förstärka förhand

lingsorganisationen till följd av den utvidgade förhandlingsrätten för 

statsanställda m. fl. Vid verket bör därför inrättas en tjänst för för

handlingsdirektör i Fr 26 och två tjänster för lönedirektör i Fr 23/24 (2). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

17 340 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
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1. bemyndiga regeringen att vid statens avtalsverk inrätta en 
tjänst för förhandlingsdirektör i Fr 26 och två tjänster för 

lönedirektör i Fr 23/24, 

2. till Statens avtalsverk för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för
slagsanslag av 17 340 000 kr. 

B 14. Statens personalpensionsvcrk 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 

1977/78 Förslag 

25 331 317 
30 939 000 
32 463 000 

Statens pcrsonalpcnsionsverk är central förvaltningsmyndighet för 
ärenden rörande den statliga personalpensioneringen och därmed sam

manhängande frågor samt för ärenden rörande statens grupplivförsäk
ring. 

Personalpensionsvcrket leds av en styrelse. Chef för personalpensions

vcrket är en generaldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen 
kanslibyrån, första pcnsionsbyrån, andra pensionsbyrån och utbetalnings
byrån. Dessutom finns övergångsvis inrättad en enhet i Stockholm för 
aktualisering av tjänstematriklar. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 166 
Övrig personal 104 

270 
Anslag 
Lönekostnader 20 993 000 
Sjukvård 68 000 
Reseersättningar 827 000 
Lokalkostnader 2 274 000 
Expenser 6 777 000 

därav engångsutgifter (-) 

30 939 000 

Statens personalpensionsverk 

Beräknad ändring 1977 /78 

Pensions
verket 

+9 
~ __ , 

+6 

+ 1 588 000 

680 000 
+ 570 000 
+ 1 124 000 

(+ 40000) 

+ 2 602 000 

Föredra
ganden 

+3 
-4 

-1 

+ 873 000 

680 000 
+ 323 000 
+ 1008000 

(-) 

+ 1524000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 139 000 kr. 
2. För kontrollåtgärder i samband med utbetalning av pensionerna 

behövs ytterligare en assistent ( + 77 000 kr.). 
3. Delpensionsförsäkring har införts den 1 juli 1976. Vidare har ett 

antal lönetillägg som utgår till statsanställda m. fl. gjorts pensionsgrun
dande enligt den 27 augusti 1976 träffad principöverenskommelse mel-
1::!.n statens avtalsverk och de anställdas organisationer. Detta medför 
ökade arbetsuppgifter för pensionsverket som därför behöver ytterligare 
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två förste byråsekreterare/byråsekreterare, en amanuens, en assistent 
och sex kanslister ( + 742 000 kr.). 

4. Personalen på verkets aktualiseringsenhet Stockholm minskar 
med en byråchef, två assistenter och två biträden ( - 404 000 kr.). 

5. Läkarkonsultation i grupplivärcnden ( + 7 000 kr.). 
6. Nyanskaffning av elektroniska bordräknemaskiner ökar kostnader

na för expenser ( + 40 000 kr.). 
7. Kostnaderna för representation ökar ( + 1 000 kr.). 

Föredraganden 

Regeringen har uppdragit åt statskontoret att i samråd med pensions
verket och statens personalnämnd utreda de organisatoriska och resurs

mässiga konsekvenserna av aktualiseringen av de statsanställdas m. fl. 

tjänstematriklar som pensionsverket har påbörjat samt av ett införande 
av system för automatiserad matrikelföring och pensionsberäkning (jfr 

prop. 1975176: 100 bil. 2, s. 6---7). För att utredningsarbctet snabbt 
skall kunna ge resultat är det nödvändigt att pensionsverkets biträde i 

arbetet nu intensifieras. För detta ändamål har jag beräknat 132 000 kr. 

för två handläggare i Sundsvall. 
Med hänsyn till att verkets personal efter omlokaliseringen till Sunds

vall till stor del består av nyanställda som kan behöva en relativt lång 

upplärningstid och till att verket till följd av delpensionsförsäkringen 
och avtalet om pensionsgrundande lönetillägg har fått ökade uppgifter 
bör verket även under nästa budgetår - efter regeringens prövning -
kunna få anlita personal vid aktualiseringsenheten i Stockholm för att 
biträda Sundsvallsorganisationen i dess reguljära verksamhet. För att 

begränsa behovet av sådana insatser och därmed också risken för att 
aktualiscringsarbetet allvarligt försenas har jag beräknat 132 000 kr. för 
ytterligare två handläggare i Sundsvall (3). 

Jag räknar vidare med att personalen på verkets aktualiseringscnhet 
i Stockholm minskar med fem tjänster (4). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
32 463 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens personalpensionsverk för budgetåret 1977178 an
visa ett förslagsanslag av 32 463 000 kr. 

B 15. Statens personalbostadsdelegation 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

683 519 
656 000 

762 000 

Statens personalbostadsdelegation är rådgivande organ åt de myn

digheter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för 
statstjänstemän och andra tjänstemän, vilkas avlöningsförmåner fastställs 
under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm-
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mer, eller i andra bostäder som mot hyra upplåts av statlig myndighet. 

Delegationen består av fem ledamöter. Den har ett kansli, som före
stås av en byrådirektör. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersä ttningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

4 
2 

6 

534 000 
1 000 

30000 
67 000 
24000 

(-) 
656 000 

Statens personalbostadsdelegation 

Delegationen 

+1 

+1 

+ 96000 

+ 17000 
(+ IS 000) 

+113 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 18 000 kr. 

Föredra-
ganden 

+ 90000 

+ 16 000 
(+ 15000) 

+106000 

2. För att kunna följa upp den hyresöversyn som bostadsdelegationen 
nyligen avslutat behövs ytterligare en byråassistent ( + 80 000 kr.). 

3. Nya möbler m. m. ökar kostnaderna för expenser ( + 15 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

762 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat 74 000 kr. för tillfällig per

sonalförstärkning (2). 

Jag hemsHU!er att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens personalbostadsdelegation för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 762 000 kr. 

B 16. Statens personalutbildningsnämnd 

J 975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

6 232 592 
6 391000 

7 592 000 

Statens personalutbildningsnämnd är centralt organ för statlig perso
nalutbildning, i den mån sådan utbildning inte ankommer på annan myn
dighet. I nämndens uppgifter ingår bl. a. att undersöka behovet av per
sonalutbildning, att planera och genomföra personalutbildning som är 
gemensam för flera myndigheter, att bistå statliga myndigheter i utbild
ningsfrugor och att främja samordning av statlig personalutbildning. 
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Nämnden utgörs av en utbildningschef och åtta andra ledamöter. Ut
bildningschefen är chef för nämnden. Nämnden är organiserad på två 

sektioner. Dessa är kursadministrativa sektionen och utredningssektio

nen. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 26 
Övrig personal 27 

53 
Anslag 

Lönekostnader 4 745 000 
Sjukvård 15 000 
Reseersättningar 16 000 
Lokalkostnader 1453000 
Expenser 162 000 

därav engångsutgifter (-) 

6 391000 

Statens personalutbildningsnämnd 

Beräknad ändring 1977/78 

Nämnden 

+9 
+4 

+13 

+2 312 000 

+ 1 000 
+ 415 000 
+ 198 000 

(+ 125 000) 

+2926 000 

Föredra
ganden 

+ 894 000 

+ 277 000 
+ 30000 

(-) 

+1201000 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 1 609 000 kr. 
2. För att kunna genomföra ett projekt med grundläggande förvalt

ningsutbildning behövs ytterligare två konsulenter och två kvalificerade 

biträden ( + 326 000 kr.). 
3. För en utvidgad administrativ chefsutbildning och utbildning i ar

betsledning behövs ytterligare två konsulenter ( + 212 000 kr.). 

4. För att kunna genomföra 15 kurser för personalföreträdare i stat

liga myndigheters styrelser m. m. behövs ytterligare två konsulenter och 

ett kvalificerat biträde ( + 281 000 kr.). 
5. För att kunna genomföra utbildning i drift av generellt löneuträk

ningssystem behövs ytterligare en konsulent ( + 106 000 kr.). 
6. För att förbättra och utveckla nämndens verksamhetsplanering be

hövs ytterligare en byrådirektör ( + 116 000 kr.). 
7. För ökade konsultinsatser och för utveckling av kontakter med 

utbildningsledare i förvaltningen behövs ytterligare en konsulent 

( + 111 000 kr.). 
8. Genorn ökad beläggning på statens kursgård Sjudarhöjden behövs 

ytterligare ett kvalificerat biträde ( +70 000 kr.). 

9. För inköp av 15 nya skrivmaskiner och ny offsctutrustning behö

ver expensmedlen ökas ( +95 000 kr.). 

Föredraganden 

Utredningen angående den statliga personalutbildningens fortsatta 

inriktning och organisation har lämnat delbetänkandet (SOU 1976: 61) 
Statlig personalutbildning, ett principförslag. Betänkandet remissbehand

las f. n. En särskild proposition i ämnet kommer att föreläggas riksdagen 
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senare under det pågående riksmötet. Med hänsyn härtill är jag inte 
beredd att förorda några personalförstärkningar hos personalutbild
ningsnämndcn. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens personalutbildningsniimnd för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 7 592 000 kr. 

B 17. Statens personalnämnd 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

21. 417 770 

23 675 000 
24 348 000 

Statens personalnämnd är central förvaltningsmyndlghet för den 

personaladministrativa verksamheten inom statsförvaltningen och, en
ligt särskilt beslut av regeringen, inom statsunderstödd verksamhet, allt 
i den mån sådan uppgift ej ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är centralt organ inom tillämpningsområdet för den stat
liga personalpensioneringen i frågor som rör anställda med nedsatt 

arbetsförmåga och åtgärder för att förebygga sjukpensionering. 
Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en generaldirek

tör. Inom nämnden finns en avdelning för utvecklings- och planerings

verksamhet, en avdelning för drift och genomförande samt en enhet 
för intern administration. Nämnden har sju regionkontor. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav engångsutgifter 
Viss försöksverksamhet 

med bl.a. hälsokontroll 
Utbildning 

Statens personalnämnd 

116 
44 

160 

16 838 000 
32 000 

353 000 
2 130 000 
l 684 000 

(75 000) 

2 503 000 
135 000 

23 675 000 

Nämnden 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

<+ 
+ 
+ 

+23 
+30 

+53 

8 119 000 
9 ()()() 

510 000 
1038000 
I 540 000 

330 000) 

I 288 000 
292 000 

+12 796000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 706 000 kr. 

Föredra
ganden 

+ 

+ 
+ 
+ 

(+ 

+1 
+I 
+2 

890000 

100 000 
494 000 
277 000 

1 000) 

-1 088 000 

' 673 000 

2. För att delta i genomförandet av företagshälsovården behövs yt-
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tcrligare förstärkning centralt och regionalt ( + 1 835 000 kr.). 
3. Användningen av konsulter i bl. a. utvccklingsarbetet samt rese

vcrksamhctcn beräknas öka ( + 1 064 000 kr.). 
4. Samtliga projekt inom försöksverksamheten med företagshälso

vård fortsätter. Försöksverksamheten utvidgas till att omfatta även 
andra verksamheter, såsom försök med cirkulationstjänstgöring mellan 

myndigheter, gemensam personaladministration för mindre myndigheter 

och självstyrande grupper ( + 1 288 000 kr.). 
5. Driftorganisationen behöver förstärkas. För den regionala orga

nisationen krävs en förstärkning med 16 personalintendenter och nio 

assistenter. Den centrala driftorganisationen behöver förstärkas dels 

med två assistenter och två biträden, dels med medel för vissa statistik

kostnader ( + 3 121 000 kr.). 
6. För intern utbildning, inkl. pedagogisk konsultation, och ersättare 

för personal som genomgår vidareutbildning behövs bl. a. en personal
intendent och en byråassistent samt två biträden ( +632 000 kr.). 

7. För arbetsmarknads- och personalutvecklingsåtgärder samt för 

omplaccringsverksamhet behövs en avdelningsdirektör, tre personalin
tcndentei, en assistent samt ett biträde ( + 700 000 kr.). 

8. För insatser inom arbetsmiljöområdet, inkl. utökad brandskydds
utbildning, behövs en avdclningsdirektör, två assistenter samt en konto

rist m. m. ( + 564 000 kr.). 
9. För personaladministrativ uppföljning och utvärdering behövs en 

personalintendent ( + 134 000 kr.). 
10. Den interna administrationen behöver förstärkas dels med en 

kamrer, en förste byråsekreterare, en amanuens, fyra assistenter, en 
kansliskrivare och ett biträde, dels med medel för praktikanter, extra

personal, kontorsutrustning och utökad publikationsverksamhet m. m. 
( + l 752 000 kr.). 

F öredragmulen 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
'.::4 348 000 kr. Jag har därvid beräknat 136 000 kr. för förstärkning av 
enheten Iör intern administration med hänsyn till nämndens nya upp
gifter att biträda hälsoråden i personal- och ekonomiadministrativt hän
seende ('.::). Jag har vidare beräknat 150 000 kr. för ökad användning av 

konsulter i bl. a. utvecklingsarbetet och driftverksamheten. Jag beräknar 
också ytterligare 100 000 kr. i konsultmedel för nämndens medverkan 
i viss försöksverksamhet i syfte att bl. a. främja nyanställning av arbets
handikappade inom statsförvaltningen, varom regeringen har beslutat 

den 25 november 1976. 
Huvuddelen av den av personalnämnden bedrivna försöksverksam

hcten med för.:tagshälsovård kommer under budgetåret 1976/77 att 
överföras till den ordinarie företagshälsovårdsorganisationen. Den för-
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söksverksamhet som utvecklas i samarbete med landstinget i Värmlands 
län bör även under budgetåret 1977 /78 bedrivas i försöksform. Den till 

den ordinarie företagshälsovården överförda försöksvcrksamheten skall 
under budgetåret 1977/78 utvärderas av personalnämnden (4). 

Nämnden har den 23 oktober 1975 till regeringen inkommit med en 

plan för utvecklingsinsatser inom det statliga personaladministrativa 

området. Planen utgör enligt min mening ett värdefullt underlag för 

fortsatta diskussioner om inriktningen av utveeklingsarbetet. Inriktning

en och omfattningen av det framtida utvecklingsarbetet torde emellertid 

i hög grad komma att styras även av olika förväntade medbestämman
deavtal med personalorganisationerna. 

Genom omfördelning av nämndens resurser håller ytterligare ett re
gionkontor på att inrättas. Antalet regionkontor kommer därmed att 
uppgå till åtta vid innevarande budgetårs utgång. Nämnden har därmed 

fått en regional organisation som täcker hela landet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens personalnämnd för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 24 348 000 kr. 

B 18. Statens förhandlingsråd 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

11070000 

1944 000 

' Anvisat på tilläggsbudget I. 

Statens förhandlingsråd, som har inrättats under innevarande bud
getår (jfr prop. 1976/77: 25 bil. 6, AU 1976/77: 11, rskr 1976/77: 75), 
är central myndighet för frågor hos de statliga myndigheterna dels om 
sådan förhandling enligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i ar
betslivet som inte syftar till kollektivavtal, dels om information enligt 
lagen. Chef för förhandlingsrådet är en generaldirektör. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

1976/77 

8 
3 

11 

785 000 
2000 

15 000 
108 000 
160000 
(96 000) 

1070000 

Beräknad ändring l 977 f78 

Det särskilda orga- Föredragan
net för inrättande den 
av statens förhand-
lingsråd 

+6 

+6 

+1 381 000 + 783 000 

' 2000 ..L. 2000 
+ 35 000 + 15 000 
+ 143 000 +108 000 

5000 - 34000 
(- 96000) (- 96000) 

+1556000 +874 000 
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Det siirskilda organet för inrättande av statens förha11dli11gsråd 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 974 000 kr. 
2. Rådet har behov av ytterligare sex handläggare ( + 582 000 kr.). 

Föredraganden 

95 

Det särskilda organet för inrättande av statens förhandlingsråd har 

beräknat medelsbehovet utifrån delvis andra utgångspunkter i fråga om 
förhandlingsrådets verksamhetsområde än som nu har fastslagits. Med 
hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Statens förhandlingsråd för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 944 000 kr. 
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C. SKATTE- OCH KONTROI~LVÄSEN 

C 1. Tullverket: Förvaltningskostnadcr 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977 /78 Förslag 

349 652 683 

383 735 000 

402 385 000 

96 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 

vissa skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden 

av särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i 

övrigt uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontroll

uppgifter, som sammanhänger därmed, och vissa andra övervaknings

uppgifter. Verket svarar dessutom för åtgärder till havs och i kustvatt

nen, Vänern och Mälaren för att avvärja eller begränsa skada till följd 

av utflöde av olja eller annat, som är skadligt. 
Den centrala kdningen av tullverket utövas av gcneraltullstyrelscn. 

Chef för verket är en generaltulldircktör. Inom styrelsen finns två avdel

ningar, en driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. fnom driftavdel

ningen finns ett planeringssekretariat samt två byråer, personal- och 

driftbyrån och bevakningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningcn omfattar två 

byråer, tariffbyrån och tullfrihetsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare 

två byråer, kanslibyrån och ekonomibyrån, samt ett revisionskontor. 
En ny organisation för tullverkets lokala och regionala förvaltning in

fördes den 1 januari 1974 (prop. 1973: 1 bil. 9, SkU 1973: ll, rskr 
1973: 83). Landet indelas i fyra tullregioner och tre gränstulldistrikt. 
Tullregionerna kallas norra, östra, södra och västra tullregionen. Chefs

myndighet för tullregionerna är tulldirektionerna i resp. Sundsvall, 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas för annan 
verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. Ledningsor

gan för tulldistrikten är distriktstullkammare. Förutom distriktstullkam

rarna finns intill utgången av år 1976 18 tullkammare och därutöver 

tullstationer och tullexpeditioner. Regeringen har i juni 1976 beslutat 

att tullkamrarna i Motala, Oskarshamn, Skellefteå och Örnsköldsvik 

skall dras in den 1 januari 1977. Om särskilda skäl föreligger får dock 

dessa tulikammare finnas kvar t. v. Tullkammaren i Oskarshamn kom

mer att behållas längst intill utgången av budgetåret 1977178. För kust

bevakning är tullregionerna indelade i kustbcvakningsområden. 
Gränstulldistrikten leds av gränstullkammare i Haparanda, Östersund 

och Karlstad. Gränstul!distriktcn är indelade i gränsbevakningsområ

den. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Personal 
Generaltullstyrclsen 

Handläggande personal 142 
Övrig personal 204 

Tullstaten 
Tull taxeringsut bi I dad 
personal 799 
Bevaknings personal 2 599 
Övrig personal 524 

4268 

Anslag 
Lönekostnader för tjänstemän 
hos gencraltullstyrelsen 27 190 000 
Lönekostnader för tjänstemän 
inom tullstaten 298 180 000 
Sjukvård 460 000 
Reseersättningar (även 

utrikes resor) 5 400 000 
Lokalkostnader 19 163 000 
Publikationstryck 2 569 000 
Information 220 000 
Automatisk databehandling 2 035 000 
Särskilda utgifter 15 000 
Expenser 10 148 000 

Därav engimgsutgifter (902 000) 
Drift och underhåll av 
fortskaffningsmateriel 12 550 000 
Utbildning i tulltjänsten 4 365 000 
Beklädnad och beväpning 870 000 
Skadeersättningar 60000 
Diverse utgifter 510 000 

383 735 000 

G eneralwllsty relsen 

Gencraltull
styrelsen 

' 9 
+ 4 

-82 
+32 
+46 

+9 

+ 2 071 000 

+Il 656 000 
+ 215 000 

+ 650 000 
+ 2 202 000 
+ 421 000 
+ 4000 
+ 323 000 

+ 1433000 
(+ 507 000) 

+ 2 215 000 
-i- 1 865 000 
+ 72 000 

+ 298 000 

+23 425 000 

Föredra
ganden 

+1 

.-80 
+ 5 
+46 

-28 

+ 1086000 

+ 9 387 000 
+ 215 000 

+ 650000 
+ 2 202 000 
+ 421 000 
+ 4000 
+ 323 000 

+ 881 000 
(+ 43 000) 

+ 1 580 000 
+ 1 546000 
+ 57000 

+ 298 000 

+18650000 

Under perioden 1970-1975 uppgick den genomsnittliga volymök

ningen för importen till 5,2 % per år och för exporten till 4,8 % per år. 

Under perioden 1975-1980 beräknar styrelsen den årliga ökningen av 

importvolymen till omkring 5 % och exportvolymen till omkring 4 % . 

Beträffande resandetrafiken räknar styrelsen med en oförändrad trend. 

Vid bedömning av resursbehovet för tullklarering och tullkontroll för 

perioden 1976-1980 räknar styrelsen med att arbetsvolymen skall fort

sätta att öka i en takt, som i stort sett motsvarar den genomsnittliga 

trafikökningen under perioden 1970-1975. 
Den l juli 1977 sker den sista avtrappningen av EG-tullarna, varefter 

importen från EG-länderna till övervägande del blir tullfri. Räknat efter 

antalet tulltaxerade varuposter berör avtrappningen ca 30 % av vår 

totala import och den innebär att tullfrihet därefter kommer att råda 

för totalt ca 80 % av importen. 

7 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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l samband med tulltaxeringen, som numera i regel sker med ledning 

av en tulldeklaration, fu}Jgörs även andra tullverket åvilande uppgifter 
avseende importen. Tulltaxcringsarbetet innebär sålunda en kontroll av 

uppgifterna i deklarationen och i förekommande fall rättelse av dessa. 
Därvid skall tre huvudintressen tillgodoses, nämligen att tull, skatt och 

andra införselavgifter påförs med rätta belopp (fiskaliskt intresse), att 

uppgifter för importstatistiken är riktiga (handclsstatistiskt intresse) 

samt att varan får införas med hänsyn till importförbud och import
regleringar (skyddsintresse). Den vidgade tullfriheten gentemot EG 

kommer att inverka på tulltaxcringsarbetet i så måtto att det fiskaliska 

intresset minskar i betydelse vad gäller tull. Andra införselavgifter ut

går dock oberoende av tullfriheten. Detsamma gäller mervärdeskatten, 

som debiteras för praktiskt taget alla importsändningar. Det handcls
statistiska intresset kvarstår oförändrat, vilket innebär att de uppgifter 
som skall ingå i importstatistiken kommer att kräva ungefär samma 
arbetsinsats som tidigare, åtminstone när det gäller större sändningar. 

I fråga om skyddsintresset sker ingen ändring över huvud taget. Styrel

sen framhåller i detta sammanhang, att EG-tullfriheten åtnjutes en
ligt särskilda regler om ursprung m. m., vars tillämpning ibland kräver 
ingående och kvalificerade bedömningar. Tullfriheten beräknas därför 

påverka tulltaxeringsarbetet i relativt liten omfattning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det genom den utvidgade tullfri
heten torde bli möjligt att inom vcrksamhetsgrcnen Tulltaxering och 
uppbörd utan nämnvärt ändrade personalinsatser möta en väntad im

portökning under budgetåren 1976177-1977178 och de ökade krav som 
ställts på verksamheten från statistisk synpunkt och genom importlicen
sieringen inom vissa områden. Styrelsen kommer att göra en närmare 
genomgång av tariff- cch tullfrihetsbyråernas och taxekontorens arbets
uppgifter, resursbehov och organisation mot bakgrund av den utvidgade 

tullfriheten. 
Den organiserade smugglingen av sprit och cigarretter samt framför 

allt det uppsåtliga vilseledandet vid tullbehandling (falska fakturor, för 
lågt deklarerade tullvärden m. m.) sammantaget med inflödet av narko

tika tenderar att bli ett alltmera svårbemästrat problem. Med hänsyn 
till personalläget kan en ytterligare omprioritering av bekämpningsin

satserna från resandesmugglingen mot den grövre smuggligen knappast 

ske och även om så vore möjligt skulle nuvarande resurser vara otill
räckliga. Generaltullstyrelscn begär därför resurser för en ytterligare 

förstärkning av motåtgärderna mot narkotikasmugglingen. De åtgärder 
som därvid främst föreslås är en förstärkning dels av tullkriminaltjäns

tcn särskilt på utrednings- och samordningssidan, dels av de s. k. kon

trollgrupperna på regionortcrna. Därjämte avser styrelsen att intensi

fiera utlandssamarbetet, underrättelsetjänsten samt samarbetet med po

lisen och andra myndigheter. 
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Inriktningen mot allt fler övervakningsuppgifter utanför svenskt sjö

territorium ställer ökade krav på kus,tbevakningens personal och mate

riel. Det är därför nödvändigt att kustbevakningens resurser fortlöpan

de anpassas för att kunna lösa även arbetsuppgifter som följer av de 

internationella förpliktelser som Sverige har åtagit sig. För ett rationellt 

utnyttjande av kustbevakningens personal och fartyg iir det väsentligt 

att resurserna fortlöpande inriktas mot de vid varje tillfälle mest ange

lägna arbetsuppgifterna. Detta kräver ständig tillgång till informationer 

om fartygsrörclser och händelser i Sverige omgivande farvatten. En vik

tig informationskälla i detta sammanhang utgör kustbevakningsflyget, 

som enligt styrelsens uppfattning bör byggas ut till att omfatta samman

lagt fyra flygkustposteringar, en inom varje region. Under budgetåret 

1977 /78 föreslås en tredje flygkustpostering inrättad med placering i 

norra tullregionen. 

Den arbetsgrupp bestående av representanter för gcneraltullstyrelsen 

och Svenska tullmannaförbundet, som under föregående budgetår arbe

tade med att utvärdera erfarenheterna av den nya bevakningsorganisa

tioncn, har slutfört sitt uppdrag. De iakttagelser som denna grupp har 

gjort kan framgent ge anledning till vissa ändringar i organisationen, 

omläggning av vissa rutiner samt komma att inverka på tidigare bedöm

ning av personalbehovet. Styrelsen kommer att i nästa anslagsframställ

ning slutligt framlägga de eventuella förslag till ändringar, som kan bli 

påkallade utöver den personalförstärkning som begärs till budgetåret 

1977/78. 

1. Pris- och löncomräkning ] 9 332 000 kr. 

2. För att förstärka utredningsresurscrna i samband med genomfö

randet av den nya tullproceduren och omorganisationen av tullstaten 

har gcneraltullstyrelsen förstärkts med en extra byråchefsbefattning. 

Sedan utredningsuppdraget avslutats kan avlöningsanslaget minskas 

( -154 589 kr.). 

3. Sveriges på senare år kraftigt ökade internationella engagemang 

på oljeskyddsområdet har medfört att bevakningsbyrån behöver för

stärkas med en byrådirektör för handläggning av främst internationella 

samarbetsfrågor ( + 117 145 kr.). 

4. För handläggningen av ärenden rörande kemskyddsmateriel för 

tullverkets beredskap mot utflöde till sjöss av farliga kemikalier m. m. 

behöver bevakningsbyråns kustbevakningssektion tillföras en ingcnjörs

tjänst ( + 85 892 kr.). 

5. Bevakningsbyråns kustbevakningssektion behöver tiHföras en byrå

direktör för bl. a. ledning av flygverksamheten inom tullverket i enlig

het med luftfartsverkets bestämmelser ( + 106 700 kr.). 

6. Till följd av den på senare år kraftigt ökade belastningen på be-
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vakningsbyråns tclesektion behöver denna förstärkas med en ingenjör 

( + 85 892 kr.). 

7. Smugglingssituationen, främst på narkotikaområdet, har medfört 

en ökad arbetsbelastning inom den centrala bevakningsledningen. Be
vakningsbyråns spaningssektion behöver därför förstärkas med två 

handläggare ( + 148 740 kr.). 

8. På grund av ökat arbete med bl. a. registrering och registerföring 
av hemtagare och andra kreditimportörer samt det arbete som tillkom 

när dröjsmålsräntan den 1 mars 1975 ersattes med restavgift behöver 
ekonomibyråns uppbördssektion förstärkas med två biträdestjänster, 

varav en kvalificerad ( + 127 459 kr.). 

9. Regeringen har genom förordningen (1976: 356) ändrat distrikts
organisationcn för tullverket så tillvida att tullkamrarna i Motala, Os

karshamn, Skellefteå och Örnsköldsvik dras in den 1 januari 1977. Sty

relsen har samtidigt bemyndigats att besluta att tullkammare får finnas 

kvar tills vidare om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl föreligger be

träffande tullkammaren i Oskarshamn, som därför bör behållas längst 
intill utgt,ngen av budgetåret 1977 /78. I Skellefteå och Örnsköldsvik 
avser styrelsen att inrätta tullstationer i samband med tullkamrarnas 

indragning. Genom dessa organisationsförändringar kan två och en halv 
biträdestjänst disponeras för andra ändamål. Vidare kan tre tullförval
tartjänster dras in ( - 305 412 kr.). 

10. Administrationskontoret vid tulldirektionen i Malmö bör med 
hänsyn till arbetsbelastningen förstärkas med en handläggare ( + 74 370 
kr.). 

11. I prop. 1975/76: 163 om en förbättrad utrikeshandelsstatistik 
m. m. förordas (s. 16) att särskild personal skall avdelas för att ge in
formation till exportföretagen om exportstatistik och ursprungsfrågor 
samt för att bedriva viss kontrollverksamhet. Kostnaderna härför )?e
räknas i propositionen till drygt 500 000 kr. årligen. Generaltullstyrel
sen har inrättat fyra befattningar för ändamålet under detta budgetår 
och föreslår att ytterligare fyra befattningar inrättas under nästa bud

getår ( + 594 960 kr.). 
12. Den nya distriktsorganisationen och den nya tullproceduren med

för under budgetåret 1977/78 en minskning av medelsbehovet mot

svarande lönekostnaden för 77 kammarskrivare. Vid bifall till p. 7, 10 
och 11 bortfaller medclsbehovet för ytterligare elva kammarskrivare 

( - 6 544 560 kr.). 
13. Tullstaten behöver tillföras 15 tjänster för biträden eller i vissa 

fall tulluppsyningsmän för arbetsuppgifter i samband med importlicen
sieringen inom sko- och tekoområdena, den snabbstatistik som enligt 
förordningen (1976: 533) om ändring i tullstadgan skall upprättas 
fr. o. m. oktober 1976 samt en utökad kontroll av uppgifter som lämnas 

för handelsstatistiken ( + 898 905 kr.). 
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14. I anslagsframställningcn för budgetåret 1976177 räknade styrel
sen med att bcvakningspcrsonalen i Arlanda kunde minskas med 20 
tulluppsyningsmän i samband med tillkomsten av en ny stationsbyggnad. 

Eftersom byggnaden förutsattes bli färdig vid årsskiftet 1976-1977 
beräknades minskningen av avlöningsanslagct för budgetåret 1976177 

motsvara kostnaderna för tio tulluppsyningsmän. För budgetåret 1977 I 
78 bör anslaget minskas med kostnaden för ytterligare tio tulluppsy
ningsmän ( - 599 270 kr.). 

15. I samband med att flygtrafikcn överflyttas från Torslanda till 

den nya storflygplatsen i Landvetter dras den nuvarande flygtullavdcl

ningen vid distriktstullkammaren i Göteborg in och bör ersättas av en 
tullkammare i Landvetter. Personalbehovet vid den föreslagna tullkam

maren kan i huvudsak tillgodoses genom överflyttning från distrikts

tullkammaren i Göteborg. Tullkammaren behöver därför endast till

föras en tulluppsyningsman och ett biträde med halvtidstjänstgöring 

( +89 891 kr.). 
16. På grund av smugglingssituationen, främst i fråga om narkotika, 

behöver tullkriminaltjänsten ökade personalresurser. Tullkriminalsektio
nerna behöver förstärkas med en tulluppsyningsman i Sundsvall, Stock
holm och Göteborg, tre i Malmö samt fyra i Helsingborg. I södra tull

regionen bör den rörliga tullbevakningen förstärkas med fem tullmäs
tare och 15 tulluppsyningsmän, vilket skulle möjliggöra att ytterligare 

fem kontrollgrupper inrättas för kontroll främst av den med färjor in
kommande trafiken. Emellertid har tre tullmästartjänster frigjorts från 
andra arbetsuppgifter och kan disponeras för sagda ändamål. Samman

lagt behövs därför medel för två tullmästare och 25 tulluppsyningsmän 

( + 1 637 547 kr.). 
17. Trafikförändringar inom västra tullregionen har medfört att 

distriktstulikammaren i Uddevalla behöver förstärkas med en tullupp
syningsman. Samtidigt kan tullstationen i Kungshamn lämnas obeman
nad varigenom en tullmästar- och en tulluppsyningsmansbefattning kan 
dras in ( - 74 370 kr.). 

18. I samband med indragning av tullstationen i Skutskär och Har
näs kan ett förordnande som tullmästare dras in ( - 77 112 kr.). 

19. Trafikförhållandena i Luleå tulldistrikt motiverar en förstärkning 
av den rörliga bevakningen. Distriktstullkammaren i Luleå bör därför 
tillföras ytterligare en kontrollgrupp. För ändamålet behövs tre tullupp

syningsmän ( + 179 781 kr.). 
20. Tullverket tillförs under budgetåret ett nytt oljeskyddsfartyg. 

För dess bemanning behövs en kusttullmästare, en kusttullassistent och 

fyra kustuppsyningsmän ( + 394 405 kr.). 
21. Personalen vid kustposteringsavdelningen i Vänern, som f. n. be

står av en kusttullrnästarc och en 1."Usttullassistent, bör av bl. a. bercd
skapsskäl utökas med en kustuppsyningsman ( + 59 927 kr.). 
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22. Inom var och en av de fyra tullregionerna har inrättats ett rc

gionbasförråd för i första hand den mer kvalificerade utrustningen för 
olje- och kemikaliebekämpning. Som ansvarig för materielen och för 
andra uppgifter i samband med förrådshållningen behövs en förråds

tekniker vid varje region basförråd ( + 263 340 kr.). 
23. För att upprätthålla erforderlig servieeberedskap vad gäller den 

på senare år kraftigt ökade volymen av elektronisk materiel inom tull
verkets sambandsväsende behöver underhållssektionerna i norra och 

södra tullregionerna förstärkas med vardera en ingenjör ( + 148 740 

kr.). 
24. Vid olyckor till sjöss, där fartyg med för människan och den ma

rina miljön farliga ämnen är involverade, krävs en snabb akutinsats av 

specialutbildad kustbevakningspersonal för undanröjande av riskerna 

för övrig personal, som insätts för bekämpningsåtgärder. För att den 
viktiga första insatsen skall kunna ske med tillräcklig effektivitet och 
under betryggande säkerhet, bör för uppgiften lämplig personal orga
niseras i en särskild utryckningsstyrka med hög beredskap. Utryck
ningsstyrkan bör fortlöpande erhålla lämplig utbildning och övning samt 
erhålla för uppgiften anpassad materiel och skyddsutrustning. Hög ut
ryckningsberedskap bör säkras genom tillgång till flygtransport inom 
kort tidsrymd från stationeringsorten till vilken plats som helst inom 
kustbevakningens övervakningsområde. Utryekningsstyrkan bör bestå 

av en chef (ingenjörsutbildad), en ställföreträdare för denne (ingenjörs
utbildad), två kusttullmästare och två kusttullassistenter ( + 466 946 kr.). 

25. En kammarskrivarkurs med omkring 30 deltagare behöver an
ordnas under budgetåret 1977/78. Kostnaderna för arvoden till kurs
deltagare som rekryteras utom verket och avlöningar till ersättare för 
sådana tjänstemän inom verket som beordras delta i kursen, beräknas 
till sammanlagt l 692 000 kr. 

26. Under innevarande budgetår bedrivs försöksverksamhet med en 
flygkustpostering inom var och en av södra och östra tullregionerna. 
Såsom tidigare framhållits anser styrelsen att det bör finnas en flygkust
postering inom var och en av de fyra tullregionerna. Styrelsen förut

sätter att de två nuvarande flygkustposteringarna bibehålles. Under 

budgetåret 1977178 bör dessutom en flygkustpostering inrättas i norra 
tullregionen och ett flygplan långtidsförhyras för denna till en beräknad 
kostnad av 510 000 kr. 

Flera äldre tulljakter har omfattande konosionsskador. Under budget
året 1977 /78 bör två tulljakters skrov repareras. Reparationerna är så 
omfattande, att de inte kan anses ingå i det normala underhållet 
(200 000 kr.). De senast byggda tulljakterna har utrustats med hydraul
anläggningar för jollar och ankarspel. Styrelsen anser det önskvärt att 
även övriga tulljakter successivt förses med sådana anläggningar. Där
igenom erhålles mindre slitage och risk för olycksfall. Under budget-
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året 1977/78 bör fyra tulljakter med en ekonomisk livslängd av ytterli
gare 10-15 år förses med hydraulanläggningar (100 000 kr.). 

27. Mcdelsbchovet i övrigt under anslaget beräknas öka med ca 3,9 

milj. kr. 
28. En minskning av resursinsatserna till 0-alternativnivån skulle in

nebära stora påfrestningar för verket och dess personal och är enligt 

styrelsens mening inte möjlig att genomföra utan att sänka ambitions
nivån på ett sätt som inte kan anses godtagbart. Framför allt skulle tull

bevakningens yttre effektivitet allvarligt försämras. 
Ett nyanstä!lningsstopp kommer att nödvändiggöra omfattande per

sonalomflyttningar mellan olika orter för att de mest angelägna perso
nalbehoven skall kunna tillgodoses. Man kan inte räkna med att de be
rörda tjänstemännen i allmänhet kommer att flytta frivilligt. Det skulle 
därför i stor utsträckning bli fråga om tvångsförflyttningar. Det ligger 
i sakens natur att sådana leder till sänkning av arbetseffektiviteten i 
verket. 

F i:iredragmzde11 

Omfattningen av tullverkets verksamhet bestäms i huvudsak av yttre 

faktorer, som sammanhänger med internationell handel och transport
vcrksamhet, och med den av statsmakterna fastställda tull- och avgifts

politiken samt i fråga om sjöövervakning och miljöskyddsåtgärder till 
sjöss med gällande nationella och internationella bestämmelser, kon

ventioner m. m. 
Tullverkets arbete har under de senaste åren ändrats dels som följd av 

den nya tullprocedur och nya distriktsorganisation, som infördes den 
1 januari 1974, dels genom frihandelsavtalen med bl. a. EG och den 
därav följande successiva avtrappningen av industritullarna med be
rörda länder. Den nya tullproceduren innebär bl. a. att de flesta före
tag med mera regelbunden import kan genom s. k. hemtagning förfoga 
över sina införda varor redan innan dessa har förtullats. En annan vä
sentlig nyhet är att tulltaxering av införda varor sker med ledning av 
deklarationer som importörerna upprättar. 

Samtidigt med den nya tullproceduren infördes en ny distriktsorga
nisation för tullverket. Organisationsförändringarna sker på sådant sätt 
att näringslivet ges tid att anpassa sig till den nya tullproceduren och 

skälig hänsyn tas till den berörda personalens intressen i samband med 
nödvändiga omflyttningar. Den 1 januari 1974 drogs tullkamrarna in 
på elva orter (Hudiksvall, Härnösand, Karlskrona, Köping, Lund, Lyse
kil, Ronneby, Simrishamn, Strömstad, Söderhamn och Västervik). På 

samtliga dessa orter utom Lund inrättades i stället tullstationer. 
Tullkamrarna i Piteå och Sölvesborg har under budgetåret 1975/76 

ersatts med tullstationer. Enligt regeringens beslut den 3 juni 1976 skall 
tullkamrarna i Skellefteå, Örnsköldsvik, Motala och Oskarshamn dras 
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in den 1 januari 1977. Generaltullsty,·elsen kommer därvid att inrätta 
tullstationer i Skellefteå och Örnsköldsvik och sedermera även i Oskars

hamn. På sistnämnda ort kommer tullkammaren att övergångsvis finnas 
kvar även under nästa budgetår. 

Som följd av den nya distriktsorganisationen har t. o. m. innevaraud.: 

budgetår antalet tjänstemän kunnat minskas med ca 215, varav ca 140 
utgör tulltaxeringsutbildad personal. Fullt genomförd beräknas den nya 

organisationen komma att innebära en minskning med ca 330 personer. 
För nästa budgetår förutses - vid sidan av de organisationsföränd

ringar jag nyss har berört - en minskning av antalet tulltaxerare med 
85. Jag beräknar en minskning av lönekostnaderna i enlighet härmed 
(12). 

Vid omorganisationen av tullverket år 1974 fanns ett överskott på 

tulltaxeringsutbildad personal. Detta har efter hand reducerats genom 
anställningsstopp och naturlig avgång. överskottet beräknas vid ingången 
av budgetåret 1977178 ha nedgått till ca 60 man. Avgången beräknas 

därefter uppgå till ca 40-45 man om året. Efter budgetåret 1978/79 

skulle en brist på tulltaxeringsutbildad personal uppstå om inte rekry

teringen återupptas. Mot denna bakgrund biträder jag gcneraltullsty
relsens förslag om att tulltaxerarutbildningen återupptas under nästa 

budgetår. Den torde i huvudsak få samma innehåll som den tidigare 
utbildningen av kammarskrivarna. Jag beräknar erforderliga utbilcl
ningskostnader och lönekostnader under utbildningstiden (25). 

Riksdagen har beslutat om åtgärder för en mer aktuell och tillförlitlig 

utrikeshandelsstatistik (prop. 1975/76: 163, SkU 1975176: 57, rskr 19751 

76: 287). Åtgärderna innebär bl. a. att statistiska upgiftcr skall lämnas 
för importsändningar vilkas värde överstiger 250 000 kr. redan när 
varorna passerar gränsen och att vissa kontroll- och informationsåtgär
der som hänger samman med import- och exportstatistiken tillkommer. 
Vidare innebär bl. a. licenstvånget på importen av vissa textil- och kon
fektionsvaror en ökad arbetsbelastning för tullverket. För dessa nytill
komna arbetsuppgifter beräknar jag medel för 15 tjänster i enlighet 
med gencraltullstyrclsens förslag (13). Jag beräknar även medel för de 

föreslagna åtta tjänsterna för information till exportföretagen om ex
portstatistik och ursprungsfrågor m. m. (l l). 

Inom den smugglingsbekämpande verksamheten har kampen mot olov

lig införsel av narkotika givits hög prioritet av tullverket. Jag finner det 
angeläget att verkets insatser mot insmugglingen av i första hand nar

kotika kan förstärkas. Jag beräknar därför medel för ytterligare två 

kontrollgrupper och en tjänst på tullkriminalsektion inom Öresundsom
rådct. Jag räknar även med att ytterligare resurser kan disponeras genom 
att personal frigörs från andra arbetsuppgifter (16). 

Genom tillkomsten av flygplatsen i Landvetter bör en tullkammare 
upprättas där. Samtidigt kan den nuvarande flygtullavdelningen vid 
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distriktstullkammaren i Göteborg avvecklas. Jag återkommer till rege
ringen i annat sammanhang om detta. Jag beräknar för nästa budgetår 

medel för de av generaltullstyrelsen föreslagna personalförändringarna 
i anledning härav (15). Vid medelsberäkningen beaktar jag också det 
minskade behovet av bevakningspcrsonal vid distriktstullkammarcn i Ar
landa (14) samt de av generaltullstyrelsen föreslagna personalföränd

ringarna i Uddevalla, Kungshamn och Skutskär (17, 18). 
Kustbevakningen tillförs under år 1977 ett nytt fartyg av större typ 

för olje- och kemikaliebckämpning till sjöss. Därmed förfogar kustbe
vakningen över ett sådant fartyg i varje tullregion. Jag beräknar i detta 
sammanhang medel för bemanning av det nya fartyget enligt general
tullstyrelsens förslag (20). Jag förordar även att kustposteringen i Vä

nern förstärks med en kustuppsyningsman (21). 

Mot bakgrund av att tullverket under senare år har tillförts en av

sevärd del kvalificerad sambandsmateriel är jag beredd att förorda att 
telesektioncn inom generaltullstyrelsens bevakningsbyrå tillförs en ingen

jörstjänst (6). Vidare bör ekonomibyrån förstärkas med en kvalificerad 
biträdestjänst (8). 

Inom kustbevakningen bedrivs f. n. försöksverksamhet med flyg

patrullering inom södra och östra tullregionerna. Jag beräknar medel 
för fortsatta försök härmed. I avvaktan på närmare erfarenheter av för
söken beräknar jag i detta sammanhang inga medel för ytterligare ut
byggnad av flygverksamheten. Däremot förordar jag att medel anvisas 
för skrovreparationer samt för installation av hydrauliska kranar och 
ankarspcl på fyra tulljakter (26). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 402 385 000 kr. 

C 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

3 815 800 
1282 000 

5 075 000 

Reservation 692 653 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- samt 
radio- och telemateriel m. m. 
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Fördelningsplan 1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

l. Större motorbåtar 
2. Mindre motorbåtar, 

motorfordon m. m. 
3. Telemateriel 

G eneraltul lsty relsen 

800 000 

270000 
212 000 

1282000 

1. Prisornräkning 320 000 kr. 

General tull- Föredra-
styrelsen ganden 

+3 365 000 +3 365 000 

+ 590 000 + 275 000 
403 000 + 153 000 

+4 358 000 +3793 000 

2. För vissa ur arbetarskyddssynpunkt nödvändiga tilläggsbeställ

ningar på dels två tulljakter som har levererats under april 1976, dels två 
tulljakter som är under byggnad behövs 300 000 kr. Åtgärderna avser 
bl. a. förbättrad ljudisolering och ökad brandsäkerhet. 

3. För kustbevakningens behov av större motorbåtar bör medel an
visas för crsättningsanskaffning av två tulljakter med 3,6 milj. kr. Des
sa bör utrustas med starkare motorer och göras något större än f. n. 
för att uppnå en högre fart och i övrigt svara mot de krav som nu
mera ställs på kustbevakningens övervakningsinsatser till havs. 

4. Styrelsen beräknar 385 000 kr. för anskaffning av två medelstora 

racerbåtar och en isbåt som ersättning för utrangerade båtar. För att 
täcka behovet av tjänstebilar inom kustbevakningen och distriktsbevak 
ningcn samt den tulltaxeringskontrollerande verksamheten behöver un
der budgetåret 1977/78 anskaffas ytterligare åtta tjänstebilar (360 000 
kr.). Vidare behövs tre snöskotrar och två släpvagnar och annan special
utrustning (75 000 kr.). Sammanlagt beräknas 820 000 kr. för anskaff
ning av mindre motorbåtar och motorfordon. 

5. Medelsbchovet för fortlöpande ersättning och komplettering av 

telematericl m. m. beräknas till 600 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslagsbehovet 

för nästa budgetår till 5 075 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat me
del för ersättningsansi<;affning av två tulljakter, två medelstora racer

båtar och en isbåt samt för nyanskaffning av tre bilar. Det ankommer 
på regeringen att fastställa den slutliga fördelningsplanen för anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 5 075 000 kr. 
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C 3. Riksskatteverket 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

122 259 937 

136 845 000 
159 400 000 

107 

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be
skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och val, för tillverkning och 

försäljning av alkoholhaltiga varor samt alkoholfrågor, dels centralmyn
dighet för administration av exckutionsväsendet, allt i den mån uppgif

terna ej ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskatt
ningsmyndighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi
rektör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig 

en överdirektör. Verket är organiserat på nio huvudenheter, nämligen en 
avdelning för verkets administration, en för rättsärenden, en för direkt 
skatt, en för indirekt skatt, en för kontroll och revision, en för adminis
tration av exekutionsväsendet, en för folkbokföring och val, en för drift
teknik samt en byrå för alkoholärenden. Dessutom finns en enhet för 
allmänna ombud och ett sekretariat för verksledningen. 

Inom riksskatteverket finns en nämnd för rättsärenden och sjömans
skattcnämnden. Till verket är energiskattenämnden och reklamskatte
nämndcn knutna. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad 

skatteadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 
87, SkU 1975: 31, rskr 1975: 229), dels ett nytt system för automatisk 
databehandl1ng inom folkbokförings- och beskattningsområdet (prop. 
1975:57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla 
deklarationer skall granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av 
tjänstemän vicl länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministra
tionen effektiviseras bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag 
för granskningen och taxeringen. Den nya taxcringsorganisationen skall i 
huvudsak genomföras till 1978 års taxering. Under tiden fram till över
gången skall ett fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete bedrivas. Sam
tidigt sker en successiv uppbyggnad av den nya granskningsorganisatio
ncn. Principbeslutet om det nya databehandlingssystemet innebär till
komsten av en systemstruktur med en blandad regional och central re
gisterföring. Under riksmötet 1975/76 har beslutats att 21 län skall för
ses med egna datoranläggningar (prop. 1975/76: 100 bil. 9 s. 101, SkU 

1975176: 35, rskr 1975176: 212). Härtill kommer en datoranläggning hos 
riksskatteverket för den centrala ADB-driften. Det fortsatta utrednings
och utvecklingsarbetet bedrivs med sikte på ett successivt genomförande 
av det nya ADB-systemet fr. o. m. år 1978. 

Fullföljandet av de nämnda riksdagsbesluten förutsätter en mycket 

omfattande fortsatt utredningsverksamhet. Regeringen har uppdragit åt 
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riksskattcverket och statskontoret att svara härför. De båda myndighe
terna bedriver den fortsatta utredningsvcrksamhcten inom ramen för 
ett projekt, RS-projektet. För projektet finns en ledningsgrupp i vilken 

de båda myndigheternas verksledningar ingår. För att bredda underlaget 
för ledningsgruppens ställningstagande finns en referensgrupp med re

presentanter för berörda myndigheter och personalorganisationer. 

RS-projcktet bedrivs i form av två utredningar, RS/ORG-utredningen 
för den organisatoriska utformningen m. m. av den nya skatteadministra

tionen och RS/AFB-utredningen för uppbyggnaden av det nya databe
handlingssystemet och administrativa rutiner i övrigt. 

Personal 
Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Ersättningar till kyrkobokfö

ringsinspektörer 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser för eget behov 

Därav engångsutgifter 
Expenser för annat än eget 

behov 
Utbildning och information 

Riksskatteverket 

1976/77 

431 
341 

776 

75 605 000 

201 000 
140 000 

3 063 000 
(100 000) 

9 836 000 
4 673 000 
(656 000) 

16 500 000 
26 827 000 

136 845 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Riksskattc- Före-
verket draganden 

+28 + 14 
-i-29 + 6 

+57 +20 

+17211000 + 10 575 000 

+ 20000 ' 20000 T 

-;- 32000 + 32000 
T 534 000 + 307 000 

(+ 75 000) (+ 35 000) 
' 3 764 000 + 3 764 000 

+ 1 235 000 + 904000 
(+ 151 000) (- 211 000) 

+ 3 500000 + 3 500000 
+ 11 948 000 + 3 453 000 

+38 244000 +22555000 

Verksamheten under nästa budgetår kommer i hög grad att präglas av 
den satsning på att förbättra skatteadministrationen i första instans, som 
riksskattevcrket anser ytterst angelägen och där ett principbeslut har fat

tats av riksdagen, samt av stabilisering av nytillkomna relativt svår
administrerade punktskatter. Den satsning på ökade resurser för taxe
rings- och skatterevision som skett, särskilt under de senaste åren, med
för krav på ledning och på utveckling av revisionsmetoder. Vidare kom
mer riksskatteverkets uppgift att vara centralmyndighet för admi

nistration av exekutionsväscndet att kräva stora insatser såväl under 
nästa budgetår som därefter med hänsyn till att kronofogdemyndighe
ternas sätt att utföra sina uppgifter har stor betydelse för den enskilde 
och är av ekonomisk vi•kt för samhället. Kronofogdemyndigheternas 

organisation, arbetsuppgifter och arbetsformer kan förutses komma att 
avsevärt förändras under senare delen av 1970-talet. 
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Beträffande effekterna av 0-alternativet framhåller riksskatteverket att 
en sådan reducering av anslaget - som främst skulle drabba anslags
posterna Lönekostnader samt Utbildning och information - skulle öka 
arbetsbelastningen hos myndigheterna inom verkets tillsynsområde och 
hos dessa myndigheter äventyra verksamhetens behöriga gång. Vidare 
skulle reduceringen medföra att den offensiva verksamheten inom skat

teområdet starkt skulle minskas med därmed uppkommande intäktsbort

fall för statsverket, detta i en utsträckning som inte står i rimlig propor
tion till de kostnader som skulle kunna inbesparas. 

1. Löne- och prisomräkning 10 965 000 kr. 
2. Utvecklingen inom arbetsrättens område, särskilt tillkomsten av 

lagen om anställningsskydd, har medfört ett behov av en omfattande 
personalplanering. För att den utökade personalplaneringen skall kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt måste planeringsenheten inom per
sonalsektionen förstärkas. Riksskattcvcrket föreslår att en tillfälligt in
rättad tjänst som förste byråassistent uppförs på verkets personalplan 
( +74 370 kr.). 

Den 1 januari 1977 träder lagen om medbestämmande och lagen om 

offentlig anställning i kraft. Dessa Jagar - tillsammans med den lag
stiftning som berör anställningstryggheten liksom förväntade åläggan

den i samband med jämlikhetsstruktureringen och förändrade villkor 
för dcltidsanstäflning - kommer att ställa synnerligen stora krav på 
det personaladministrativa arbetet. För dessa arbetsuppgifter bör per
sonalsektionen tillföras en tjänst som förste byråsekreterare ( + 82 677 

kr.). 

För att personalsektionen skall bli i stånd att uppfylla de krav som 
ställs i fråga om verkets rekryterings-, introduktions- och omplace
ringsverksamhet bör sektionens rekryteringsenhet tillföras en tjänst 
som förste byråassistent ( +74 370 kr.). 

ökade krav från de anställdas sida på information om löne- och an
stäl!ningsvillkor (lagar och avtal) kan förutses, bl. a. till följd av en 
utvidgad förhandlingsrätt. För arbetet med denna information bör en 
tillfälligt inrättad biträdestjänst vid personalsektionen föras upp på per
sonalplanen ( + 59 927 kr.). 

Vården av verkets huvudarkiv och de vid olika avdelningar belägna 
närarkiven har krävt att en befattningshavare har tjänstgjort som arkiv
föreståndare. Ett stadigvarande behov finns av en tjänst för ändamålet. 
En tillfälligt inrättad tjänst som byråassistent bör därför föras upp på 
verkets personalplan ( + 72 020 kr.). ökningen av mängden arkivhand

lingar motiverar också att en biträdestjänst inrättas vid arkivet 

( + 59 927 kr.). 
3. Det ökade arbetstagarinflytandet, trygghetslagstiftningen och ge

nomförandet av den nya skatteorganisationen ställer helt andra krav 

på chefsrollen än tidigare. 
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Riksskatteverkets utbildnings- och informationsscktion behöver för 
ledarutvcckling inom verket och dess arbetsområde tilldelas en byrå
dircktörstjänst ( + 117 145 kr.). 

För att riksskatteverkct på ett försvarbart sätt skall kunna motsvara 
de krav på information som ställs inom verkets område bör informa

tionsenheten förstärkas med en tjänst som förste byråsekreterare 

( + 82 677 kr.). Dessutom behöver enheten tilldelas ytterligare en biträ

destjänst ( + 59 9'27 kr.). 
4. En tillfälligt inrättad tjänst vid ekonomisektionen för biträde med 

verksamhetsp!anerings- och petitaarbete samt kalkyl- och utrednir.gs
arbete i frågor rörande upphandling, taxor och serviceinkomster m. m. 
bör föras upp på personalplan och inrättas som förste byråintendent
tjänst ( + 82 677 kr.). 

Antalet restitutions- och utbctalningsärcnden har ökat från ca 30 000 
år 1971 till ca 100 000 budgetåret 1975/76. Ett flertal nya ärendetyper 
och skatter har tillkommit under denna tid. Under nästa budgetår be

räknas utbetalningar enligt lagen -0m statligt investeringsbidrag för in
ventarieanskaffning tillkomma. Dessa kan antas uppgå till ca 15 OOG 
ärenden. En minskning av antalet restitutioner kan förväntas genom att 
utbetalningar av restituerad mervärdeskatt på bostadsbyggande har 
upphört. övriga utbetalningar kommer dock att öka. Dessa samt övriga 
ökade arbetsuppgifter vid ekonomisektionen motiverar att tre tillfälligt 
inrättade biträdestjänster, varav en kvalificerad, förs upp på verkets 
personalplan ( + 187 386 kr.). 

5. Riksskatteverkets kraftiga expansion - personellt och lokalmässigt 
- har medfört att intendentursektionens personalresurser är otillräck
liga. Budcentralen behöver utökas med två expeditionsvakter ( + 119 854 
kr.). Verkets ökade lokal- och inventarieinnehav för med sig behov av 
en expeditionsvakttjänst för att oekonomisk förhyrning av expresshjälp 
därigenom skall kunna undvikas ( + 59 927 kr.). 

Vid intendentursektionens expedition bör för kontorsgörornål, inven
tarieredovisning m. m. en tillfälligt inrättad kvalificerad biträdestjänst 
föras upp på verkets personalplan ( + 67 532 kr.). 

6. Arbetsbelastningen på nämnden för rättsärenden fortsätter att växa. 
Från verkets tillkomst år 1971 till år 1975 har antalet förhandsbesked 

ungefär fördubblats. Antalet s. k. allmänna ärenden, bl. a. angående 
dispenser har mer än fördubblats. Beträffande nästa budgetår tyder 

utvecklingen och verksamheten på lagstiftningsområdet på att en för
dubbling i förhållande till år 1975 är trolig. Balanserna har växt och 
tiden för att ge förhandsbesked har förlängts från ca tre till ca sex 
månader. För att nedbringa väntetiderna behöver rättsnämndens kansli 
en kraftig förstärkning med två avdelningsdirektörer, fyra byrådirek
törer, en byråassistent och två biträden ( + 910 607 kr.). 

7. Mellankommunala skatterättens kansli bör, med hänsyn till redo-
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visad balans och en strävan att bereda kansliet möjlighet att ge skatte
rättens ledamöter ett bättre underlag för sitt dömande än f. n., för

stärkas med en avdelningsdirektör ( + 141 911 kr.) och dessutom med 
ett kvalificerat biträde för diarieföring av besvär och expedicring av 

beslut m. m. ( +67 532 kr.). 
8. För att uniformitet i skaltelagstiftningens tillämpning skall kunna 

åstadkommas krävs ökade insatser från riksskattcvcrkets sida. Redan 

nu finns ett starkt tryck på taxeringssektionen vad gäller efterfrågan på 
nya anvisningar, och detta kan väntas öka till följd av ändringar i skatte
lagstiftningen. Med hänsyn härtill bör en tjänst som avdelningsdirektör 
tillföras taxeringssektionen ( -i-141 911 kr.). 

För att avlasta taxeringssektionens handläggande personal uppgifter 

med korrekturläsning och besvarandet av enklare taxeringsfrågor per 

telefon behöver sektionen tilldelas ett kvalificerat biträde ( + 65 835 kr.). 
9. För år 1976 utgår tio olika arbetsgivaravgifter förutom den all

männa arbetsgivaravgiften. Riksskatteverket har successivt övertagit 

mer och mer beträffande rådgivnings- och informationsverksamheten. 

För att kunna fullgöra de centrala funktionerna inom avgiftsområdet 
bättre behöver uppbördssektionen förstärkas med en tjänst som avdel
ningsdirektör ( + 141 911 kr.). 

10. Genom sjömansskattens karaktär av slutlig skatt förekommer 
inte den kontroll som taxering och slutavräkning mot preliminär skatt 

innebär beträffande annan direkt skatt. Erfarenheterna visar att den 
offensiva kontrollen bör skärpas. Sjömansskattekontorets kontrollgrupp 
bör förstärkas med en tjänst som förste byråassistent ( + 79 935 kr.). 

11. De handläggare som skall svara för anvisningar, information 

och utbildning samt översyn och utveckling av administrativa rutiner 
inom mervärdeskatteområdet behöver avlastas telefon- och brevför
frågningar av enklare beskaffenhet samt underhåll av register m. m. 
Mervärdeskattesektionen behöver därför förstärkas med en förste byrå
sekreterare ( +82 677 kr.). 

12. Tillgängliga resurser har inte medgivit att anvisningar och före
skrifter rörande den år 1974 införda vägtrafikbeskattningen har ut
färdats i den omfattning beskattningsmyndigheter m. fl. kan fordra. 
För att råda bot på denna eftersläpning bör punktskattesektion I till
föras två tjänster som byrådirektör ( + 194 470 kr.). 

När det gäller energibeskattningen har arbetsbelastningen ökat bl. a. 
till följd av regeringens beslut om individuella nedsättningar av energi

skatten vid industriell tillverkning. Antalet sådana ärenden uppgick 
under budgetåret 1975/76 till ca 170. Eftersom arbetsuppgifter av per

manent karaktär, såsom revidering av anvisningar för tillämpning a' 
energibeskattningen, tenderar att bli eftersatta bör punktskattesektion I 
för handläggning av energiskattefrågor förstärkas med en tjänst som 
förste byråinspektör ( + 82 677 kr.). 
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13. Med hänsyn till kontrollavdelningens storlek i fråga om personal 
- ca 250 personer -, kravet på utåtriktad verksamhet, distriktskonto
rcns geografiska belägenhet, kontakterna med länen, medverkan vid 
utbildning och konferenser, ärende- och yttrandebevakning, m. m., be

höver en byrådirektörstjänst för biträde åt avdelningschefen tillföras 
kontrollavdelningen ( + 117 145 kr.). 

14. Kartläggning av möjligheterna att införskaffa kontrollmaterial 
med ADB pågår inom kontrollsektionen. Resurser måste också avslittas 
för att följa utvecklingen på redovisningsområdct sedan riksdagen har 
godkänt förslaget till ny bokföringslag. En kartläggning av möjligheter

na att utforma datorprogram för revisionsändamål kommer vidare att 
påbörjas under budgetåret 1976177. För dessa ärenden bör kontrollsek
tionen förstärkas med en tjänst som byrådirektör ( + 117 145 kr.). 

Samarbetet i kontrollfrågor inom Norden beräknas bli alltmer omfat
tande. Antalet nordiska handräckningsärcnden har ökat under senare 
år och det är realistiskt att räkna med en fortsatt ökning. Riksskatte
verket föreslär därför att en tjänst som byrådirektör inrättas vid kon
trollsektionen (-T- 117 145 kr.). 

15. Det omfattande och alltmer komplicerade skattefusket för med 

sig ett behov av en successiv utbyggnad av verkets rcvisionssektion. 
Revisionerna tenderar att bli tidsödande men är å andra sidan mycket 

lönsamma. Verket föreslår att rcvisionssektionen utökas med en tjänst 
som byrådirektör ( + 97 235 kr.). 

16. I syfte att avlasta revisorerna visst arbete har riksskatteverkets 

distriktskontor under de senaste budgetåren tillförts ett antal revisions
biträden. De hittills vunna erfarenheterna härav har varit så goda att 
denna utbyggnad bör fortsätta. Sex tjänster som byråassistent bör där
för inrättas för fördelning på verkets fyra distriktskontor ( + 395 010 

kr.). 
Den fortlöpande ökningen av ADB-användning inom redovisning av 

olika slag har framkallat behov av en revisorstjänst med ADB-inrikt
ning vid verkets östra distriktskontor. En sådan revisor skulle även 
kunna tjänstgöra som konsult åt andra revisorer. En tjänst som byrå

direktör bör inrättas härför ( + 106 700 kr.). 
Vid södra distriktskontoret behövs ytterligare en biträdcstjänst för 

skrivgöromål (-+- 59 927 k'r.). 
17. Under de senaste budgetåren har antalet böteshandräcknings

ärcnden ständigt ökat. En vid cxckutionsjuridiska sektionen tillfälligt 

inrättad kvalificerad biträdcstjänst bör därför föras upp på verkets 

personalplan ( + 67 532 kr.). 
På grund av inträffad ökning av antalet kronomål behöver exeku

tionsjuridiska sektionen få förstärkning för registrering, komplettering, 
bevakning, gallring och arkivläggning av dessa mål. Verket föreslår att 
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en tjänst som byråassistent inrättas för nämnda arbetsuppgifter ( + 
69 686 kr.). 

18. Reformerna betalningssäkring, bevissäkring, trafikförsäkringsav
gift och felparkeringsavgift kommer att medföra en markant ansväll

ning av arbetsuppgifterna inom exekutionsadministrativa sektionen. Här

till kommer kravet på utveckling av kronofogdemyndigheternas admi

nistration och organisation. Sektionen bör därför förstärkas med en 

tjänst som avdelningsdirektör och en tjänst som byrådirektör ( + 241 753 
kr.). 

För att handlägga frågor i anslutning till arbetsrättsreformen och 

svara för personaladministrativt utvecklingsarbete inom exekutions

väsendet, bl. a. medverka vid utveckling av ett personalpolitiskt pro

gram, bör en tjänst som byrådirektör tillföras exekutionsadministrativa 

sektionen ( + 97 235 kr.). 

19. För rådgivning och översättning i ärenden på främst grekiska, 

arabiska och turkiska språken bör en tjänst som förste byråsekreterare 

inrättas vid folkbokföringssektionen ( + 82 677 kr.). 
Främst för arbetet med det nya organisationsnummerregistret bör 

två tillfälliga biträdestjänster föras upp på verkets personalplan ( + 
119 854 kr.). 

20. En vid byrån för alkoholärenden inrättad tillfällig tjänst som 

förste byråinspektör för uppföljning och tillsyn av främst länsstyrelser

nas verksamhet bör bibehållas för framtiden och föras upp på verkets 

personalplan ( + 82 677 kr.) 
21. Datorutrustningen för det nya ADB-systemet för folkbokföring 

och beskattning kommer jämfört med nuvarande utrustning att vara 

avsevärt mer komplicerad och ha ett värde av omkring 100 milj. kr. 

För att årligen överväga om utrustningen är rätt avpassad efter beho
ven, verka för samordning i tekniskt hänseende med andra myndigheters 
ADB-system samt i övrigt svara för de egna ADB-systemens långsiktiga 
utveckling behöver sex tillfälliga tjänster av kvalificerad natur inrättas 

( + 600 264 kr.). 
I syfte att avlasta projektledare inom större projektadministrativa 

uppgifter och för den utökade administration som föranleds av i första 
hand kraftigt utökat system- och programmeringsarbete behöver tre 

tillfälliga tjänster för projektadministration inrättas ( + 248 031 kr.). 

22. Vid årsskiftet 1974-1975 togs ett ADB-system för omräkning av 

slutlig skatt i drift. För att säkerställa den fortsatta driften och för den 

kontinuerliga omarbetning som till följd av ändrad lagstiftning måste 

ske inom detta systemområde behövs två systemmän ( + 179 912 kr.). 

1975 års allmänna fastighetstaxering får till följd att ordinarie sy
stemlösningar och rutiner för fastighetsregistrering och särskild fastig

hetstaxering måste omarbetas. Detta arbete kommer att· pågå ända tills 

arbetet med 1980 års allmänna fastighetstaxering måste igångsättas. 

8 Riksdagen 1976177. l sam!. Nr 100. Bilaga 11 
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Härför behövs ytterligare en systemman ( + 97 235 kr.). 
Under åren 1973-1975 har ett ADB-system för uppbörd och debi

tering av arbetsgivaravgifter utvecklats. Under år 1976 kommer hela 

systemet att vara i full drift. Därefter inriktas arbetet på dels under
håll av systemet och införande av lagstadgade förändringar, dels en 

översyn av systemet. För dessa arbetsuppgifter behövs två systemmän 
( + 165 354 kr.). 

Dagens ADB-system för folkbokföring och beskattning har under 
åren 1971-1976 byggts ut med ett stort antal funktioner. Alla dessa 

förändringar har medfört ökade kontakter med olika myndigheter på 
lokal, regional och central nivå, mer komplicerade systemlösningar och 

större arbetsinsats för drifthållning av systemet. För dessa arbetsupp
gifter behövs medel till två systemmän ( + 194 470 kr.). 

Systemarbete med underhåll av dagens ADB-system för mcrvärde
skatt kräver en årsarbetskraft. Medel härför erfordras ( +97 235 kr.). 

23. De ökade och intensifierade kontakterna mellan de lokala och 
regionala myndigheterna samt riksskatteverket kräver en förstärkning 
av resurserna för organisationsutveckling. Medel bör anvisas för två 
tjänster på handläggarnivå ( + 165 354 kr.). 

Inom området blanketteknik fortsätter antalet nya blanketter att öka, 
liksom antalet publikationer. Den ökade arbetsbelastningen ligger dock 

främst i att underlaget till blankettkonstruktionen blir mer och mer 
komplicerat. Ett större antal blankettkonstruktörer än i nuläget kom. 
mer att behövas för att klara arbetsuppgifterna med såväl genomförande 
av RS-reformen som övrig verksamhet. Medel för tre nya blankett
konstruktörer, varav två på handläggarnivå, behövs till nästa budgetår 
(-\- 223 910 kr.). 

Arbetet med att förenkla språk och anvisningar i blanketter, fram
för allt sådana som används av allmänheten, har inte kunnat utföras i 
önskvärd utsträckning. Med hänsyn till det angelägna i att allmänheten 
till fullo förstår att använda skattemyndighetens blanketter bör medel 
anvisas för en blankettredaktör ( + 97 235 kr.). 

24. Under budgetåret 1976/77 disponerar riksskatteverket 1 milj. kr. 
för tillfällig arbetskraft utan direkt anknytning till visst arbetsprojekt. 

Verket föreslår att dessa medel anvisas även under nästa budgetår. 
Under innevarande budgetår disponeras dessutom 2 188 000 kr. för 

tillfälliga utredningsprojekt m. m. (häri ej inkluderat RS-projekt). För 
nästa budgetår begärs i fråga om sådana projekt medel för handlägg
ning av ärenden rörande kompensation för mervärdeskatt för bostads
byggande (100 000 kr.), för omarbetning av vissa taxeringshandled
ningar (30 000 kr.), för omarbctan·de i följd av RS-reformen av anvis

ningar och blanketter på uppbördsområdet (100 000 kr.), för arbete 
med anvisningar, översyn och utveckling av administrativa rutiner m. m. 
inom mervärdeskatteområdet (300 000 kr.), för översyn av lagstiftning 
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och anvisningar rörande vägtrafikskatt (400 000 kr.), för juridisk exper

tis inom punktskattesektionerna (75 000 kr.), för handläggning av ären

den rörande statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning (252 000 

kr.) och för utredningar av affärstransaktioner med utlandet samt skat

teprocesser i utlandsmål (1128 674 kr.). Vidare begärs medel för hand

räckningsärcndcn och information m. m. inom det exekutionsjuridiska 

området (170 000 kr.), för utredningsverksamhet m. m. inom det exeku

tionsadministrativa området (400 000 kr.), för viss utbildningsverksam

hct inom cxekutionsväsendet (92 000 kr.), för utarbetandet av ett perso

nalpolitiskt program för exekutionsväsendet (75 000 kr.), för översyn 

av anvisningarna i handboken RSV Folkbokföring (100 000 kr.), för 

ersättning av tillfälligt arbetskraftsbortfall inom personnummerrcgistret 

(64 000 kr.) samt för anlitande av statistiker för årsberättelsen Alkohol

statistik (36 000 kr.). 

25. Riksskatteverkct har för arbetet med rationalisering av skatte

administrationen (RS-projektet) budgetåret 1976177 anvisats 5 740 000 

kr. för anlitande av tillfällig personal. För den del av projektet som ar

betar med de organisatoriska delarna i utredningsarbetet bedöms resurs

behovet minska något under senare delen av nästa budgetår. Genom att 

arbetsuppgifterna överförs till verkets linjeorganisation kommer dock 

det totala medelsbehovet att kvarstå i denna del. För utvärdering och 

införande av nytt terminalsystem, nya regionala datorer, anskaffning av 

ny efterbehandlingsutrustning krävs en nettoökning av resurserna för 

tillfällig personal inom RS-projcktct motsvarande fyra handläggare 

( + 389 000 kr.) och tre biträden ( + 179 781 kr.). 

26. På grund av lagen om facklig förtroendeman beräknas verket 

åsamkas ett produktionsbortfall, som beräknas till en årsarbetskraft per 

500 anställda ( + 185 884 kr.). Även föräldraledigheter förorsakar ett 
betydande produktionsbortfall, som i de flesta fall måste ersättas med 

tillfällig arbetskraft. Under budgetåret 1975/76 uppgick detta till ca 

790 000 kr. Posten för vikariatslöncr bör därför uppräknas med 800 000 

kr. 
27. För konsulthjälp utifrån begär riksskatteverket sammanlagt 

1 885 000 kr. för nästa budgetår. Verket begär bl. a. medel för konsult

hjälp inom RS-projektet med 1,3 milj. kr., varav specialkompetens inom 

ADB-området 750 000 kr., för utredningsuppgifter rörande exekutions

väsendet (100 000 kr.), för långsiktig planering inom riksskatteverkets 

verksamhetsområde (75 000 kr.), för konsultmedverkan vid upphandling 

av regionala datorer och datarcgistreringsutrustning (50 000 kr.), för 

utveckling av nya valrutiner (50 000 kr.) och för språklig rcformerin5 

av årliga riksanvisningar för inkomst- och förmögenhetstaxering (50 000 

kr.). För diverse övriga ändamål begärs sammanlagt 260 000 kr. 

28. Till nästa budgetår föreslår riksskatteverket en kraftig ökning av 

medlen till utbildning och information. Utbildningen avser främst per-
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sona\ hos länsstyrelser och lokala skattemyndigheter, men även riks

skattevcrkcts egen personal. Till utbildning med anledning av den fort
satta uppbyggnaden av taxeringsorganisationen i första instans beräknas 
5 625 000 kr. under nästa budgetår. Vidare begärs 13 135 000 kr. för en 

grundkurs i beskattning för handläggare inom skatteförvaltningen och 

3 132 000 kr. för biträdesutbildning inom beskattningsområdet. För in
förande av handläggarutbildning rörande affärsredovisning med balans

lära och räkenskapsanalys föreslår riksskatteverket 1 632 000 kr. och 

för utbildning av taxeringsnämndsordförande och kronoombud 1,4 milj. 

kr. Medel begärs även för genomförande av specialutbildning i bl. a. 
taxerings- och skatterevision (660 000 kr.), i taxering av fåmansbolag 

och dessas delägare (360 000 kr.) och i processföringsteknik (360 000 
kr.). För utbildning av riksskatteverkets egen personal i olika ämnen 

föreslås 1,5 milj. kr. under nästa budgetår. Sammanlagt begärs 
3.1 390 000 kr. för utbildningsverksamheten under nästa budgetår. 

För information, som främst riktas till allmänheten men även till 

riksskatteverkets egen personal och personal inom länsstyrelser och lo
kala skattemyndigheter, begär verket 7 350 000 kr. för nästa budgetår. 

Informationen omfattar bl. a. sedvanlig allmän deklarationshandledning 
(2,8 milj. kr.), deklarationsanvisningar för hantverkare och småföreta
gare (500 000 kr.) och selekterad information till olika grupper om mer

värdeskatten (400 000 kr.). Information om beskattning av ideella för

eningar (500 000 kr.), om kilometerskatteplikt (500 000 kr.) samt om 
pensionärers och handikappades rätt till extra avdrag på grund av ned
satt skatteförmåga (150 000 kr.) föreslås komma till stånd under nästa 
budgetår. Verket begär även 500 000 kr. till en broschyr för fastighets
ägare, som bl. a. behandlar fastighetsdeklaration, realisationsvinstberäk
ning samt intäkter och avdrag vid olika typer av boendeformer. 

29. Riksskatteverket har i särskild ordning avgivit förslag om organi
sationen för den centrala ADB-driften inom det nya ADB-systemet för 
folkbokföring och uppbörd. Förslaget innebär att en särskild sektion 
för ADB-drift tillskapas inom verkets drifttekniska avdelning under 

våren 1977. Kostnaderna för den nya sektionen uppgår för nästa bud
getår till 5 901 000 kr., varav 12 000 kr. för sjukvård, 35 000 kr. för 

utbildning och 5 854 000 kr. för löner. En del av lönekostnaderna täcks 
emellertid av kostnader för tjänster i riksskatteverkets nuvarande or
ganisation varför de ökade lönekostnaderna uppgår till ca 4,6 milj. kr. 

30. Medelsbehovct i övrigt under anslaget ökar med ca 5 milj. kr. 

Föredraganden 

Under nästa budgetår kommer riksskattcverkets verksamhet att till 
stor del präglas av de omfattande förberedelserna för genomförandet 
fr. o. m. år 1978 av en ny skatteadministration och taxering i första 
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instans samt ett nytt system för automatisk databehandling inom folk
bokförings- och beskattningsområdet (prop. 1975: 87, SkU 1975: 31, 
rskr 229 resp. prop. 1975: 57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Förbere
delsearbetet åvilar riksskatteverket och statskontoret och bedrivs inom 
ramen för det s. k. RS-projektet med personal från dessa myndigheter 

och från länsstyrelse och lokala skattemyndigheter. RS-projektet om

fattar två utredningar, nämligen en för den organisatoriska utform
ningen (RS/ORG) och en för uppbyggnad av det nya ADB-systemet 
och administrativa rutiner i övrigt (RS/ AFB). 

De utredningskostnader som faller på riksskattcverket bestrids till vis
sa delar med verkets ordinarie resurser. Stora delar av arbetet måste 
dock utföras med anlitande av tillfälligt anställd personal. För detta 
ändamål beräknar jag 6 229 000 kr. för nästa budgetår (25) och för 

anlitande av externa konsulter inom RS-projektet bör beräknas 1,3 

milj. kr. 
Principbeslutet om det nya ADB-systemet innebär att datordriften 

skall bygga på en blandad regional och central registerföring. Under 

riksmötet 1975176 har beslutats att 21 län skall förses med egna dator
anläggningar för regional ADB-drift (prop. 1975/76: 100 bil. 9 s. 101, 
SkU 1975/76: 35, rskr 1975/76: 212). Härtill kommer en datoranlägg

ning hos riksskatteverket för den centrala ADB-driften. Denna byggs 
upp fr. o. m. våren 1977. Riksdagen har under innevarande riksmöte 
beslutat i frågan om organisationen för den centrala ADB-driften och 
om bcstridande av kostnaderna härför under budgetåret 1977/78 (prop. 

1976/77: 25 bil. 6, SkU 1976177: 10, rskr 1976177: 62). Jag beräknar 
nu kostnaderna för den centrala ADB-driften för nästa budgetår i en
lighet med riksskattevcrkcts förslag (29). 

Inom RS-projektet handhas frågor om säkerhet och integritet av en 
särskild arbetsgrupp. I arbetet deltar även företrädare för datainspektio
nen. Riksskatteverket och statskontoret har med överlämnande av del
rapporten Integritet och genomförande lagt fram vissa förslag om om
fattningen av det lagfästa sekretesskyddet för handlingar som rör be
skattning och att det i taxcringslagen tas in bestämmelse om att endast 
sådana skattskyldiga som debiteras statlig förmögenhetsskatt tas upp 
i förmögenhetslängd. Det centrala registret för beskattning, som enligt 
riksdagens beslut skall inrättas, föreslås bli sekretessbelagt vad gäller 
handlingar som rör beskattning i första instans. Frågan om integritets

skyddet i beskattningssystemet kommer att behandlas inom ramen för 
pågående lagstiftningsarbete inom justitiedepartementet om allmänna 

handlingars offentlighet. 
Riksskatteverket har föreslagit en kraftig förstärkning av rättsavdel

ningen, till vilken är knuten kansliet hos nämnden för rättsärenden. 
Nämnden har att meddela förhandsbesked i skattefrågor, bindande 
förklaringar i frågor om mervärdeskatt och uppbörd av skatt samt att 
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bevilja dispenser i vissa rättsfrågor. Mot bakgrund av angelägenheten 
av att bl. a. förhandsbesked kan meddelas utan alltför långa väntetider 
är jag beredd att förorda en förstärkning med sju handläggartjänster 

och två biträdestjänstcr (6). Jag biträder likaså förslag om förstärkning 
av verkets exekutionsadministrativa sektion med två handläggartjänster 
(18). 

Jag finner det också angeläget att riksskattevcrkets resurser för bl. a. 
anvisningsverksamheten rörande vägtrafikskatt och energiskatt kan för

stärkas och beräknar medel för ytterligare en han<lläggartjänst inom 
vart och ett av dessa verksamhetsområden (12). Även rådgivningsverk

samheten rörande mervärdeskatt bör förstärkas med en handläggar
tjänst (11). Jag beräknar vidare medel för en biträdestjänst inom taxe

ringssektionen för bl. a. besvarande av taxeringsfrågor (8). 
Med l1änsyn till den ökade användningen av ADB i redovisningsverk

samheten har riksskatteverket föreslagit att en revisorstjänst med sär

skild ADB-inriktning tillförs verkets östra distriktskontor. Jag biträder 
detta förslag (16). Jag förordar att folkbokföringssektionen tillförs två 

biträdestjänster för organisationsnummerrcgistrets skötsel (19), att per
sonalsektionen tillförs en biträdestjänst (2) och ekonomisektionen en 
handläggartjänst för planerings- och petitaarbete m. m. (4). I övrigt 
är jag inte beredd att förorda inrättandet av nya tjänster till nästa 

budgetår. 
Personalen inom drifttekniska avdelningen deltar i stor utsträckning 

i arbetet inom RS-projektet. Detta har medfört att de resurser som ti
digare har disponerats för andra arbetsuppgifter har begränsats. Vidare 
har tillkommit arbetsuppgifter som är betingade av RS-projektet men 
som inte ingår i det direkta utredningsarbetct. Mot denna bakgrund 
förordar jag att medel tillfälligt anvisas för bl. a. systemarbete avseende 
fastighetstaxering och mervärdeskatt samt dagens ADB-system för folk
bokföring och beskattning. De ändringar i sistnämnda system som har 
skett under 1970-talet har medfört mer komplicerade systemlösningar 
och större arbetsinsatser för att hålla systemet i drift. Vidare kan jag, 
med tanke på angelägenheten av att blankettsystemet inom skattevä
sendet blir så enkelt och rationellt som möjligt, tillstyrka att drifttek

niska avdelningen tillförs ytterligare resurser för arbetet med kon
struktion och översyn av blanketter inom riksskatteverkets verksam

hetsområde. Slutligen bör drifttekniska avdelningen tillfälligtvis för
stärkas med ytterligare biträdeshjälp. De sammanlagda kostnaderna för 

dessa åtgärder inom drifttekniska avdelningen uppgår till 743 000 kr. 
För annan tillfällig arbetskraft beräknar jag 850 000 kr. för nästa 

budgetår. För utredningsprojekt m. m. beräknar jag härutöver 2 177 000 
kr. (24) och för ersättning för konsultuppdrag 510 000 kr. (27). 

Riksskatteverkets utbildnings- och informationsverksamhet är av stor 

betydelse för ett väl fungerande skattesystem. Till nästa budgetår be-
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räknar jag en ökning av medlen till utbildningsverksamhet med 
2 118 000 kr. För informationen om skatte- och folkbokföringsväsen
det bör en ökning ske med 1,3 milj. kr. till nästa budgetår. Jag 
anser därvid att riksskatteverkct bör ges medel för information om be
skattning av ideella föreningar samt om pensionärers och handikappades 
rätt till extra avdrag. Däremot har jag inte beräknat några medel för 
den föreslagna broschyren för fastighetsägare och inte heller för infor
mation om kilometerskatt. Sistnämnda information bör ankomma på 
kilometerskattenämnden under nästa budgetår. Den av mig förordade 

ökningen av riksskatteverkets resurser för utbildning och information 
uppgår till sammanlagt 3 418 000 kr. (28). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
beräknar jag anslaget till 159,4 milj. kr. för nästa budgetår. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskatteverket för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för
slagsanslag av 159 400 000 kr. 

C 4. Stämpelomkostnadcr 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

1 908 607 

2 251 000 

2 651000 

Från anslaget bestrids kostnader för riksskatteverkets, postvcrkets och 
bankinspektionens befattning med stämpelväsendet. 

Enligt stämpclskattelagen (1964: 308) och expeditionskungörelsen 
(1964: 618) är riksskatteverket central myndighet för stämpelväsendet. 
Postverkct svarar för tillverkning och försäljning av stämpelmärken. 
Bankinspektionen utövar kontroll över beräkningen av fondstämpel. 

Kostnaderna för stämpelväsendet beräknar jag enligt följande. 

Riksskatte\'crket 
Post verket 
Bankinspektionen 

1976/77 

45 000 
2 046 000 

160 000 

2 251 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

+382000 
+ 18 000 

+400000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Stämpelomkostnader för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 651 000 kr. 
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C 5. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

67 246 704 
77 000 000 

89 000 000 

120 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar till ordförande och kronoom
bud i taxeringsnämnder samt bidrag till kommunernas kostnader för 

medverkan i taxeringsarbetet enligt 16 § 2 mom. taxeringslagen (1956: 
623). 

Riksdagen har beslutat om en ändrad organisation av taxeringen i 
första instans (prop. 1975: 87, SkU 1975: 31, rskr 1975: 229). Beslutet 

innebär bl. a. att alla deklarationer granskas och föredras inför taxe

ringsnämnderna av tjänstemän vid länsstyrelse eller lokal skattemyn
dighet och att taxcringsperioden förlängs från den 30 juni till den 30 
november. Reformen är avsedd att i huvudsak genomföras till 1978 års 

taxering, men personalresurserna byggs successivt ut under tiden dess
förinnan. Under den etappvisa uppbyggnaden av den nya gransknings

organisationen deltar granskningspersonalen i det årliga taxeringsarbc
tct. 

Den nya taxeringsorganisationen kommer att påverka medelsbehovet 

under förevarande anslag, främst i form av minskade kostnader för ar

voden åt ordförande och kronoombud inom taxcringsnämndsorganisa

tioncn. Minskningarna blir emellertid av begränsad omfattning under 
uppbyggnadsperioden. Med beaktande härav beräknar jag medelsbeho
vet för nästa budgetår, som avser 1977 års taxering, till ca 89 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för årlig taxering m. m. för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 89 000 000 kr. 

C 6. Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatteuppbörd 
m.m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

23 305 292 
25 450 000 

29100 000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket, banker och andra 
penninginrättningar för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersätt
ningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som inbetalas ge
nom postverket och vissa penninginrättningar, utbetalning genom post
anstalterna av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för post
verkets bestyr med mervärdeskatten och med uppbörden av arvs- och 
gåvoskatt. Från anslaget betalas vidare ersättning till postverket för de 
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kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyndigheterna under
rättas om permanenta adressförändringar som har anmälts till posten. 

Enligt en promemoria, som har upprättats inom postverket, beräknas 
medelsbehovet för nästa budgetår till 26 857 000 kr. Därav avser 
24 509 000 kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och 
utbetalningar av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser till 
bl. a. länsstyrelsernas datakontor, bestyret med mervärdeskatt samt upp
börd av arvs- och gåvoskatt, 88 000 kr. ersättning för översändande av 
adressuppgifter till kyrkobokföringsmyndighetema samt 2 260 000 kr. 

ersättning till penninginrättningar som medverkar vid skatteuppbörden, 
vilket belopp inkluderar postverkcts kostnader för utbetalning av denna 

ersättning. 
Ersättning till postverket för distribution av debetsedlar och för

tryckta deklarationsblanketter bestrids från det under sjätte huvudtiteln 
upptagna förslagsanslaget Ersättning till postverket för befordran av 
tjänsteförsändelser. Beräkningarna i promemorian har i och för sig inte 
gett mig anledning till erinran. Eftersom ersättningen till penninginrätt
ningarna numera har höjts genom ett avtal härom mellan regeringen 
och penninginrättningarna bör dock för detta ändamål beräknas 
4 510 000 kr. Anslaget bör föras upp med avrundat 29,1 milj. kr. för 

nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skat

teuppbörd m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsan

slag av 29 100 000 kr. 

C 7. Kilometerbeskattning 

1975/76 Utgift 
197 6177 Anslag 
1977178 Förslag 

12 328 772 
1927 000 
1383 000 

Den 1 januari 1974 infördes beskattning efter körd väglängd (kilome
terskatt) för brännoljedrivna motorfordon (prop. 1971: 153, SkU 
1971: 67, rskr 1971: 339 och prop. 1973: 94, SkU 1973: 41, rskr 
1973: 254). Beträffande släpvagnar skulle enligt 1971 års beslut kilome
terskatt införas senare när den tekniska konstruktionen av kilometerräk

nare för släpvagnar hade lösts. 
En särskild nämnd, kilometerskattenämnden (KSN), har inrättats för 

att förbereda övergången till kilometerbeskattning. Kostnaderna för 
nämndens verksamhet och andra kostnader som kan uppstå som ett led i 

förberedelsearbetet bestrids från detta anslag. 
Uppdraget att ta fram, anskaffa och leverera räknarapparatur lämna

des av KSN åt Svenska Utvecklingsaktiebolaget (SU). Uppdraget över-
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togs sedermera av AB Samefa. Mellan KSN och SU träffades avtal att 
bolaget skulle anskaffa och distribuera sammanlagt ca 160 000 räknar

satser (räknare och fördelningsväxel) för de brännoljcdrivna motorfor
donen. Distributionen av räknarsatserna till ägare av registrerade bränn
oljedrivna motorfordon påbörjades i slutet av år 1972 och avslutades 
hösten 1973. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 115, SkU 1972: 59, rskr 1972: 

'.273 l är fordonsägarna skyldiga dels att utrusta sina brännoljedrivna 
fordon med godkända kilometerräknare, dels att svara för kostnaderna 
för räknarapparaturen och dess inmontering. Enligt kungörelse (1973: 
785) om inbetalning av avgift för kilometerräknare m. m. har avgiften 
för apparaturen bestämts till 245 kr. 

Räknarsatserna har enligt det system som avtalats mellan KSN och 
SU distribuerats till fordonsägarna utan krav på omedelbar betalning. 
Uppbörd av ersättningen för räknarsatserna skedde i samband med den 
första ordinarie uppbörden av fordonsskatt för år 1974, dvs. i januari
februari 1974. Statsverket har förskottsvis svarat för likvider gentemot 
SU, varvid betalningarna har belastat detta anslag. 

Riksdagen har sedermera beslutat att kilometerskatt för släpvagnar 

över tre tons skattevikt och som dras av kilometerskattepliktigt fordon 

skall införas den 1 juni 1976 (prop. 1974: 164, SkU 1974: 59, rskr 
1974: 385). Enligt riksdagsbeslutet skall kostnaderna för släpvagnsräk
narna tas ut av de enskilda fordonsägarna efter i huvudsak samma prin
ciper som tillämpades för räknarna till bilar och bussar. Enligt förord
ningen (1975: 283) om kilometerräknarapparatur till vissa släpvagnar 
har avgift för apparaturen bestämts till 465 kr. Till vissa släpvagnar, som 
uppgår till ett antal mellan 500 och 1 000, kan emellertid komma att 
krävas en särskild skyddsanordning som i viss utsträckning får special
tillverkas till varje fordon. Kostnaden härför kan komma att uppgå till 
omkring 1 000 kr. per fordon. Denna kostnad stannar på statsverket när 
anordningen är avsedd för släpvagn som har registrerats första gången 
före den 1 juni 1976. Några sådana kostnader har emellertid ännu inte 

uppkommit. 
Mellan KSN och AB Samefa har den 10 juni 1974 träffats avtal om 

tillverkning m. m. av utrustning för kilometerbeskattning av släpvag

narna. Antalet sådana har i avtalet angetts till 30 000. Enligt avtalet sva
rar AB Samefa för att följande utrustning för de angivna fordonen finns 
konstruerad och tillverkad i erforderlig omfattning, nämligen stämp
lande räknare avsedd för navmontering (navräknare), fästanordning för 

navräknare och skyddsanordning för navräknare. Priset för denna ut
rustning skall enligt avtalet vara sammanlagt 370 kr., varav för räknaren 
250 kr. Priserna, som är angivna utan mervärdeskatt, är underkastade 
viss indexreglering. För det fall AB Samefa upphandlar räknare till ett 
lägre pris än 177 kr. jämte index skall staten tillgodoräknas halva 
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mellanskillnaden. Efter avtalets ingående har en reducering av priset 
med 30 kr. skett. Staten har tillgodoräknats hälften därav. Enligt avtalet 

har AB Samefa svarat för att utrustning i erforderlig omfattning är fär
dig för leverans under tiden maj 1975-novembcr 1975. Staten har åta

git sig att, om 30 000 räknare inte sålts före utgången av mars 1977, lösa 
in det resterande antalet räknarutrustningar. 

KSN och AB Samefa har vidare den 12 november 1974 träffat ett av

tal om direktdistribution av räknarutrustning för släpvagnar. Enligt avta

let har adrcssuppgifter och övriga uppgifter som är nödvändiga för di
stributionen tagits fram gemensamt av KSN, bilregisternämnden och 
AB Samcfa. Distributionen ägde rum under tiden augusti-december 

1975 och avsåg kompletta utrustningssatser omfattande släpvagnsräk
nare med tillhörande fäst- och skyddsanordningar. 

Räknarsatserna har enligt det system som avtalats mellan KSN och 
AB Samcfa distribuerats till fordonsägarna utan krav på omedelbar be

talning. Avgifter för räknarsatserna betalas under tredje kalendermåna

den efter den under vilken kilometerräknarapparaturen har tillställts 

fordonsägaren. Statsverket svarar förskottsvis för likvider till AB Sa
mefa. Kostnaderna, som bestrids från detta anslag, har till övervägande 

del belastat budgetåret 1975/76. 

Kilomererskattenämnden 

Nämndens ledamöter och suppleanter är förordnade till och med ut
gången av budgetåret 1976177. Flera omständigheter gör att nämnden 
bedömer det som värdefullt att nämndens kunnande utnyttjas under 
ännu en tid innan en avveckling av verksamheten äger rum. 

Den andra etappen av kilometcrskattereformen har nu genomförts. 
Navrälmare har sålunda installerats på släpvagnar med över 3 tons 
skattevikt. Reformen, som trädde i kraft den 1 juni 1976, följs nu upp 
av kilometerskattenämnden. Enligt hittills föreliggande erfarenheter 
fungerar den tekniska apparaturen i enlighet med de givna förutsätt
ningarna. Det kan på goda grunder förutsättas att navräknarna kommer 
att i större utsträckning slå igenom även när det gäller de tyngre motor
fordonen, eftersom navräknarkonstruktionen som sådan innebär färre 
antal inställelser för myndighetskontroll i händelse av fordonsrepara
tioner. 

Den senare tidens utveckling på fordonsområdet pekar emellertid på 
att ytterligare varianter av kilometerräknare kan komma att utvecklas. 
Enligt uppgifter som nämnden inhämtat föreligger planer på införande 
av elektroniska hastighetsmätare. En sådan utveckling medför krav på 

kilometerräknare av ny (elektronisk) typ, vilket bl. a. leder till behov 
av ingående bedömningar av den nya apparaturens funktion. Enligt 
nämnden har vidare ett utvecklingsarbete påbörjats beträffande nav
räknare till personbilar. Detta arbete bedömer nämnden som tekniskt 
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ytterst betydelsefullt och det öppnar viktiga perspektiv för den fort
satta kilometerbeskattningen. Nämnden anser att denna fråga bör följas 
med stor uppmärksamhet från statsmakternas sida. 

F. n. är ca 225 000 fordon utrustade med kilomcterräknarapparatur. 
En relativt omfattande kontroll av den tekniska apparaturen på for

donen är enligt nämnden nödvändig för att garantera att apparaturen 
uppfyller de krav på funktionsduglighet och manipulationssäkerhet som 
statsmakterna har uppställt. En sådan kontroll förutsätter en samlad 

organisation med resurser för att tekniskt kunna genomföra densamma 
och ligger väl i linje med den verksamhet nämnden hittills har bedrivit. 

Eventuellt torde dock den tekniska expertisen temporärt behöva för
stärkas. Av nu anförda skäl föreligger motiv för att nämndens verk
samhet fortsätter efter utgången av innevarande budgetår. 

Mot denna bakgrund beräknar nämnden ett medelsbehov för verk

samheten under nästa budgetår till 1 383 000 kr. Härav avser 807 000 
kr. arvoden till ledamöter, ersättning till sekreterare, m. m. och 126 000 
kr. omkostnader för nämnden, huvudsakligen resekostnader. Informa
tionskostnader beräknar nämnden till 100 000 kr. och till en kontroll
aktion avseende räkneapparaturernas funktionsduglighet och manipula

tionssäkerhet föreslås 300 000 kr. Återstående belopp, 50 000 kr., avser 
återbetalning av kostnader för räknarapparatur för släpvagnar som av
registreras före utgången av år 1976. 

Kilometerskattenämnden anser att olika aspekter på dess fortsatta 
verksamhet kan anföras. Av betydelse borde därför vara, om en ut

värdering av nämndens verksamhet och uppgifter kunde ske för att 
därefter läggas till grund för en bedömning av om verksamheten bör 
upphöra och övergå i ett större verk eller fortsätta ännu under någon 
tid. Resultatet av en sådan analys kunde sedan läggas till grund för 
statsmakternas bedömning av kilometerskattenämndens fortsatta verk
samhet. Nämnden har funnit att en sådan utredning bör komma till 

stånd. 

Föredraganden 

Genom att omläggningen till kilometerbeskattning av brännoljedrivna 

fordon och släpvagnar som dras av sådana fordon nu i allt väsentligt 
har genomförts aktualiseras frågan om hur denna beskattning skall ad

ministreras. Kilometerskattenämnden - som inrättades för att förbe
reda övergången till kilometerbeskattning - har i sin anslagsframställ
ning tagit upp denna fråga. Nämnden har därvid anfört att utvärdering 
av nämndens verksamhet och uppgifter borde ske för att därefter läg
gas till grund för en bedömning av om verksamheten bör upphöra och 
övergå i ett större verk eller fortsätta ännu under någon tid. Vissa ny
tillkommande omständigheter - främst kommande utveckling på elek
tronikens område och av navräknare för personbilar - anförs som 
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motiv för att nämndens verksamhet bör fortsätta även efter utgången av 
budgetåret 1976/77. 

Mot denna bakgrund har regeringen den 4 november 1976 uppdragit 
åt statskontoret att göra en utvärdering av nämndens verksamhet och 
föreslå hur denna del av tillsynen och administrationen av vägtrafik
beskattningen kan övergå i permanent form till annan statlig verksam
het, i första hand riksskatteverket. I avvaktan på en bedömning härav, 
grundad på statskontorets kommande förslag, finner jag att kilometer

skattenämndens verksamhet bör fortgå även under budgetåret 1977/78. 
Kilometerskattenämndens beräkningar av medelsbehovet kan jag 

godta. Jag beräknar således 933 000 kr. för nämndens verksamhet, 
400 000 · kr. för informations- och provningskostnader m. m. samt 

50 000 kr. för ersättning för kilometerräknarapparatur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kilometerbeskattning för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 383 000 kr. 
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D. IlIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D 1. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

1510096 

1 355 000 
1200 000 

126 

Den tolagscrsättning som utgått till vissa städer har i enlighet med 

riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 
kommun (prop. 1964: 157, SU 1964: 164, rskr 1964: 342). För denna 
kommun är avvecklingstidcn bestämd till tjugo år. Utbetalningarna för 
nästa budgetår uppgår till ca 1,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag för 

buc.lgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1200000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

1975176 Utgift 2 677 245 952 
1976/77 Anslag 2 870 000 000 

1977/78 Förslag 3 370 000 000 

Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommunerna enligt 
lagen (1973: 433) om skatteutjämningsbidrag (ändrad 1976: 203). Vidare 
utbetalas från anslaget bidrag enligt kungörelsen (1962: 69) om övcr
gångsbidrag vid vissa ändringar i den kommunala indelningen (ändrad 

1965: 536). 
Genom beslut vid 1973 års riksdag (prop. 1973: 44, FiU 1973: 23, 

rskr 1973: 249) genomfördes väsentliga förändringar av skatteutjäm
ningssystemet fr. o. m. år 1974. Besluten innebar såväl en betydande 
ökning av bidragen från staten till kommunerna som nya regler för bi
dragsgivningcn. Ändringarna i skatteutjämningssystemet avsågs vara 

provisoriska i avvaktan på en översyn i anslutning till resultaten från 
den kommunalekonomiska utredningens (Fi 1971: 08) arbete. Efter be
myndigande av regeringen den 20 november 1975 tillkallade chefen för 
finansdepartementet särskilda sakkunniga (Fi 1975: 09) för att se över 
reglerna för skatteutjämningsbidragen. Med stöd av regeringens bemyn
digande den 18 november 1976 har jag tillkallat en ny kommitte för 
utredning om kommunernas ekonomi. Denna kommitte, som skall er
sätta de båda tidigare nämnda, avses skola avge förslag i fråga om 

skatteutjämningssystemet i sådan tid att en reformerad skatteutjämning 
fr. o. m. år 1979 blir möjlig. 
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Skatteutjämningsbidrag utgår till kommuner, Jandstingskommuncr 

och kyrkliga kommunenheter. Kommuner och landstingskommuner ga

ranteras viss skattekraft, som relateras till medelskattekraften i riket. 

Skattekraftsgarantin varierar i huvudsak med den geografiska belägen

heten. Kommunerna och Jandstingskommunerna tillförsäkras ett skat

teunderlag som motsvarar 95, 100, 110, 120 eller 130 % av medelskatte

kraftcn. Vidare har Gotland garanterats 115 % . 

Särskilda regler har införts för att förbättra bidragen till avfolknings

kommuner och s. k. sommarstugekommuner. 

De kyrkliga kommunerna får samma skatteutjämningsbidrag i kronor 

räknat som under år 1973, men med en årlig femprocentig uppräkning 

av nästförcgåcnde års bidragsbelopp. 

Genom det nya skatteutjämningssystemet har vissa kommuner och 

landstingskommuner kommit att få vidkännas bidragsminskningar. För 

att ge dessa möjlighet att anpassa sin verksamhet till den ändrade bi

dragsgivningen utgår en särskild övergångskompensation. övergångs

reglerna är utformade så att inte någon kommun eller landstingskommun 

har fått sänkt ordinarie skatteutjämningsbidrag år 1974. För åren 

1975-1978 utgår övergångskompensation med 80, 60, 40 resp. 20 % 

av kompensationen för år 1974. 
Kommunernas möjligheter att få extra skatte111jiimni11gsbidrag har 

ökat väsentligt efter omläggningen. 

Extra skatteutjämningsbidrag beslutas av regeringen efter prövning 

från fall till fall av den bidragssökande kommunens situation. Kommu

nen skall för att få extra bidrag kunna påvisa att något speciellt inträffat, 

varöver kommunen inte kunnat råda och som påtagligt försämrat dess 

ekonomi, eller att dess ekonomiska situation är sådan att det eljest fram

står som skäligt att komplettera den ordinarie bidragsgivningen. Vidare 
kan ett särskilt skäl för beviljande av extra bidrag vara att kommunen, 

genom att skatteutjämningsbidrag vid hög utdebitering avskaffats, får 

minskade ordinarie bidrag och därmed kan få svårigheter att anpassa 

sin verksamhet till tillgängliga resurser. De särskilda kostnader för den 

allmänna förskolans genomförande som kan uppkomma i glcsbygds

kommuner, beroende på att verksamheten måste organiseras i mindre 
grupper och med längre resavstånd, har också motiverat beviljande av 

extra skatteutjämningsbidrag. 

Overgångsbidrag utgår i syfte att begränsa utdebiteringshöjning för 

delar av kommun i samband med kommunsammanläggning. Bidraget 

kommer invånarna i sådana delar av den sammanlagda kommunen till 

godo. Bidraget utgår under högst fem år och minskar successivt under 

denna period. 
De ordinarie skatteutjämningsbidragen fastställs av länsstyrelsen un

der året före det år då bidragen betalas ut till kommunerna. Storleken 

av dessa bidrag är, utom vad gäller de kyrkliga kommunenheterna, be-
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roende av de utdebiteringssatser som har beslutats för det kommande 
året. övcrgångsbidrag och extra bidrag fastställs av regeringen efter an
sökan i varje särskilt fall. 

De totala skatteutjämningsbidragen för åren 1971-1977 framgår av 
följande tabell. 

Skatteutjämningsbidrag 1971-1977 (milj. kr.) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Kommuner 1 108 1 164 1 259 I 594 1 648 I 638 1 949 
Församlingar 84 89 94 98 103 108 113 
Landsting 589 684 694 861 907 916 1 092 

1 781 1937 2047 2 553 2 658 2662 3154 

Jag övergår härefter till beräkningen av anslaget för budgetåret 

1977178. Medelsbchovet under detta budgetår avser bidrag som utbeta
las under andra hälften av år 1977 och första hälften av år 1978. Storle

ken av de beslutade skatteutjämningsbidragen och övergångsbidragen 
för år 1977 samt beräknade bidrag för år 1978 framgår av följande ta

bell. 

Skatteutjämningsbidrag m. m. 1977 och 1978 (milj. kr.) 

Skatteutjämningsbidrag 
Extra bidrag 
Övergångskompensation 
Övergångs bidrag 

1977 

3 050 
45 
59 
4 

3158 

1978 

3 490 
65 
30 

l 

3586 

Ordinarie skatteutjämningsbidrag uppgår under år 1977 till 3 050 
milj. kr. Bidragen under år 1978 är beroende av den fortsatta utveck
lingen av skatteunderlaget och av kommunernas utdebiteringssatser för 
samma år. De kan alltså inte nu beräknas med säkerhet. Om man utgår 
från utdebiteringssatserna för år 1977 och antar en viss höjning av skat

teunderlaget leder detta till ett totalt belopp för ordinarie skatteutjäm
ningsbidrag för bidragsåret 1978 av ca 3 490 milj. kr. 

Extra skatteutjämningsbidrag för år 1977 har av regeringen beviljats 
43 kommuner. Det sammanlagda beloppet för dessa bidrag uppgår till 

44,5 milj. kr. Härav avser 37,5 milj. kr. vanliga extra bidrag, 2 milj. kr. 
bidrag till kostnader för allmänna förskolans genomförande i glesbygds
kommuner, 4,5 milj. kr. kompensation för minskat ordinarie skat

teutjämningsbidrag i samband med införandet av den nya lagen om 
skatteutjämningsbidrag och 500 000 kr. bidrag i samband med indel

ningsändring. Behovet av extra skatteutjämningsbidrag för nästa år är 
svårt att överblicka. Bl. a. kan det föreligga ett behov att komplette-
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ra den ordinarie bidragsgivningen till kommuner med snabb tillväxt 
där skatteunderlag och kostnadsutveckling inte har stabiliserats. I av
vaktan på resultatet av den nyss nämnda översynen av skatteutjämnings
systemet kan det även uppstå behov av att i enskilda fall tilldela extra 
skatteutjämningsbidrag i större utsträckning än f. n. De extra skattcut

j~imningsbidragen kan därför inte beräknas med säkerhet för år 1978. 
Jag förordar att de här förs upp med 65 milj. kr. Det kan emellertid 
bli aktuellt, om det visar sig nödvändigt, att bevilja extra bidrag med 
ett sammanlagt högre belopp. 

För åren 1977 och 1978 kan övergångsbidragen med anledning av 

kommunsammanläggningar med hänsyn till gällande avvecklingsregler 
beräknas till ca 4 milj. kr. resp. 1 milj. kr. 

De sammanlagda utgifterna under anslaget beräknas således till 3 158 
milj. kr. år 1977 och 3 586 milj. kr. år 1978. Hälften av dessa belopp, 

3 372 milj. kr., utbetalas under budgetåret 1977178. Jag förordar att an
slaget förs llpp med avrundat 3 370 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 3 3 70 000 000 kr. 

D 3. Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 

1975/76 Utgift 1 116 930 656 
1976/77 Anslag 950 000 000 
1977 /78 Förslag 725 000 000 

Från anslaget bestrids skattebortfallsbidrag till kommuner, landstings
kommuner och församlingar som kompensation för att det kommunala 
skatteunderlaget minskade till följd av 1970 års skattereform (prop. 
1972: 60, FiU 1972: 23, rskr 1972: 139 och prop. 1972: 130, FiU 1972: 
39, rskr 1972: 336). Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen 
(1972: 140) om skattebortfallsbidrag (ändrad 1972: 702, 1975: 284, 1976: 
328). 

Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat skattcbortfall för 
kommunerna på l 200 milj. kr. För inkom~tåret 1971 beräknades dock 
skattebortfallet bli ca SO milj. kr. högre eller l 250 milj. kr. Bidragen ut
betalades första gången år 1973 och utgår på grundval av tillskjutet 
skatteunderlag. Detta skatteunderlagstillskott fördelas mellan kommu

nerna i relation till skattekraften, beräknad som skattekronor per. in
komsttagare. Kommunerna får successivt lägre skattebortfallsbidrag i 
takt med att den till följd av 1970 års skattereform förlorade skattekraf

ten återvinns. 
Medelsbehovet under budgetåret 1977/78 avser bidrag som utbetalas 

under andra hälften av år 1977 och första hälften av år 1978, då slutligt 

9 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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bidrag utgår för halva inkomståret 1975 resp. halva inkomståret 1976. 
För inkomståret 1975 kan skattebortfallsbidragen beräknas utgå med 

omkring 840 milj. kr. och för inkomståret 1976 med omkring 605 milj. 
kr. Medelsbehovet för budgetåret 1977/78 kan med ledning härav be
räknas till ca 723 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp med av
rundat 725 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

atl till Skattebortfallsbidrag rill kommuner m. fl. för budgetåret 
1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 725 000 000 kr. 

D 4. Särskilt bidrag till kommunerna 

1975176 Utgift 122 000 000 
1976/77 Anslag 122 000 000 
1977178 Förslag 122 000 000 

Från anslaget utbetalas fr. o. m. budgetåret 1973/74 det särskilda bi
drag som är avsett att kompensera landstingskommuner och kommuner 

för den skatteomläggning som trädde i kraft den 1 januari 1973 (jfr SkU 
1972: 32, rskr 1972: 238). Bidragen utbetalas av kammarkollegiet enligt 
bestämmelserna i kungörelsen (1973: 337) om särskilt bidrag till lands
tingskommuner och kommuner. 

Bakgrunden till det särskilda bidraget är följande. I prop. 1972: 95 
föreslogs en sänkning av den direkta inkomstskatten, vilken skulle finan
sieras huvudsakligen genom höjd mervärdeskatt. Detta förslag utgjorde 

grunden för en överenskommelse mellan regeringen och Svenska kom
niunförbundet och Svenska landstingsförbundet som innebar att förbun
den skulle utfärda rekommendationer till kommunerna och landstings
kommunerna att under åren 1973-1974 avstå från att höja kommunal
resp. landstingsskatt. Finansieringen av den sänkta inkomstskatten för
ändrades under riksdagsbehandlingen från höjd mervärdeskatt till en 
med 2 % höjd arbetsgivaravgift. Riksdagen uttalade härvid att i den 
mån en sådan höjning av arbetsgivaravgiften innebar en merkostnad för 
primärkommuner och landstingskommuner i förhållande till den i pro
positionen föreslagna höjningen av mervärdeskatten borde staten med 

hänsyn till överenskommelsen rörande kommunal- och landstingsskat

terna lämna kompensation för detta. 

Bidragen uppgår för kalenderår till sammanlagt 82 milj. kr. för lands
tingskommunerna och 40 milj. kr. för kommunerna. Bidragen fördelas 

i förhållande till antalet invånare i kommunerna. Särskilda regler gäller 
vid fördelningen för Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner. 

Under nästa budgetår utbetalas bidragen som avser år 1977. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilt bidrag till kommunerna för budgetåret 1977178 

anvisa ett anslag av 122 000 000 kr. 
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D 5. Extra bidrag till kommuner och landstingskommuner 

1975/76 Utgift 300 000 000 

1976/77 Anslag 600 000 000 

1977/78 Förslag 300 000 000 

Regeringen träffade i februari 1975 en överenskommelse med Svenska 

kommunförbundet och Landstingsförbundet om begränsning av kom
munalskatternas höjning under åren 1976 och 1977. 

överenskommelsen innebär att de båda förbunden uppmanar sina 

medlemmar att under tvåårsperioden 1976-1977 endast i tvingande fall 

höja sin utdebitering. Skulle i något fall en skattehöjning vara oundvik

lig bör den begränsas till sammanlagt en krona för den sammanlagda ut

debiteringen under tvåårsperioden. För att möjliggöra detta tillskjuter 

staten ett belopp om 600 milj. kr., motsvarande ca 50 öre per skatte

krona, under vartdera åren 1976 och 1977. Statsbidraget skall enligt 

överenskommelsen utgå med 60 % till primärkommunerna och med 

40 % till landstingen. Bidragen fördelas i förhållande till antalet invå

nare och betalas ut med en sjättedel av årsbcloppet varannan månad. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1975: 498) om extra 

bidrag till kommuner och landstingskommuner under åren 1976 och 

1977. Bidragen betalas ut av kammarkollegiet. 

Medelsbehovet för nästa budgetår avser bidrag för andra halvåret 

1977 och uppgår till 300 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Extra bidrag till kommuner och landstingskommuner för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett anslag av 300 000 000 kr. 

D 6. Kompensation till kommuner m. fl. i anledning av 1974 års skatte

reform 

1976/77 Anslag 750 000 000 

1977/78 Förslag 1300000 000 

Från detta anslag utgår kompensation till kommuner och landstings

kommuner samt församlingar, pastorat och andra kyrkliga samfällighe

ter för den minskning av skatteunderlaget och de kommunala skatte

inkomsterna som har uppkommit på grund av ändrade avdragsregler 

från och med inkomståret 1975. Dessa beslutades av 1974 års riksdag 

(prop. 1974: 132, SkU 1974: 54, rskr 1974: 329). Minskningen uppkom

mer emellertid först år 1977 med de avräkningsmctoder för kommunal

skatt som tillämpas. 
Riktlinjerna för kompensationen beslutades vid riksmötet 1975176 

(prop. 1975/76: 147, FiU 1975176: 30, rskr 1975/76: 258). Det skatte

underlag som skulle ha förelegat enligt tidigare gällande avdragsregler 
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räknas fram med hjälp av automatisk databehandling. Det underlag som 
därvid erhålls jämförs med det faktiska skatteunderlag som har bestämts 
vid taxeringen. Skillnadsbcloppet läggs till grund för kompensation. 

Kompensationen utbetalas fr. o. m. år 1977. Under detta år - liksom 

år 1978 - kommer dock att övergångsvis utbetalas dubbel kompensa
tion. Enligt det gällande systemet för utbetalning av kommunalskatte

medel skall nämligen under år 1977 utbetalas dels slutlig kompensation 

avseende inkomståret 1975, dels kompensation inom ramen för för

skottsutbctalningcn av kommunalskattemedel avseende inkomståret 1977. 

Något tidigare förskott att avräkna finns inte förrän under år 1979. Ut
betalningarna av kommunalskattemedel regleras över driftbudgetens in

lrnmsttitel Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsav

gifter m. m. För att den slutliga regleringen av kompensationen skall 
komma till uttryck i statsbudgeten finns förevarande anslag uppfört på 
driftbudgetens utgiftssida. Detta redovisningsförfarande överensstämmer 

med vad som tillämpas beträffande skattebortfallsbidragen i anledning 
av 1970 års skattereform. 

Jag beräknar den sammanlagda storleken av kompensationen som skall 
utgå under år 1977 till ca 2 700 milj. kr. Härav hänför sig ca 1 300 milj. 
kr. till slutlig kompensation för inkomståret 1975 och ca 1 400 milj. kr. 

till förskotten för inkomståret 1977. För år 1978 beräknar jag den sam

manlagda kompensationen till ca 2 650 milj. kr., varav ca l 300 milj. kr. 
utgör slutlig kompensation för inkomståret 1976 och ca 1 350 milj. kr. 

förskott för inkomståret 1978. 
Medelsbehovct på utgiftsanslaget under budgetåret 1977/78 avser ut

betalningarna under andra halvåret 1977 av den slutliga kompensationen 
för samma tid under inkomståret 1975 och utbetalningarna under första 
halvåret 1978 av den slutliga kompensationen för motsvarande tid under 
inkomståret 1976. Detta medelsbehov uppgår sammanlagt till ca 1 300 
milj. kr. Jag föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med detta 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kompensation till kommuner m. fl. i anledning av 1974 

års skattereform för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 1 300 000 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E l. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas 
delfond 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

9 314 027 
7 589 000 
7 691 000 

För slottsbyggnadernas delfond av statens allmänna fastighctsfoncl 

har, med tanke på arten av det fastighetsbestånd som där redovisas, nå

got förräntningskrav inte ansetts böra uppställas. Av redovisningstek
niska skäl upptas emellertid i staten för fonden en formell överskotts

post om 1 000 kr. Eftersom inkomsterna under delfonden inte är till
räckliga för att täcka utgifterna för reparations- och underhållsåtgärder 
behövs ett tillskott till inkomstsidan för att balans i staten skall uppnås. 
Detta tillskott utgår från detta anslag. 

Jag kommer senare denna dag att anmäla förslag till stat för statens 
allmänna fastighetsfond för budgetåret 1977178. Därvid kommer jag att 

redovisa utgifter om sammanlagt 9 901 000 kr. för de byggnader som är 
upptagna under slottsbyggnadcrnas delfond. Av detta belopp beräknas 

2 210 000 kr. kunna täckas genom hyror och andra inkomster. Åter
stående belopp uppgår alltså till 7 691 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till statens allmänna fastighets/ond: Slotts

byggnadernas delfond för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för

s lagsanslag av 7 691 000 kr. 

E 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

2 047 215 
2 205 000 
2 030 000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till internatio
nella rådet för samarbete på tullområdet, GATT-organisationen, inter

nationella statistiska institutets permanenta byrå, internationella tullta
riffbyrån, nordiska statistiska sekretariatet, nordiska skattevetenskapliga 

forskningsrådet och JARIW, som är en internationell beredning för 
forskning rörande inkomster och kapitalförsörjning. 

Genom att vissa av dessa sammanslutningar till följd av uppdelningen 
av finansdepartementet har kommit att tillhöra ekonomidepartementets 

verksamhetsområde bör under detta anslag i fortsättningen medel till 
svenska bidrag endast tas upp avseende internationella rådet för sam-
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arbete på tullområdet, GATT-organisationen, internationella tulltariff
byrån och nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet. Medclsbehovet 
härför under nästa budgetår beräknar jag till ca 2 030 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

nz. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 
2 030 000 kr. 

E 3. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

4 436 840 
5 125 000 
5 400 000 

Enligt förordningen (1960: 603) om bidrag till vissa handikappade 
ägare av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana handikap

pade motorfordonsägare som har befriats från fordonsskatt. Bidragen 
motsvarar skattekostnaderna för viss mängd bensin som för ägare av bil 
uppgår till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt 

år. Bidragen utgår i efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag hand

läggs av riksskatteverket. 
Riksskatteverket föreslår en höjning av anslaget med 275 000 kr. till 

nästa budgetår mot bakgrund av att antalet handikappade som är be
fri adc från fordonsskatt har ökat. 

F öredragmzden 

Jag har ingen erinran mot riksskatteverkets beräkning av anslagsbeho
vct. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 5 400 000 kr. 

E 4. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

300 000 
470 000 

470 000 

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig upp
gift att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklings

verksamhet som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom 
storhushållen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och ut
bildningsverksamhet inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemen
samt av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för 
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Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangnäring
en. Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som staten har 
slutit med stiftelsen. Avtalet gäller - efter att ha förlängts år 1975 -
t. o. m. budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett anslag av 470 000 kr. 

E 5. Stöd till dagspressen 

1975/76 Utgift 125 000 000 
1976/77 Anslag 180 000 000 
1977 /7 8 Förslag 18 9 000 000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1976: 336) om stöd till 
dagstidningar. 

Vid 1975/76 års riksmöte (prop. 1975/76: 131, KU 1975/76: 46, rskr 
1975/76: 254) beslöts vissa förändringar av stödet till dagspressen 
fr. o. m. år 1976. Besluten innebar såväl en betydande ökning av stödet 
som nya regler för bidragsgivningen. 

Stöd till dagstidningar utgår i form av produktionsbidrag, etablerings. 
stöd, utvecklingsbidrag, samverkansbidrag, samdistributionsrabatt samt 
som lån ur pressens lånefond. Med dagstidning avses allmän nyhets

tidning av dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett 
nummer per vecka, vars text i huvudsak är skriven på svenska och som 
har sin huvudsakliga spridning inom landet. Allmänna villkor för pro

duktionsbidrag är att tidningens totalupplaga i huvudsak är abonnerad, 

att den abonnerade upplagan uppgår till minst 2 000 exemplar, att an
delen annonser är mindre än 50 % och att tidningens abonnemangspris 
inte står i uppenbart missförhållande till gängse priser på liknande tid
ningar. Bidraget beräknas efter den genomsnittliga årliga pappersför
brukningen under de tre senaste kalenderåren minskad med annons
andelen. Bidrag utgår med 11 000 kr. per ton papper för flerdagars
tidning (4-7 nr/vecka) som på utgivningsorten har en täckning bland 
hushållen på högst 40 % . För tidningar som har en täckning på mellan 
40 och 50 % utgår reducerat bidrag. Tidningar som har en upplaga på 
mindre än 10 000 exemplar får fullt produktionsbidrag upp till en hus
hållstäckning på 50 % och reducerat bidrag vid en täckning på mellan 
50 och 60 %. Det maximala bidraget för storstadstidning är 19,5 milj. 
kr. och för annan tidning 5 250 000 kr. Lägsta bidrag för storstads
tidning och rikstidning är 2 milj. kr., för annan tidning 850 000 kr. 
För tidning som utkommer med fyra nummer i veckan är dock det 

lägsta bidraget l,2 milj. kr. för rikstidning eller storstadstidning och 
650 000 kr. för annan tidning. 
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För slorstadstidning höjs bidraget med 4 % . Detta bidrag får dock 
inte öven;tiga 19,5 milj. kr. 

Presstödsnämnden får besluta att bidrag inte skall utgå om det är 
uppenbart att täckningstalet ger en missvisande bild av tidningens kon
kurrensförmåga på annonsmarknaden. 

Presstödsnämnden får vidare besluta att produktionsbidrag skall utgå 
till tidning som inte är berättigad till produktionsbidrag med hänsyn till 
sin hushållstäekning om tidningen har samma utgivningsort som en 
annan flcrdagarstidning som uppbär produktionsbidrag och om det med 

hänsyn till de båda tidningarnas förhållanden är uppenbart att tidningen 
är i behov av bidrag för att dess konkurrensförutsättningar inte allvarligt 
skall försämras. 

Presstödsnämndcn får också besluta att produktionsbidrag skall utgå 
till tidning på Gotland som inte är bidragsberättigad om det är uppen
bart att tidningen behöver bidrag för att dess utgivning skall kunna upp
rätthållas. 

För fådagar>-tidningar (1-3 nr/vecka) utgår bidrag med ett fast be

lopp om hushållsläckningen på utgivningsorten är högst 20 % . Bidraget 
reduceras vid hushållstäckning mellan 20 och 30 % . För rikstidning är 
bidraget 650 000 kr., för annan tidning 425 000 kr. För rikstidningar 
med upplagor mellan 5 000 och 10 000 exemplar gäller vissa avtrapp
ningsregler för bidragets storlek under perioden 1976-1979. 

Etableringsstöd kan beviljas för nyetablering av dagstidning som be
döms ha möjligheter atl efter ett års utgivning uppfylla de allmänna 
villkoren för produktionsbidrag. Etableringsstöd beviljas i form av ett 
ränte- och amorteringsfritt lån, som efterskänks efter ett år om för stö
det angivna villkor har uppfyllts. Stödet utgör 975 000 kr. för tidning 
som bedöms kunna uppfylla villkoren för rikstidning och 650 000 kr. 
för annan tidning. 

Utvecklingsbidrag kan efter ansökan beviljas tidningsföretag som 
är i tillfälligt behov av stöd för åtgärder som syftar till att stärka före
tagets konkurrensförmåga på längre sikt. Utvecklingsbidrag kan utgå 
under högst två år av en fyraårsperiod och utgör för flerdagarstidning 
högst 1,2 milj. kr. per år och för fådagarstidning högst 600 000 kr. per 

år. Utvccklingsbidrag kan också utgå för övergång från få- till flcr
dagarsutgivning och utgår då med högst 600 000 kr. under ett år. 

Samverkansbidrag kan beviljas för samverkan inom produktion, an

nonsförsäljning eller större branschprojekt. Som villkor gäller att bidrag 
endast utgår om minst en - eller för samverkan inom större bransch
projekt minst en tredjedel - av de samverkande tidningarna uppbär 
produktions- eller utvecklingsbidrag. Bidrag för samverkan inom pro
duktion och annonsförsäljning beviljas inte för tidningar med samma 
ägare. Bidrag för produktionssamverkan utgör lägst 250 000 kr. och 
högst 500 000 kr. per tidning och år under högst fem år. Bidrag för 
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annonssamverkan utgår om samverkan omfattar samförsäljning av 
lokalannonser och utgår med 6 % av bruttointäkterna från de annonser 
tidningarna samverkar om. Bidrag till större branschprojekt kan utgå 
för projekt vars totala kostnader är minst 300 000 kr. och utgår med 
högst en tredjedel av kostnaderna. 

Samdistributionsrabatt utgår med 3 öre för varje abonnerat exemplar 
av dagstidning som distribueras av distributionsföretag eller av post

verkets lantbrevbäringsturer eller särskilda tidningsutdelningsturer un
der förutsättning att minst två tidningsföretag deltar i samdistributionen. 

Rabatt utgår endast om tidningsföretaget förbinder sig dels att avstå 
från egen distribution inom alla de områden där det finns rabatterad 
samdistribution, dels att överlämna hela sin distribution till postverket 
eller distributionsföretaget inom dessa områden. 

Produktionsbidrag 
Etableringsstöd 
Utvecklingsbidrag 
Samdistributionsrabatt 
Stöd till samverkan inom pro
duktion, annonsförsäljning 
och större branschprojekt 

Press! ödsnämnden 

1976/77 

140000 000 
4000 000 
6000000 

25 000 000 

5 000 000 

180 000 000 

Beräknad ändring till 1977 /78 

Presstöds
nämnden 

+6000000 
+3 000000 

+9000 000 

Föredragan
den 

-1-6 000 000 
+3 000 000 

+9 000 000 

Bidrag enligt de nya reglerna för presstödet beviljas för första gången 

under sommaren och hösten 1976. Presstödsnämnden har därför inte 
möjlighet att beräkna medelsbehovet för nästa budgetår med säkerhet. 
Genom att nämndens kansli nyligen har påbörjat sin verksamhet har 
nämnden heller inte möjlighet att i detta sammanhang redovisa någon 
analys av den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper. 

l. Eftersom utvecklingsbidrag kan beviljas för högst två år av fyra 
kan detta innebära att nämnden ej kan bevilja nya bidrag för år 1977 
om anslaget för 1977/78 blir oförändrat 6 milj. kr. Antalet ansökningar 
tyder på att behovet av bidrag är stort. Nämnden anser att anslaget bör 
höjas men att det samtidigt bör fastläggas att högst 6 milj. kr. skall få 
disponeras för nya tvååriga projekt ( + 6 milj. kr.). 

2. Anslagsposten samdistributionsrabatt behöver höjas till följd av 
en ökning av det antal tidningar som deltar i rabatterad samdistribution 
( + 3 milj. kr.). 

Föredraganden 

Presstödet har byggts ut och flera nya stödformer har införts fr. o. m. 

år 1976. Bl. a. har produktionsbidragen höjts med i genomsnitt ca 40 %. 

Jag vill också erinra om att tidigare inte stödberättigade tidningar nu-
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mera kan få stöd i form av utvecklingsbidrag. Vidare ges bidrag för 
etableringar och samverkan mellan dagstidningar. Presstödsnämndcn har 
fått väsentligt utökade arbetsuppgifter och har fr. o. m. innevarande bud
getar ett kansli till sitt förfogande. 

Dagspressen har under de senaste åren drabbats av stora kostnadssteg

ringar. Samtidigt har annonspriserna under den senaste tiden höjts kraf

tigt. Erfarenhetsmässigt innebär tider av snabba kostnads- och annons
prishöjningar svåra påfrestningar på särskilt de dagstidningar som har 

en låg hushållstäckning. Kostnadsbesparingar kan svårligen göras av 
dessa tidningar utan att detta får negativa effekter på den redaktionella 

omfattningen och kvaliteten. Stora rationaliseringsvinster finns dock på 
litet längre sikt att hämta genom produktionssamverkan. 

T prop. 1975176: 131 om statligt stöd till dagspressen uttalade chefen 

för finansdepartementet att den föreslagna höjningen av produktions
bidragen måste ses mot bakgrund av den exceptionella kostnadsutveck

lingen inom tidningsbranschen under de senaste åren och att de före

slagna bidragsnivåerna borde innebära att någon ytterligare höjning av 

bidragen inte blir aktuell under de närmaste åren. Jag är medveten om 

de betydande kostnadsökningarna inom pressen, men anser att ökade 

kostnader i första hand måste mötas med kraftfulla insatser i kostnads
besparande syfte och med ökade intäkter av tidningsrörelsen. Ur låg
täckningstidningarnas synvinkel inger dock de stora annonsprishöjning

arna farhågor. Det är angeläget att tidningarnas prispolitik utformas 
så att den ger ett minskat annonsberoende och att prishöjningarna be
gränsas till att täcka kostnadsökningar. 

Jag delar presstödsnämndens bedömning att anslagsramen för utveck
lingsbidragen bör höjas. Dock bör i likhet med f. n. högst 6 milj. kr. få 
beviljas för första året av nya tvååriga projekt. Jag delar också press
stödsnämndens bedömning av anslagsbehovet för samdistributionsrabat
ten. Jag förordar att anslaget förs upp med sammanlagt 189 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till dagspressen för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 189 000 000 kr. 

E 6. Viss informationsverksamhet 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

6 583 920 
11200 000 
9 300 000 

Reservation 13 473 500 

Anslaget tillkom budgetåret 1971/72 för att snabbt få till stånd en vid
gad samhällsinformation (prop. 1971: 56, FiU 1971: 23, rskr 1971: 182). 
Samtidigt inrättades nämnden för samhällsinformation (NSI). 
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Näm11de11 för samhällsinformation 

Efterfrågan på bidrag till angelägna informations- och undersöknings
åtgärder bt!räknas öka, trots en fortgående integrering av informationen 
i myndigheternas ordinarie verksamhet. För bidrag till inforrnations
projekt begärs en ökning med 2 450 000 kr., vilket motsvarar en realis
tisk prisomräkning. 

Under innevarande budgetår har 1,4 milj. kr. anslagits för ett utveck

lingsarbete rörande formerna för samhällsinformationen i framtiden. 
Arbetet påbörjades under budgetåret 1974/75. Vissa förstudier har nu 
redovisats för regeringen. 

Nämnden har inom ramen för sin utvecklingsverksamhet formulerat 
vissa styrande principer för samhällsinformationen och nämndens verk
samhet. För innevarande budgetår har nämnden begärt medel för att 
utarbeta övergripande, praktiska och vägledande riktlinjer i enlighet 
med dessa principer. 

Vidare begär nämnden medel för en flerårig praktisk lokal försöks

verksamhet för att finna förbättringar i informationsutbytet mellan 
medborgarna och samarbetsorganen. 

Nämnden begär vidare medel för studier av alternativa tekniker, bl. a. 
datateknik för att lagra de erfarenheter som finns på samhällsinformatio
nens område. Nämnden framhåller det angelägna i att noggrant över
väga vilken typ av information som bör lagras. Syftet med detta pro

jekt är i första hand att ge underlag för nämndens arbete som rådgi
vare och samordnare, men nämnden avser också att pröva möjligheterna 
att använda denna lagrade information inom den lokala försöksverk

samheten. 
Inom ramen för utvecklingsverksamheten har nämnden genomfört 

undersökningar som i första hand rör olika informationskanalers effek
tivitet och begriplighet. 

Inom ramen för utvecklingsverksamheten begär nämnden medel för 
en större undersökning av språkliga svårigheter och studier av s. k. 
svårkontaktade grupper. 

Sammanlagt begär nämnden för budgetåret 1977/78 3 750 000 kr. för 
utvecklingsverksamheten. De totala kostnaderna för utvecklingsverksam
hcten för budgetåren 1977/78-1978/79 beräknar nämnden till 6 850 000 

kr. 
Beträffande den stora medelsreservationen under anslaget, vilken upp

går till närmare 13,5 milj. kr., anför nämnden att huvuddelen av dessa 

medel har fördelats som bidrag till informationsprojekt men inte hun

nit utbetalas före budgetårsskiftet. 

Föredraganden 

Det är angeläget att myndigheternas informationsinsatser integreras i 
deras verksamhet. Samhällsinformationen är ett av flera medel för att 
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uppnå målen för en viss verksamhet. Flertalet myndigheter disponerar 

numera medel för informationsverksambet. Praktiskt taget alla större 

myndigheter bar också informationsansvariga tjänstemän. 

För innevarande budgetår disponerar statliga myndigheter och organ 

totalt drygt 90 milj. kr. för direkta informationsinsatscr. Därtill kommer 

de personella resurserna för informationsverksambet inom olika myn

digheter. I beloppet för direkta informationsinsatser ingår inte heller de 

medel som anvisas under detta anslag eller medel för information inom 

utrikes- och försvarsdepartementens områden. I förslaget till statsbudget 

för nästa år beräknas medel för informationsinsatser öka med ca 14 milj. 

kr. Erfarenhetsmässigt tillkommer därtill ytterligare medel under löpan

de budgetår genom särpropositioner m. m. Jag bar för nästa budgetår ta

git hänsyn till att informationsinsatser från sjösäkerhetsrådet och statens 

provningsanstalt som tidigare har belastat detta anslag i fortsättningen 

föreslås bli finansierade med medel under resp. myndigheters anslag. 

Dessa medel uppgår tillsammans till drygt 1 milj. kr. Detta innebär en 

fortsatt omfördelning av informationsresurserna från nämnden för sam

hällsinformation till myndigheterna. Denna omfördelning tar sig också 

uttryck i att såväl begärda som beviljade bidrag från nämnden till in

formationsprojekt har minskat. Med hänsyn till denna utveckling bör 

n1imndens resurser kunna minska något. Samtidigt kvarstår dock behovet 

av snabba informationsinsatser i anslutning till beslut av statsmakterna 

och till ikraftträdandet av nya lagar m. m. Mot denna bakgrund bör de 

medel som är avsedda för informationsprojekt kunna räknas ned med 

500 000 kr. till 9,3 milj. kr. 
Beträffande riktlinjerna för nämndens bidrag till informationsprojekt 

bör dessa t. v. vara oförändrade. Dock bör stor restriktivitet tillämpas 

vad gäller bidrag till myndigheter med egna informationsanslag. För 

sådana myndigheter bör bidrag endast få förekomma då det är uppen
bart att det är fråga om ett speciellt informationsbehov som inte har kun

nat förutses. 
Nämnden har till regeringen i juni 1976 lämnat en rapport över de 

förstudier för en utvecklingsverksamhet som har bedrivits sedan budget

året 1974175 och förslag till fortsatt inriktning av denna utvecklings

vcrksamhet. Dessa förslag har också redovisats i anslagsframställningen 

för budgetåret 1977/78. Regeringen har med anledning härav i decem

ber 1976 uppdragit åt nämnden att under våren 1977 utarbeta en dis

kussionspromemoria där olika uppfattningar i de av nämnden aktualise

rade frågorna redovisas. Också nämndens ställning, sammansättning och 

uppgifter skall belysas. Avsikten är att genom remissbehandling av pro
memorian dessa frågor skall föras ut till en bred, allmän diskussion. I 

samma beslut har regeringen medgivit att nämnden får disponera 800 000 

kr. av de medel för utvecklingsverksamhet som har anvisats under detta 

anslag. Huvuddelen av dessa medel skall användas för studier av språk-
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liga svårigheter och hur samhällets information når s. k. svårkontaktade 
grupper. Vidare får medel disponeras för utarbetandet av nämnda dis
kussionspromemoria om samhällsinformation samt för att med traditio
nella metoder dokumentera statliga myndigheters informationsinsatser 
och erfarenheterna därav. 

Det är enligt min mening inte motiverat att pröva användning av t. ex. 

datateknik för lagring av information på samhällsinformationens om

råde. M atcrialet på detta område är ännu - och sannolikt för relativt 
lång tid framöver - av så begränsad omfattning att ett traditionellt 
arkiv/bibliotek bör vara tillfyllest. Någon anledning för nämnden att hos 
sig systematiskt samla annat än sådant material som direkt berör verk

samhetsområdet finns enligt min mening inte. Jag är alltså inte beredd 
att tillstyrka nämndens framställning på denna punkt. 

Kontakterna mellan medborgarna och samhällsorganen måste ses i ett 
brett perspektiv. Samhällsinformationen är här endast en mindre del. 

Dessa frågor övervägs f. n. av utredningen om kontakterna mellan med
borgare och samhällsorgan (Kn 1976: 01), som bl. a. i samråd med NSI 

skall studera samhällsorganens insatser på informationsområdet. Jag är 
mot denna bakgrund inte beredd att tillstyrka den av nämnden före

slagna lokala försöksverksamheten. 
De av nämnden föreslagna undersökningarna i övrigt bör enligt min 

mening utföras inom ramen för nämndens ordinarie arbete. 
Under budgetåren 1975/76 och 1976/77 har sammanlagt 2,6 milj. kr. 

anvisats för nämndens utveeklingsverksamhet. Dessa medel har i avvak
tan på resultaten av förstudierna inte fått disponeras av nämnden. Efter 
regeringens beslut återstår 1,8 milj. kr. av dessa medel. Utvecklingsverk
samhcten bör enligt min mening nu integreras i nämndens ordinarie verk
samhet. De medel som tidigare har anvisats bör utnyttjas för de under
sökningar som nämnden löpande utför bl. a. för att utvärdera informa
tionsinsatser. Några ytterligare medel för nämndens undersökningar be
höver således inte anvisas för nästa budgetår. Anslaget bör tas upp med 

9,3 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vis~ infor111atio11sverksamhet för budgetåret 1977/78 an
visa ett reservationsanslag av 9 300 000 kr. 

E 7. Bidrag till vissa investeringar 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1000 

1000 

I syfte att stimulera näringslivet till investeringar i maskiner och in

ventarier infördes under hösten 1975 bestämmelser om särskilt investc
ringsavdrag och statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffningar 
(prop. 1975176: 61, SkU 1975/76: 26, rskr 1975176: 101). Bestämmel-
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scrna innebär att ett särskilt avdrag kan erhållas vid taxeringen till stat
lig inkomstskatt för kostnader för maskiner och andra inventarier som 
har anskaffats eller tillverkats under perioden den 15 oktober 1975-
den 31 december 1976. Avdraget medges med 10 % av anskaffnings
kostnaden. För de näringsidkare som inte helt kan utnyttja avdraget in
fördes samtidigt ett statligt skattefritt investeringsbidrag motsvarande 
4 % av anskaffningskostnaden. Bidraget kan utgå för högst två beskatt
ningsår under anskaffningsperioden och det får inte överstiga 20 000 kr. 
för varje beskattningsår. Bidrag och avdrag kan inte utgå jämsides med 
varandra. Bidragsbestämmelserna finns i Jagen (1975: 1149) om statligt 
investeringsbidrag för inventarieanskaffning. Ansökningar om bidrag 
prövas av riksskatteverket. 

För att ytterligare stimulera i första hand industrins maskininveste
ringar har riksdagen beslutat att höja investeringsavdraget från 10 % till 
25 % för maskiner och andra inventarier som beställs och levereras un
der tiden den 1 maj-den 31 december 1976 (prop. 1975176: 150, SkU 

1975176: 67, rskr 1975176: 407). För att samtidigt ge ytterligare stimu
lans åt de mindre företagarnas investeringar har procentsatsen för in
vesteringsbidragen höjts för de investeringar som görs under perioden 
den 1 maj-den 31 december 1976. För denna tid medges bidrag med 
10 %. Samtidigt har bcloppstaket ändrats så att bidraget inte får beräk
nas på högre anskaffnings- eller tillverkningskostnad än 500 000 kr. varje 
beskattningsår. 

Genom beslut under innevarande riksmöte har giltighetstiden för såväl 
investcringsavdragcn som investeringsbidragen utsträckts till att gälla till 
och med första kvartalet 1977 (prop. 1976177: 25 bil. 6, Sk:U 1976/77: 
9, rskr 1976177: 61). För investeringar under den förlängda tidsperio
den gäller de förhöjda procentsatserna. dvs. 25 % för avdraget och lO % 
för bidraget. Bidraget har utökats till att kunna utgå för högst tre be
skattningsår. 

De bidragsutbetalningar som sker under budgetåret 1977178 bör be
lasta detta anslag. Möjligheterna till en tillförlitlig anslagsberäkning är 
små. Jag förordar därför - i likhet med riksskatteverket - att anslaget 
förs upp med ett formellt belopp även under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa investeringar för budgetåret 1977/78 an

visa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 8. A vJöningar till personal på indragningsstat m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

64 769 
100 000 
100 000 
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Från anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersättningar till 
personal på indragningsstat. 

Statens personalpensionsverk föreslår att anslaget förs upp med 

100 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder personalpcnsionsverkets förslag. Jag hemst~mer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

E 9. Viss utbildningsverksambct 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

4 735 814 

2 400 000 

6 600 000 

Reservation 4 009 554 

Från anslaget bestrids utgifter för statens personalutbildningsnämnds 
och vårdutbildningsnämndens kursverksamhet samt utgifter för rese

kostnadsersättning och traktamente till deltagare m. m. i vårdutbild
ningsnämndens kurser och i vissa fall till deltagare m. m. i personal
utbildningsnämndens kurser. Vidare bestrids utgifter för driften av 
statens kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna samt utgifter för försöksverk
samheten med barntillsyn vid statlig internatutbildning från detta anslag. 

Statens personalutbildningsnämnd 

I avvaktan på resultatet av utredningen angående den statliga personal
utbildningens fortsatta inriktning och organisation bör utbildningsverk
samheten inriktas på att fullfölja pågående utvecklingsarbete och upp
rätthålla hittillsvarande utbildningsinsatser. Utgifterna för budgetåret 
1977178 beräknar nämnden till 4,3 milj. kr. 

V <1rdutbildnings11äm11den 

För budgetåret 1977178 räknar nämnden med att anordna tio kurser 
till en sammanlagd kostnad av 4 750 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har i huvudsak ingen erinran mot den av personalutbildnings

nämnden planerade inriktningen av nämndens kursverksamhct. Fram
hållas bör emellertid att kostnaderna för utbildning av personalföreträ

dare i statliga myndigheters styrelser m. m. inte längre skall belasta detta 

anslag utan bestridas från det under arbetsmarknadsdepartementets hu
vudtitel upptagna reservationsanslaget Bidrag till arbetarskyddsfonden. 
Omfattningen av vårdutbildningsnämndens kursverksamhet bestäms av 

antalet nyanställda inom gruppen vård- och vaktpersonal vid kriminal
vårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmiss-
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brukare. Jag beräknar anslagsbehovet till 6,6 milj. kr., varav 3, 1 milj. kr. 
nvscr vårdutbildningsnämndens verksamhet. Jag hemställer att regc
·. ingen föreslår riksdagen 

att till Viss utbildningsverksamlzet för budgetåret 1977 /78 an
visa ett reservationsanslag av 6 600 000 kr. 

E 10. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 

l 977 /78 Förslag 

17131019 

17 400 000 

22 400 000 

Från anslaget bestrids kostnader för avlöningsförmåner till sådana 
partiellt arbetsföra, som inte kan beredas lämpligt arbete inom gällan
de personalorganisation vare sig inom eget eller annan myndighets 

arbetsområde och för vilka annars inget annat alternativ återstår än 
beslut om sjukpension enligt statliga personalpensionsbestämmelser. 

Vidare får från anslaget bestridas avlöningskostnadcr under tid då den 
som åtnjuter sjukpension enligt statliga personalpensionsbcstämmelser 

försöksvis uppehåller anställning. Från anslaget bestrids dessutom kost
nader för avlöningsförmåner till anställda som i samband med att 

myndighet omlokaliseras eller omorganiseras inte utan omskolning eller 
annan särskild åtgärd kan beredas lämpligt arbete inom egen eller an

nan myndighets arbetsområde samt kostnader för utbildning m. m. 

som föranleds av omplacering. Bestämmelser i ämnet återfinns i cirku
läret (1960: 553) om anställningsvillkor m. m. för partiellt arbetsföra 
inom statlig och statsunderstödd verksamhet (ändrat senast 1976: 1024). 
I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets om
råde bestrids kostnaderna av medel anvisade under fjärde huvudtiteln. 

Statens personalnämnd 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 522 000 kr. 
2. Antalet ärenden dels angående rehabilitering av partiellt arbets

föra, dels angående omplacering till följd av bl. a. omlokalisering av 

statlig verksamhet ökar kraftigt (-i- 5 4 78 000 kr.). 

3. Nämnden har den 30 maj 1975 i skrivelse till regeringen före
slagit ändrade regler för anslagets användning i syfte att underlätta 
rekrytering av partiellt arbetsföra till statlig tjänst ( + 3,6 milj. kr.). 

4. Nämnden har den 6 september 1976 i skrivelse till regeringen före

slagit att anslaget bör kunna användas för att möjliggöra rekrytering 
till statlig tjänst av arbetshandikappade som i dag står utanför arbets

marknaden ( + 10 milj. kr.). 
5. Nämnden har den 24 juni 1976 i skrivelse till regeringen föreslagit 

viss försöksvcrksamhet i syfte att främja anställning av arbetshandikap-
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pade. Kostnaderna för en sådan försöksverksamhet bör betalas från 
detta anslag ( + 7,5 milj. kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar med att antalet ärenden avseende rehabilitering av par
tiellt arbetsföra kommer att öka. Anslaget torde även komma att behö
va utnyttjas i ett ökat antal omplaceringsfall. 

Statens personalnämnd har föreslagit att anslaget skall kunna använ
das även för att underlätta rekrytering av arbetshandikappade till stat
lig tjänst. Jag vill i detta samanhang hänvisa till den försöksverksamhet i 
syfte att främja nyanställning av arbetshandikappade inom statsförvalt
ningen m. m., varom regeringen har beslutat den 25 november 1976. 
Jag anser mot bakgrund härav att den närmare utformningen av ett 
system för att främja rekryteringen av arbetshandikappade till statsför
valtningen bör anstå till dess att den pågående försöksverksamheten 
har utvärderats. 

Jag beräknar anslagsbehovet till 22,4 milj. kr. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för 
budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 22 400 000 kr. 

E 11. Statlig företagshälsovård 

1976177 Anslag 1 000 
1977178 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids förskottsvis kostnaderna för hälsorådens verk
samhet samt kostnaderna för etablering och drift av företagshälsocentra
lcr enligt en stat som fastställs av regeringen. Kostnaderna fördelas slut
ligt på de myndigheter, affärsdrivande verk m. fl. som är anslutna till 
hälsocentralerna. Kostnaderna belastar därvid de anslag eller anslags
poster (motsv.) från vilka kostnaderna för sjukvård bestrids. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statlig företagshälsovård för budgetåret 1977 /78 anvisa 
ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 12. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

404 879 
550 000 

550 000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens förhandlings
delegation, departementens gemensamma företagsnämnd, statstjänste-

10 Riksdagen 1976/77. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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nämnden (såvitt avser statsverkets andel), kontraktsdelcgationen, statens 

tjänstebostadsnämnd, statens och kommunernas samarbetsnämnd i lönc
frågor (såvitt avser statsvcrkets andel), statens grupplivnämnd, statens 
maskinpersonalnämnd, vårdutbildningsnämnden, statsförvaltningens 
centrala förslagsnämnd, statens arbetsmiljönämnd (såvitt avser statsver

kets andel), trygghetsnämnden, lönedclegationen för bcrcdskapsarbctare 
'm. fl., skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, skiljenämnden för arbetar
skyddsfrågor, statens tjänstepensionsnämnd, statens ansvarsnämnd, 

markdelegationen samt den rådgivande nämnden i medbestämmande

frågor. 

Föredraganden 

Mellan departementens förhandlingsdelcgation och de statsanställdas 
huvudorganisationer har den 29 januari 1975 överenskommelse träf

fats om att för statsrådsberedningen och departementen utom utrikes
departementet skall finnas en gemensam skyddskommittc. Kostnaderna 
för gemensamma skyddskommitten bör betalas från detta anslag. 

l anslutning till arbetsrättsreformen (prop. 1975/76: 105, InU 1975/76: 

45, rskr 1975/76: 404) har arbetsgivar- och arbetstagarparterna på den 
offentliga sektorn den 29 november 1976 slutit ett s. k. särskilt huvud

avtal. Genom avtalet inrättas en särskild nämnd, dit förhandlingspart 
under närmare angivna förutsättningar kan hänskjuta frågor huruvida 

kollektivavtal i ett visst ämne skulle kränka den politiska deinokratin. 

Kostnaderna för den särskilda nämnden bör betalas från detta anslag. 
Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 550 000 kr. för nästa 

budgetår. 
Jag hemstiHler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder m. 111 •. för. budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 550 000 kr. 

E 13. Viss förslagsverksamhct m. m. 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

100 100 

142 000 
142 000 

Från anslaget bestrids utgifter för ersättning och belöning i förslags
verksamheten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvalt
ningens centrala förslagsnämnd. 

Stats/ örvaltningens centrala f örslag.mämnd 

En ny pristävling för att stimulera förslagsverksamheten bör genom

föras under budgetåret 1977 /78 ( + 155 000 kr.). 
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F öredragande11 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss förslagsverksamhet m. 111. för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 142 000 kr. 

E 14. Täckning av merkostnader för Jöner och pensioner m. m. 

1975176 Utgift 91 087 414 

1976177 Anslag 400 000 000 
1977178 Förslag 1200000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till 

pensioner under nästa budgetår har, som jag tidigare denna dag har 
redovisat vid min anmälan av punkt 1 i För flera huvudtitlar gemen• 
samma frågor, lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal tillämpas 
fr. o. m. den 1 januari 1976. Lönekostnadspålägget har i likhet med vad 

som gäller för budgetåret 1976/77 beräknats med 36 % av lönebelop

pcn. 
Förhandlingar om löner m. m. under nästa avtalsperiod, som börjar 

den l januari 1977, har nyligen påbörjats. Det är därför inte möjligt 

att nu beräkna det medelsbehov för nästa budgetår som kan uppkomma 

på grund av avtal mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. 
l enlighet med vad jag tidigare denna dag har anfört i samband med 
min redovisning av budgetförslaget för nästa budgetår bör dock me

del schablonmässigt beräknas för en ökning av de statsanställdas löner 
under budgetåret 197.7178. Vidare bör - som jag likaledes har redo
visat i samband med budgetförslaget - medel beräknas för täckande av 
en höjning av 1önekostnadspålägget till 39 % för nästa budgetår. För 
att dessa kostnader skall komma till uttryck i budgeten bör därför ett 
särskilt täckningsanslag begäras. Anslaget bör tas upp med 1 200 milj. 

kr. 
Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har 

gällt beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i 

varje särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs 

utöver reservationsanslag och obetecknade anslag på grund av lönehöj
ningar m. m. som föranleds av avtal som riksdagens Iönedelegation har 
godkänt eller avtal som regeringen har godkänt utan att höra riksdagens 

Iönedclegation. På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas, när mer
belastning inte bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade an

slagsposter som har maximerats av regeringen. Vad jag här har anfört 
beträffande ökade lönekostnader bör i motsvarande mån tillämpas be
träffande ökade kostnader för höjda lönekostnadspålägg. Merkostnader-
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na för de affärsdrivande verken bör dock betalas på samma sätt som 
verkens övriga utgifter. Merkostnader för löner som faller på anslag 
inom utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret bör 
täckas av fjärde huvudtitelns anslag för reglering av prisstegringar. 

Regeringen bör slutligen i likhet med vad som gäller innevarande 
budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från 
anslaget kunna anvisa de medel som behövs, när reservationsanslag, obe
tecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har 
beräknats i budgetproposition eller särskild anslagsproposition på grund 
av att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som bar garante
rats fortsatt anställning i Stockholm i samband med myndighets omloka
lisering (tjänstemän meds. k. NOM-garanti). 

Under hänvisning till vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. nz. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 
1 200 000 000 kr. 

E 15. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

13 335 706 
14 200 000 
17 700 000 

Från anslaget bestrids utgifter för främst planerings- och utrednings
arbete i samband med omlokalisering av statliga myndigheter (jfr prop. 
1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196 och prop. 1973: 55, InU 
1973: 22, rskr 1973: 220). Utgifterna för förberedelserna för omlokali
seringen av försvarets myndigheter bekostas inom utgiftsramen för det 
militära försvaret. Utgifterna under detta anslag avser bl. a. organisa
tions- och ortskommitteernas verksamhet samt arbetsbiträde åt och 
konsultinsatser hos omlokaliseringsmyndighetcrna. Dessutom bestrids 
utgifter för vissa besöksresor för anhöriga till statligt anställda som 
omlokaliseras. Vidare bestrids från anslaget utgifter för insatser av vissa 
myndigheter som har centrala samordnings- och planeringsuppgifter i 
samband med omlokaliseringarna. Kostnaderna för genomförandet av 
omlokaliseringen, t. ex. för de särskilda förmåner som utgår till de an
ställda som flyttar med till lokaliseringsorterna eller för myndighets 
flyttning eller utrustning skall i allmänhet betalas från myndighetsan
slaget. I fråga om affärsdrivande verk eller myndighet för vars drift 
endast anvisas ett formellt anslag av 1 000 kr., bör dock även kostnader 
som hänger samman med genomförandeskedet av omlokaliseringen kun

na betalas från detta anslag. 
Belastningen på anslaget torde komma att uppgå till inemot 14,2 milj. 
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kr. för båda omlokaliseringsctapperna för budgetåret 1976177. Jag be
räknar medelsbchovet för nästa budgetår till 9,2 milj. kr. för de båda 
omlokaliseringsctappernas förberedelser. De kostnader för genomföran
det av omlokaliseringen som bör betalas från detta anslag har jag beräk
nat till 8,5 milj. kr. Huvuddelen av detta belopp avser flyttnings- och 
omstationeringskostnader m. m. för Sveriges geologiska undersökning 

och statens provningsanstalt. Det sammanlagda medelsbehovet för nästa 
budgetår uppgår således till 17,7 milj. kr. 

I samband med att den första delen av omlokaliseringen har genom
förts har en samlad uppföljning och utvärdering påbörjats inom rege
ringskansliet. I arbetet medverkar Statskonsult AB. Syftet med uppfölj

ningen är att återföra erfarenheter från planeringen av tidigare myndig
hctsflyttningar till de myndigheter som flyttar senare och att ge en 

väldokumenterad bild av omlokaliseringens genomförande och effekter. 
Uppföljningen berör de myndigheter som hittills har flyttat. Vid ar

betet studeras frågeställningar och effekter avseende omlokaliserings
myndigheterna, de anställda, ortskommitteer, administrativa myndighe
ter som har medverkat i omlokaliseringsförberedelserna, omlokaliserings
orterna, kommunala organ samt totalkostnaderna för omlokaliseringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

för budgetåret 1977 /78 anvisa ett. förslagsanslag av 17 700 000 

kr. 

E 16. Statlig personaladministrativ informationsbchandling 

Nytt anslag (förslag) l 000 

Genom beslut den 5 juni 1973 föreskrev Kungl. Maj:t att myndighet, 
som skulle omlokaliseras, till statens personalnämnd fortlöpande skulle 
lämna sådana uppgifter om befintliga tjänster och anställd personal som 
behövdes för bl. a. omplacering av personal. Kungl. Maj:t föreskrev 
vidare genom beslut den 29 juni 1973 att statens personalnämnd cen
tralt skulle svara för ett personaladministrativt informationssystem 
avseende dessa uppgifter - det s. k. OPAI-systernet. Kostnaderna för 
driften m. m. av systemet skulle bestridas från det under denna huvud

titel uppförda förslagsanslaget Förberedelser för omlokalisering av 
statlig verksamhet (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 9, s. 76). Efter remiss

behandling av en av statens personalnämnd sammanställd och till re
geringen inlämnad rapport angående utvärdering av den personalad

ministrativa informationsbehandlingen i samband med omlokaliseringen 
har regeringen genom beslut den 6 maj 1976 upphävt den obligatoriska 

anslutningen till OP AI samt medgivit att ytterligare myndigheter efter 
regeringens prövning i varje särskilt fall får anslutas till OPAL De 

11 Riksdageii 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 11 
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myndigheter som efter den 1 juli 1976 är anslutna till OPAi skall er
lägga avgift härför enligt principer för full kostnadstäckning. För detta 

ändamål bör därför ett nytt anslag, benämnt Statlig personaladministra
tiv informationsbehandling, föras upp i statsbudgeten. Anslaget bör föras 

upp med ett formellt belopp. Från anslaget bör bestridas kostnader för 

drift, underhåll och central administration av det personaladministra
tiva informationssystemet OP AI. Under anslaget bör även redovisas 

inkomsterna från verksamheten med systemet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

at~ till Statlig personaladministrativ inf ormationsbeliandling för 
budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

11. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1225 448 750 
1306 000 000 

455 000 000 

Behållning 

151 

120 064 712 

1 Investeringsanslagen Byggnadsarbeten för statlig förvaltning och Byggnads
arbeten för länsstyrelserna. 

Från det nuvarande anslaget Byggnadsarbeten för länsstyrelserna be
strids utgifter för investeringar i byggnader för länsstyrelserna m. fl. 
myndigheter. Från anslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning be
strids utgifter för investeringar i byggnader för statlig förvaltning eller 
annan statlig verksamhet och för vilka medel inte anvisas under annat 
anslag. Båda anslagen disponeras av byggnadsstyrelsen. Med hänsyn till 
den likartade ändamålsbestämningen av anslagen bör medel för dessa 
ändamål i fortsättningen kunna anvisas under förevarande investerings
anslag. Till detta anslag bör föras över den behållning som finns kvar 
på investeringsanslaget Byggnadsarbeten för länsstyrelserna vid ut
gången av innevarande budgetår. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redo
göra för sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för 
vilka byggnadsstyrelsen har föreslagit sänkta eller oförändrade kostnads
ramar eller för vilka de föreslagna ramböjningarna föranleds enbart av 
den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1975-

den 1 april 1976 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 12 % ef
ter beaktande av produktivitetsutvecklingen. 

B yggnadsstyrelsen 

Stockholm. Om- och nybyggnader i Södra Klara. I prop. 1975/76: 100 
bil. 2, s. 14 anmälde chefen för finansdepartementet fråga om ersätt
ningslokaler för regeringskansliet till följd av riksdagens beslut under 
1975 års riksmöte om återflyttning till ombyggda lokaler på Helgeands
holmen (KU 1975: 13, rskr 1975: 207). Planeringsarbetet har - i syfte 
att åstadkomma en rationell lokallösning för regeringskansliet - inrik
tats på att successivt samla departementen i de s. k. Södra Klara-kvarte
ren i Stockholm. Regeringen har fastställt en preliminär omflyttnings
plan, vilken omfattar kvarteren Rosenbad, Lejonet, Vinstocken, Johan
nes Större, Björnen, Loen, Tigern och Brunkhuvudet samt möjlighet att 
utnyttja kv. Beridarebanan 39. 
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Regeringen uppdrog åt byggnadsstyrelsen att projektera ny- och om
byggnader i kvarteren Björnen, Loen och Tigern genom beslut den 29 

december 1975 och i kvarteren Rosenbad och Johannes Större, etapp I, 

genom beslut den 20 maj 1976. 
Ett omfattande utrednings- och planeringsarbete har pågått fr. o. m. 

början av år 1976. Arbetet har bedrivits i nära samverkan mellan bygg

nadsstyrclscn, finans- och utrikesdepartementen, departementens organi

sationsavdelning och en särskilt tillkallad partssammansatt projektgrupp 
för medverkan vid planering av regeringskansliets lokaler. Lokalpro

gram för kvarteren Björnen, Loen, Tigern, Rosenbad och Johannes 
Större har färdigställts, och systernhandlingar beräknas föreligga under 

första halvåret 1977. Enligt de stadsplanemässiga förutsättningar som 
gällde fram till mitten av 1960-talet skulle Södra Klara-kvarteren i hu

vudsak utgöra ett nybyggnadsområdc. Planeringen för området har suc
cessivt fått ändrade förutsättningar så att befintliga hus nu i stor ut

sträckning kommer att bevaras. I de nu aktuella kvarteren beräknas ny

byggandet begränsas till omkring en tredjedel, nämligen norra delen av 
kv. Tigern och hela kv. Björnen med undantag för Adelcrantzska palat

set och dess gård. övriga kvarter blir föremål för vissa invändiga om
byggnader med bibehållna yttre fasader. 

Totalarean i de aktuella kvarteren är beräknad till omkring 113 000 
m:!. Det sammanlagda antalet kontors arbetsplatser blir drygt 1 700 var
till kommer arbetsplatser i gemensamma funktioner såsom offset-cen
tral, vaktmästerier, receptioner, arkiv, bibliotek, restauranger, fastig

hetsdrift m. m. 
Som redovisades i prop. 1976/77: 25 har byggnadsstyrelsen samlat 

vissa åtgärder, som är gemensamma för flera eller samtliga kvarter i 
Södra Klara, under ett särskilt projekt benämnt Försörjningsåtgärder. 

Som exempel på denna typ av åtgärder kan nämnas gatuunderbyggna
der, kraftförsörjning, säkerhetsanläggningar m. m. I gällande investe
ringsplan finns för en första etapp av dessa arbeten uppförd en kost
nadsram av 6 150 000 kr. i prisläget den 1 april 1976 (prop. 1976/77: 25 

bil. 6, FiU 1976/77: 5, rskr 1976/77: 60). 
I kv. Loen 4 och 5 beräknas schakt, grundläggning och gri.mdförstärk

ning påbörjas i april 1977. Detta kvarter innehåller två tidigare bankhus, 

vilka i stadsplanen är angivna som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Avsikten är att dessa hus skall bevaras och byggas om. På den f. n. obe
byggda delen av Loen 5 uppförs en nybyggnad mellan den tidigare fär

digställda nybyggnaden i Loen och de befintliga byggnaderna, med vilka 

den binds samman. 
Med anledning av att departementen behöver disponera hela kv. Ro

senbad, måste riksgäldskontoret som f. n. hyr lokaler i kvarteret erbju
das ersättningslokaler. Planeringen av kv. Loen har därför inriktats på 

att riksgäldskontoret skall flytta till detta kvarter. Den totala rumsarean 
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i kv. Loen beräknas till ca 3 700 m~, varav för riksgäldskontoret ca 
3 470 m~. 

De sammanlagda kostnaderna för om- och nybyggnader i Södra Klara 
inkl. försörjningsåtgärder uppskattas för de kvarter för vilka projekte
ringsuppdrag har givits till ca 390 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976. 
Byggnadsarbctcna avses komma att påbörjas under andra kvartalet 1977 
:(kv. Loen). Inflyttningen kommer att ske successivt från andra kvartalet 

1979. 
Stockholm. Nybyggnad i kv. ö/bryggaren för kronofogdemyndig

heten m. fl. Som redovisades i prop. 1975: 1 (bil. 9 s. 144) uppdrog 

Kungl. Maj:t den 8 november 1974 åt byggnadsstyrelse1i att pro
jektera nybyggnad för kronofogdemyndigheten m. fl. i kv. ölbryg
garen i Stockholm i anslutning till den lokala skattemyndighetens 
lokaler i kv. Gamen. På grund av då gällande stadsplaneförut

sättningar blev det nödvändigt att utföra nybyggnaden i två etap

per. Regeringen uppdrog den 23 juni 1976 åt byggnadsstyrelsen att ut
föra en första etapp inom en kostnadsram av 51 milj. kr. Redogörelse 
för den första etappen har lämnats i prop. 1975176: 100 (bil. 9 s. 140). 

Enligt den av kommunfullmäktige nu antagna stadsplanen för bl. a. 

de till ett kvarter sammanlagda kvarteren ölbryggaren och Nattugglan 
får kv. ölbryggaren bebyggas med en 18 m bred kontorsbyggnad utefter 
Västgötagatan (etapp I) samt en terrasserad kontorsbyggnad ovanpå och 

i anslutning till Söderledstunneln (etapp Il). 
Enligt avtal med Stockholms kommun skall staten för kommunens 

räkning projektera och uppföra råstommen till Söderledstunneln inom 
fastigheten. Enligt avtalet skall råstommen vara färdig för slutbesiktning 

vid utgången av april 1980. 
Byggnadsstyrelsens tomtutredning visar att kontorshuset i anslutning 

till Söderledstunneln kan omfatta en rumsarea av ca 7 800 m2 och rym
ma ca 250 arbetsplatser. 

Byggnadskostnaderna för den härigenom utökade andra etappen be
räknas till 29,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976. Byggnadsarbetena 
för den andra etappen av nybyggnaden i kv. ölbryggaren beräknas 
kunna påbörjas i april 1978, varvid lokalerna kan tas i bruk i maj 1980. 

Stockholm. Nybyggnad i Hägemiis för arbetsmarknadsutbildning. 

Genom beslut den 26 februari 1976 uppdrog regeringen åt byggnadssty
relsen att anordna lokaler för arbetsmarknadsutbildning genom ombygg
nad av fyra byggnader inom det område i Hägernäs i Täby kommun 

som tidigare disponerades av förutvarande Roslagens flygflottilj. Kost
naderna för arbetena beräknas till 7,5 milj. kr. 

Regeringen uppdrog därefter i beslut den 14 oktober 1976 åt bygg
nadsstyrelsen att projektera en verkstadsbyggnad inom området, av

sedd för utbildning av svetsare, plåt- och svetsmekaniker samt buss- och 
Jastbilsförare. Nybyggnaden beräknades omfatta en totalarea av ca 
4 900 m!! till en uppskattad kostnad av 9,8 milj. kr. i prisläget den 1 
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april 1976. Styrelsen har därefter anmält att skolöverstyrelsen bar före
slagit att programarean utökas med ca 300 m2 för kurser inom det tele
tekniska området. Kostnadsökningen uppskattas av byggnadsstyrelsen 
till ca 700 000 kr. För att nybyggnaden skall kunna tas i bruk vid början 
av undervisningsåret 1978/79 bör arbetena påbörjas senast sommaren 
1977. 

Borlänge. Nybyggnader i kv. lntagan för statens vägverk och statens 

trafiksäkerhetsverk. Redogörelse för den första etappen av nybyggna
derna i numera kv. Intagan inom Paradisområdet i Borlänge har läm
nats i prop. 1975176: 100 (bil. 9 s. 143). Byggnadsarbetena för denna 
etapp - som omfattar lokaler för trafiksäkerhetsverket samt vissa ge
mensamma lokaler - påbörjades i augusti 1976. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för den andra etap
pen av nybyggnaderna. Etappen är avsedd för vägverket som enligt gäl
lande tidplaner skall omlokaliseras till Borlänge delvis i augusti 1979 
och i övriga delar i augusti 1980. Etappen omfattar enligt förslaget en 
sammanlagd rumsarea av ca 15 800 m2, varav ca 650 m2 för vägverkets 
utbildningsver ksamhet. 

Regeringen uppdrog den 28 oktober 1976 åt byggnadsstyrelsen att 
fortsätta projekteringen i enlighet med det redovisade förslaget. Styrel
sen skall dock i samråd med vägverket m. fl. ytterligare studera andra 
alternativ för förläggningen av vägverkets utbildningsverksamhet. De 
för utbildningen avsedda lokalerna i nybyggnaderna skall t. v. hållas dis
ponibla för att kunna utnyttjas för annan statlig verksamhet. 

Lokalerna i de båda etapperna beräknas rymma ca 1100 arbetsplatser 
och kostnaderna för nybyggnaderna beräknas till sammanlagt 84,4 milj. 
kr. i prisläget den 1 april 1976. Arbetena för den andra etappen - som 
beräknas kosta 57,8 milj. kr. - avses komma att påbörjas i augusti 
1977. 

Sundsvall. Nybyggnad i kv. Jungfrun för riksf örsäkringsverket m. fl. 
Regeringen uppdrog den 23 juni 1976 åt byggnadsstyrelsen att projek
tera nybyggnad för riksförsäkringsverket m. fl. i kv. Jungfrun i Sunds
vall. Nybyggnaden föranleds i första hand av en utbyggnad av verkets 
tekniska byrå till följd av volymökningar i befintliga och redan beslutade 
ADB-system för sjukförsäkring, pensioner, barnbidrag m. m. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för en nybyggnad 
som omfattar en sammanlagd rumsarea av ca 11 300 m2 och rymmer ca 
350 kontorsarbetsplatser, datahall, lokaler för efterbehandling samt per
sonalrestaurang. Projekteringen av lokaler för databehandling har ut
förts i samråd med statskontoret. 

Riksförsäkringsverket kommer enligt det redovisade lokalprogrammet 
att behöva ca 250 kontorsarbetsplatser, vilket innebär att ca 100 arbets
platser med tillhörande förråds- och personalutrymmen m. m. kan dis
poneras för annan statlig förvaltning. 
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Byggnadskostnaderna för kv. Jungfrun är beräknade till 40 milj. kr. i 
prisläget den 1 april 1976. Härutöver beräknar byggnadsstyrelsen 1 milj. 
kr. för ombyggnader inom den intilliggande nybyggnaden i kv. Måsen 

till följd av den utökade datordriften vid riksförsäkringsverket. Bygg
nadsarbetena beräknas kunna påbörjas i mars 1977. 

Luleå. Nybyggnad inom Porsöområdet för Sveriges geologiska under

sökning. I gällande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram för 
nybyggnaden av 31,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975, vilket motsva
ras av 35,3 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976 (jfr prop. 1975/76: 100 
bil. 9 s. 144). Mot bakgrund av det av byggnadsstyrelsen redovisade re
sultatet av upphandlingen av arbetena för nybyggnaden medgav rege
ringen i beslut den 26 maj 1976 att nybyggnaden utförs inom en kost
nadsram av 37,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976 (jfr prop. 1975/76: 
100 bil. 9 s. 144). 

I samband med prövningen av systemhandlingarna för den i prop. 
1976/77: 25 (bil. 6) redovisade nybyggnaden i Uppsala för Sveriges geo
logiska undersökning medgav regeringen vidare att den fortsatta plane
ringen av nybyggnaden i Luleå får utgå från att ett elektromagnetiskt 
skärmat rum skall anordnas i nybyggnaden. Regeringen föreskrev samti
digt att som förutsättning härför skall gälla att en föreslagen geofysisk 
fältstation inte skall utföras. Merkostnaderna för det skärmade rummet 
beräknas till 500 000 kr. 

Luleå. Om- och tillbyggnad i kv. Kungsfågeln för länsförvaltningen 

m. m. Regeringen uppdrog den 23 juni 1976 åt byggnadsstyrelsen att 
projektera en om- och tillbyggnad av den nuvarande lantmäteribyggna
den för länsstyrelsens lantmäterienhet, överlantmätarmyndigheten och 
fastighetsbildningsmyndighetema i Luleå. 

Enligt de systemhandlingar som byggnadsstyrelsen bar redovisat före
slås projektet omfatta en sammanlagd rumsarea av ca 2 600 m~, varav 
ca 2 100 m2 inom tillbyggnaden. Lokalerna beräknas rymma ca 90 ar
betsplatser samt härutöver förrättningsarkiv m. m. Kostnaderna beräk
nas av byggnadsstyrelsen till sammanlagt 8,2 milj. kr. i prisläget den 1 
april 1976. Härav avser 650 000 kr. ombyggnaden. Byggnadsarbetena 
kan påbörjas i mars 1977. 

övriga omlokaliseringsobjekt. Särskilda kostnadsramar har nu Jnmnat 
redovisas för i det närmaste samtliga de nybyggnader för omlokaliserad 
statlig verksamhet som bekostas från detta investeringsanslag. 

Inom den av 1971 års riksdag (prop. 1971: 29, InU 1971: 15, rskr 
1971: 196) beslutade första etappen av omlokaliseringen av statlig verk
samhet återstår att redovisa förslag om lokaler för arbetarskyddsstyrel
sens arbetsmedicinska filial i Umeå, som f. n. disponerar provisoriska 
lokaler vid universitetet och regionsjukhuset i Umeå. Regeringen upp
drog den 12 februari 1976 åt byggnadsstyrclsen att projektera perma
nenta lokaler för filialen inom universitetsområdet. Byggnadsstyrelsen 
räknar med att kunna redovisa projektet i början av år 1977. 
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Inom den av 1973 års riksdag (prop. 1973: 55, InU 1973: 22, rskr 

1973: 220) beslutade andra etappen av omlokaliseringen återstår att re
dovisa förslag som rör försvarets forskningsanstalts huvudavdelning 4, 
patent- och registreringsverkets bolagsbyrå, statens brandnämnd och det 

numera i statens industriverk inordnade statens institut för företagsut

veckling. Regeringen uppdrog den 21 augusti 1975 åt byggnadsstyrelsen 

att projektera nybyggnader för forskningsanstalten i Ersmark i Umeå. 

Styrelsen räknar med att kunna redovisa projektet i början av år 1977. 
Omlokaliseringen skall enligt gällande tidplaner genomföras sommaren 

1979. För bolagsbyrån vid patent- och registreringsverket - som skall 

omlokaliseras till Sundsvall sommaren 1980 - undersöker byggnadssty
relsen f. n. möjligheterna att anordna lokaler inom eller i anslutning till 
den i det föregående redovisade nybyggnaden i kv. Jungfrun. Tidplanen 
för omlokaliseringen av statens brandnämnd till Sigtuna och förutva

rande statens institut för företagsutveckling till Borås har ännu inte fast

ställts. 
Byggnadsstyrelsen har vidare föreslagit uppräkning av kostnadsra

marna för nybyggnaderna i Saltängen i Norrköping, Klaraområdet i 

Karlstad och i kv. Vasen i Gävle med belopp som överstiger den index
mässiga uppräkningen för perioden den 1 april 1975-den J april 1976 .. 
I samtliga fall ryms dock den föreslagna justeringen väl inom de ram

belopp som sln1lle ha gällt om de ursprungligen uppförda kostnadsra
marna fortlöpande hade justerats efter index i full utsträckning. 

Föredragande/! 

Byggnadsarbetena i samband med omlokaliseringen av statlig verk
samhet kommer nästa budgetår att ligga på i huvudsak samma nivå som 
under innevarande budgetår. Hittills har nya lokaler färdigställts för 
statens livsmedelsvcrk i Uppsala, myntverket i Eskilstuna, statens kri
minaltekniska laboratorium, statens väg- och trafikinstitut samt statens 
geotekniska institut i Linköping, kriminalvårdsstyrelsen, sjöfartsverket, 
luftfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut samt 
statens invandrarverk i Norrköping, domstolsverket, lantbruk:sstyrelsen 
och skogsstyrelsen i Jönköping, delar av statens provningsanstalt i Borås, 

försvarets sjukvårdsstyrelse, värnpliktsverkct samt delar av försvarets 

materielverk och försvarets. forskningsanstalts huvudavdelning 5 i Karl
stad, lantmäteriverket, statens institut för byggnadsforsknig samt - i 
förhyrda lokaler - centralnämnden för fastighetsdata i Gävle, riksför

säkringsverkets tekniska hyr~, statens personalpensionsvcrk och centrala 
studiestödsnämnden i Sundsvall samt ~ i provisoriska lokaler - arbe
tarskyddstyrelsens arbetsmedicinska filial i Umeå. Under år 1977 kom

mer nybyggnader att färdigställas för statens jordbruksnämnd i Jönkö
ping, resterande delar av statens provningsanstalt i Borås samt Sveriges 
geologiska undersökning i Luleå. Under år 1978 färdigställs nybyggna-
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der för Sveriges geologiska undersökning i Uppsala, försvarets forsk
ningsanstalts huvudavdelning 3 i Linköping, försvarets civilförvaltning 
och civilförsvarsstyrelsen i Karlstad, statens trafiksäkerhetsverk i Bor
länge samt skogshögskolan i Umeå. 

Under tiden fram till utgången av budgetåret 1977/78 bör enligt gäl

lande tidplaner byggnadsarbetena påbörjas för de i det föregående redo
visade nybyggnaderna i kv. Intagan i Borlänge för statens vägverk. Här

utöver bör arbeten påbörjas även för vissa försöksstationer i anslutning 
till försvarets forskningsanstalts huvudavdelning 3 i Linköping samt för 

försvarets forskningsanstalts huvudavdelning 4 och arbetarskyddsstyrel
sens arbetsmedicinska filial i Umeå. Förslag till särskilda kostnadsramar 
för dessa objekt kommer att redovisas i annat sammanhang. T.v. bör 
medel för arbetena beräknas inom kostnadsramen övriga omlokalise

ringsobjekt, som bör föras upp med 80 milj. kr. Medelsförbrukningen 
inom denna kostnadsram fram till utgången av budgetåret 1977 /78 upp
skattar jag till ca 28 milj. kr. 

Vid min anmälan senare denna dag av anslag på tilläggsbudget Il till 

statsbudgeten för innevarande budgetår kommer jag att föreslå en kost
nadsram av 25,8 milj. kr. för om- och nybyggnader i Södra Klara. Be

loppet är avsett för arbetena i kv. Loen. Enligt vad jag har redovisat i det 
föregående kan de totala kostnaderna för om- och nybyggnad av lokaler 
för departementen i kvarteren Björnen, Loen, Tigern, Rosenbad och 

Johannes Större uppskattas till ca 390 milj. kr. Därav avser 28 milj. 
kr. försörjningsåtgärder. Jag förordar att kostnadsramar som motsva
rar de uppskattade sammanlagda kostnaderna för hela projektet redan 
nu förs upp i investeringsplanen för att investeringsplanen skall tjäna 

syftet att ge en klar bild av den sammanlagda omfattningen av pågåen
de och beslutade projekt. Jag avser att i fortsättningen återkomma med 
redovisningar av projektets olika delar när material föreligger. 

Jag förordar vidare att preliminärt beräknade kostnads ramar för ny

byggnad i Hägernäs, nybyggnad i kv. ölbryggaren i Stockholm samt 
för nybyggnad i kv. J1111gfru11 och kv. Måsen i Sundsvall förs upp i in
vesteringsplanen med de belopp som har redovisats i det föregående. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat byggnadsprogram m. m. för ett stort 
antal nybyggnader avsedda för Iänsförvaltningama och lokala statliga 
myndigheter. Projekteringen av dessa nybyggnader inriktas i enlighet 

med vad som förordades i prop. 1975176: 125 (bil. 6, FiU 1975176: 34, 
rskr 1975176: 293) i största möjliga utsträckning på att projekten skall 

tillföras projektreserven för att kunna utföras vid den tidpunkt som är 
lämplig med hänsyn till sysselsättningsläget. Jag räknar nu med att ut

rymmet för att påbörja förvaltningsbyggnader av detta slag i andra fall 
än då det direkt motiveras av sysselsättningsskäl kommer att vara myc

ket begränsat under budgetåret 1977 /78. Utöver den tidigare beslutade 
om- och tillbyggnaden för länsförvaltningen i Härnösand har jag i mitt 

förslag till investeringsplan tagit med endast den i det föregående redo-

12 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 11 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 11 Budgetdepartementet 158 

visade om- och tillbyggnaden i kv. Kungsfågeln i Luleå. Vid denna be• 

dömning har jag beaktat att utrymme måste hållas tillgängligt för inves

teringar i lokaler för de vid riksmötet 1975/76 beslutade regionala da

toranläggningarna för folkbokföring och beskattning (prop. 1975/76: 100 

bil. 9 s. 101, SkU 1975176: 35, rskr 1975176: 212). Även om arbetena 

t.v. kan begränsas till om- och tillbyggnader eller - i nybyggnadsfallen 

- klart avgränsade inledande etapper kan medelsbehovet budgetåret 

1977/78 för detta ändamål uppskattas till ca 45 milj. kr. Jag avser att i 
annat sammanhang återkomma med redogörelser för de arbeten som kan 

bli aktuella. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag 

att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och 

anslagsberäkning. Jag avser att senare denna dag, vid min anmälan av 

anslag på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1976/77, 

föreslå att ett investeringsanslag av ytterligare 40 milj. kr. anvisas till 

byggnadsarbeten för statlig förvaltning för innevarande budgetår. 

Investeringsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medclsförbrukning 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för 
76-06-30 

1976/77 1977/78 

Ej slutrcdovisade objekt, 
färdigställda före 
1975-07-01 48() 225 485 925 467 155 16 420 2 350 

Stockholm 
Till- och ombyggnad i 

kv. Primus 60 000 55 000 45 234 8 000 1 500 
Ombyggnad av kasern i 

kv. Garnisonen 16000 16 000 11 397 3 500 l 100 

Nybyggnad i kv. Öl-
bryggaren 51 000 80 500 20000 20 000 

Nybyggnad i Västra 
Skogen 81 000 90 700 :10 000. 25 000 

Försörjningsåtgärder 
m. m. i Södra Klara 28000 1 750 4000 

Om- och nybyggnader i 
Södra Klara 36() 000 50000 

Tillbyggnad inom konst-
fackskolans område 3 ooo• 700 .. 1 700 

Nybyggnad i Hägernäs . 10 500 5 500 

Uppsala 
Nybyggnad i kv:en 

75 000 Hugin och Munin 75 000 64 532 8 000 2 000. 
Nybyggnad i kv. Bläsen- . ·,. 

hus m. m. 48.800' 1 807 ,15 000 15 OÖO 

Nyköping 
Om- och tillbyggnad för. 

16 0001 .• Iänsförvaltningen 20 20J . 4 '500 9 000 
. .. 

Bygg- Fä 
start stä 
år-mån år-

72-08 75. 

72-05 rU( t. ( 
77-

76-08 80-

77-05 79. 

77-02 
ruc t. c 

77-04 191 

77-03 78-
. 77-00 78-

73-08 16· 

76-03 78-

. 76-'il .. 
78· 

';, . 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för år-mån år-mån 
76-06-30 

1976/77 1977/78 

Linköping 
Nybyggnader på Valla-

området för FOA 82 000 92000 2 727 35 000 35 000 76-05 78-05 

Norrköping 
Nybyggnad i Oxelbergen 48 200 48 200 33 379 12 000 2 500 74-06 76-05 
Nybyggnad i Saltängen 63 000 65 000 59 488 5 000 500 73-08 75-05 

Jönköping 
Nybyggnad i kv. Göta 44 500 47 400 26 619 10000 10000 73-03 77-05 

Växjö 
Nybyggnad för läns-

styrelse och tingsrätt 25 3001 27 900 12 461 12 000 3 000 75-03 76-10 

Kalmar 
Nybyggnad på Östra 

Malmen 30 900 34 500 2 373 12 000 12 000 76-05 78-03 

Malmö 
Ombyggnad i kv: Karin 8 4001 8 6SO 7 483 800 117 74~11 75-11 
Yttre planering i kv. 

Karin 1 6001 l 600 102 1 200 298 75-04 76-09 

Vänersborg 
Om- och tillbyggnad för 

vägförvaltningen 3 500 3 500 3 106 390 74-05 75-09 
Nybyggnad för läns-

styrelse och tingsrätt 18 900' 20 900 7 169 9 000 .. 4000 75-10 77-02 

Borås 
Nybyggnader inom 

Västeråsenområdet 116 860' 128 000 51 073 30000 30 000 74-05 77-12 

Karlstad 
Nybyggnad i Klara-

området 119 000 135 000 48 443 35 000 30 000 74-01 78-10 

Örebro 
Nybyggnad i kv. Tullen 31 000 32 000 25 479 6000 500 75-02 76-02 .. 

Borlänge 
Nybyggnader i kv. 

lntagan 24000 84400 300 10000 25 000 76"08 80-06 

Gävle 
Nybyggnad i kv. Vasen 52 500 . 54000 51 074 2 700 200 73~08 75-06 
Nybyggnad i kv:en Lås-

man och Vulcanus 16 700 ' 16 700 14 544 2 000 150 "74-10 76-03 

Härnösand 
Om- och tillbyggnad för 

länsförvaltningen 13 4001 15 000 1 500 7000 77-06 78-10 

Sundsvall 
Nybyggnad i kv. Måsen 28000 29000 25 205 2 500 1 000 72-06 78-08 
Nybyggnad i kv. Jung-

frun 40000 6000 12 000 77-03 79-04 
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Objekt Kostnads ram Medelsförbrukning Bygg- Fä 
start stä 

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för år-mån är-
76-06-30 

1976/77 1977 /78 

Umeå 
Nybyggnad inom uni-

versitetsområdet 42 600 47 700 4199 17 000 17 000 76-05 78-

Luleå 
Nybyggnad inom Porsö-

området 31 600 38 000 4 480 20 000 1 t 000 76-04 77-
Om- och tillbyggnad i 

kv. Kungsfågeln 8 200 2 500 4000 77-03 78-

Övrigt 
Övriga omlokaliserings-

objekt 125 000 80000 3 000 25 000 
Diverse objekt 30 000 40000 6 141 15 000 15 000 
Projekteringskostnadcr 35 000 35 000 
Tillkommande objekt 45 000 
Erfarenhetsmässig reducc-

ring av medelsbehovet -7 395 -7 415 

1 742185 2 371275 975 970 366 065 455 000 

1 Innevarande budgetår uppförd i investeringsplanen under investeringsanslaget Byggnadsarbet 
länsstyrelserna. 

2 Prop. 1975/76: 125 (bil. 6), FiU 1975/76: 34, rskr 1975/76: 293. 
• Prop. 1976/77: 25 (bil. 6), FiU 1976/77: 5, rskr 1976/77: 60. 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976/77 

statsbudget 
tilläggsbudgct Il (förslag) 

Anslag för 1977/78 (förslag) 

20 065 

306 000 
40000 

455 000 

821 065 

Beräknad medelsför
brukning 

1976/77 366 065 
1977/78 455 000 

821 065 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för stat

lig förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i 
det föregående, 

2. till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 
1977178 anvisa ett investeringsanslag av 455 000 000 kr. 
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12. Inköp av fastigheter m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

56 414 436 
55 000 000 
55 000 000 

Behållning 

J 61 

46 344 603 

Anslaget används för fastighetsförvärv efter beslut av regeringen i 
varje särskilt fall, bl. a. för markinköp i samband med omlokalisering av 
statlig verksamhet och förvärv av tomtmark för förvaltningsbyggnader 
och polishus. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att -
om kostnaden i det enskilda fallet inte överstiger 300 000 kr. - själv be
sluta i frågor som gäller bl. a. fastighetsregleringar och kompletterings
köp. 

Bygg11adsstyrelse11 

Under budgetåret 1975176 har utbetalats ca 56,4 milj. kr. för fastig
hetsförvärv. Härutöver hade vid budgetårets utgång ca 18,9 milj. kr. en
ligt tidigare åtaganden ännu inte utbetalats. 

Fortfarande återstår att förvärva mark i samband med omlokalise
ringen av statlig verksamhet, bl. a. i Borås, Sundsvall och Umeå. Därut
över pågår förhandlingar fortlöpande med kommuner och enskilda om 
mark- och fastighetsförvärv för utbyggnad av förvaltningen, bl. a. läns
förvaltningen samt domstols- och polisväsendet. Styrelsen bör vidare 
hålla en viss markberedskap för byggnadsobjekt som skulle kunna tidi
gareläggas. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp 
med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag och hemställer att regeringen 
förslår riksdagen 

att till Inköp av fastigheter m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa 
ett investeringsanslag av 55 000 000 kr. 

13, Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

101654 
200 000 
200000 

Behållning 906 925 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av fastigheter och 
byggnader avsedda att tillgodose behovet av expeditionslokaler m. m. 
för de regionala och lokala tullmyndigheterna. Byggnadsverksamheten 
omfattar huvudsakligen tullstations- och bilvisitationsbyggnadcr, förråds-
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byggnader för förvaring av oljebekämpningsrr.ateriel m. m. samt bygg
nader för sambandscentraler och racliolänkstationer. 

G e11eraltullstyrelsen 

Generaltullstyrelsen föreslår att medel beräknas för att följande bygg
nadsobjckt skall kunna utföras under nästa budgetår. 

Tullstationsbyggnaden i Flötningen, Kopparbergs län, och det därin
till liggande bostadshuset är i stort behov av ombyggnad och upprust
ning samt komplettering med garageplatser. Kostnaderna härför beräk
nas till 160 000 kr. Därutöver erfordras en omläggning av avloppssyste
met från bostadshuset för en kostnad av 50 000 kr. Sammanlagda me
delsbehovet utgör alltså 210 000 kr. 

För ombyggnad av expeditionsbyggnaden i Rörbäcksnäs, Kopparbergs 
län, disponerar styrelsen f. n. 75 000 kr. I samband med att denna om
byggnad kommer till utförande är det angeläget att de sanitära förhål
landena på platsen förbättras. Anordnande av omklädningsrum med 
tvätt- och duschutrymmen m. m. i det närbelägna bostadshuset beräknas 
dra en kostnad av 40 000 kr. För tjänstebilar erfordras iordningställande 
av tre garageplatser för en kostnad av 45 000 kr. Sammanlagt behövs 
ett anslagstillskott av 85 000 kr. 

För ombyggnad av ett kallförråd i tullstationsbyggnaden i Gäddede, 

Jämtlands län, till varmgarage och i samband därmed förbättring av drä
nerings- och avloppssystemet erfordras 50 000 kr. 

För nyuppförande av en genom brand skadad byggnad för radiolänk
station på Tom berget, Stockholms län, disponerar styrelsen 15 000 kr. 
Kostnaderna visar sig emellertid bli väsentligt högre, varför ett anslags
tillskott av 30 000 kr. behövs. Styrelsen undersöker möjligheterna att 
nedbringa kostnaderna genom flyttning till annan lämplig plats. 

Under beaktande av medelsbchov för oförutsedda utgifter och av 
medelsbehållning under anslaget föreslår generaltullstyrelsen att 200 000 
kr. anvisas även för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar att de av generaltullstyrelsen föreslagna byggnadsobjek
tcn utförs. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med det av styrel

sen föreslagna beloppet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa byggnadsarbeten vid tullverket för budgetåret 
1977178 anvisa ett investeringsanslag av 200 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

6. Pressens lånefond 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /78 Förslag 

10 740 000 
15 000 000 
15 000 000 

Behållning 

163 

25 709 978 

Lån ur pressens lånefond kan beviljas tidningsföretag såväl för inves
tering som för annan åtgärd som bedöms vara nödvändig för att stärka 
företagets konkurrensförmåga på längre sikt. Lån skall företrädesvis 
ges för åtgärder som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan 
mellan tidningsföretag. Lån får dock ej beviljas för sådana projekt som 
bedöms kunna finansieras på den allmänna kreditmarknaden på nor
mala marknadsmässiga villkor. Medlen disponeras av presstödsnämn~ 
den (prop. 1975/76: 131, KU 1975176: 46, rskr 1975176: 254). 

Presstöd.rnäm11de11 

Med hänvisning till att presstödsnämndens kansli helt nyligen börjat 
sin verksamhet och till att några erfarenheter av de ändrade reglerna 
för lån ur fonden ännu inte kunnat vinnas anser sig prcsstödsnämnden 
inte kunna göra andra bedömningar än dem som gjordes av prnssut
redningen och av statsmakterna vid behandlingen av prop. 1975176: 131. 
Anslaget bör tas upp med oförändrat 15 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder presstödsnämndens förslag och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Pressens låne/ond för budgetåret 1977 /78 anvisa ett in
vesteringsanslag av 15 000 000 kr. 
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VI. Fonden för statens aktier 

1. Teckning av aktier i Statskonsult AB 

Nytt anslag (förslag) 2 400 000 

164 

Statskonsult AB, som bildades år 1969 (prop .. 1969: 60, SU 1969: 56, 

rskr 1969: 187), är ett statligt aktiebolag med uppgift att tillhandahålla 

konsulttjänster inom området administrativ utveckling och rationalise

ring. Företaget förutsätts i första hand verka inom statsförvaltningen 

men är i mån av resurser och konkurrenskraft oförhindrat att utvidga 

sin verksamhet till andra delar av den offentliga förvaltningen och till 
näringslivet. 

Statskonsult AB bedriver sin verksamhet vid dels ett huvudkontor 
i Solna, dels två regionkontor i Örebro och Norrköping. Vidare har 

företaget under de senaste åren förvärvat två dotterbolag, Information 
System International NS (ISI NS) i Norge samt Bohlin & Strömbcrg 

AB. Omsättningen inkl. dotterbolagen är f. n. ca 60 milj. kr. per år. 
Antalet anställda uppgår till ca 300. 

Statsko1zsult AB 

Statskonsult AB erhöll vid starten ett eget kapital på 600 000 kr., 

varav 500 000 kr. bildade aktiekapital och 100 000 kr. reservfond. Den 
verksamhet, för vilken detta kapital beräknades, var ett utbyggt företag 
med en omsättning på ca 10 milj. kr. och med 100 konsulter. 

Det egna beskattade kapitalet har fram till den 31 december 1975 

genom redovisning av vinst i verksamheten ökat från ursprungligen 
600 000 kr. till 1,2 milj. kr. Enligt vedertagna principer för finansiering 
av tjänsteproducerande verksamhet är förhållandet mellan det egna be
skattade kapitalet och företagets storlek otillfredsställande. För att er
hålla en rimlig relation härvidlag har det bedömts erforderligt att till

föra företaget 2,4 milj. kr. 
Statskonsult AB hemställer därför att aktiekapitalet ökas genom 

nyemission från 500 000 kr. till 2,5 milj. kr. samt att aktietillskottet 
utges till 120 %, varigenom bolagets reservfond kan tillföras 400 000 kr. 

Föredraganden 

Statskonsult AB har ökat sin omsättning väsentligt sedan företaget 

bildades. Jag delar företagets bedömning att aktiekapitalet bör ökas 
från 500 000 kr. till 2,5 milj. kr. för att uppnå en rimlig relation mellan 

det egna beskattade kapitalet och företagets storlek. Aktierna bör teck
nas till en kurs av 120 %, varvid reservfonden kan tillföras 400 000 kr. 
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Jag förordar att ett investeringsanslag av 2,4 milj. kr. anvisas för än

damålet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Teckning av aktier i Statskonsult AB för budgetåret 1977/78 
anvisa ett investeringsanslag av 2 400 000 kr. 
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IX. Diverse kapitalfonder 

5. Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 

1975176 Utgift 68 978 000 Behållning 49 256 000 
1976177 Anslag 115 000 000 
1977178 Förslag 115 000 000 

Statens datamaskinfond är en kapitalfond för finansiering och redo
visning av generellt användbar datamaskinutrustning som anskaffas för 
andra myndigheter och institutioner än de affärsdrivande verken. 

Fonden består av två delfonder, försvarets delfond och civila statsför
valtningens delfond. Båda delfonderna förvaltas av statskontoret. Del
fonderna byggs upp genom medel som anvisas på investeringsanslagen 
Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning av datamaski
ner och Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner. Medels
behovet för budgetåret 1977178 till Statens datamaskinfond: Försvarets 
delfond: Anskaffning av datamaskiner har tidigare denna dag anmälts 
av chefen för försvarsdepartementet. 

Från investeringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förvärv 
av datamaskinutrustning, dels andra utgifter av investeringskaraktär i 
samband med anskaffning, installation eller igångkörning av förvärvad 
eller förhyrd datamaskinutrustning, vilka är av sådan art att de bör pe
riodiseras. På fonden redovisad utrustning ställs mot avgift till förfogan
de för de myndigheter som skall svara för driften av anläggningaroo. 
Avgifterna fastställs av statskontoret efter samråd med riksrevisionsver
ket och, i fråga om avgifter till försvarets delfond, försvarets rationalise
ringsinstitut. Avgifterna skall, utöver normal avskrivning eller hyra för 
utrustning m. m., täcka kostnaderna för fondens administration. 

Statskontoret 

I anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de 
myndigheter som omfattas av statens datamaskinfond att anmäla behov 
av datamaskinutrustning till statskontoret, som avger gemensam anslags
framställning för den datamaskinutrustning som kan behöva anskaffas 
över fonden. På grundval av sålunda redovisade eller på annat sätt 
aktualiserade behov beräknar statskontoret det totala .investeringsbe
hovet för datamaskinutrustning inom den civila statsförvaltningen under 
budgetåret 1977178 till 146 milj. kr. Investeringsbehovet under budget
året 1976177 uppskattas till 133 milj. kr., varefter 31 milj. kr. finns 
disponibelt. Med hänsyn till de förskjutningar av leveranser och betal
ningar som erfarenhetsmässigt inträffar, hemställer statskontoret om 
ett investeringsanslag om 115 milj. kr. Bland större investeringsobjekt 
märks kompletteringar och nyanskaffningar av ADB-utrustning inom 
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polisväsendet, den allmänna försäkringen, vägväsendet, bil- och kör

kortsregistret, SMHI, statistiska centralbyrån, datamaskincentralcn för 
administrativ databehandling, skatteadministrationen, universitet och 
högskolor samt arbetsmarknadsverket. Den slutliga prövningen av en
skilda investeringsobjekt med ett anskaffningsvärde överstigande 
300 000 kr. sker i samband med att statskontoret hos regeringen begär 
bemyndigande att få anskaffa viss utrustning. Medelsberäkningen avser 

huvudsakligen köp av utrustning. Val mellan köp och förhyrning av 
kontrakterad utrustning sker dock som regel först i samband med le
veransen. Skulle förhyrning i stället för köp bli aktuell för viss utrust
ning blir medelsbehovet i motsvarande mån lägre. 

Anskaffning av datamaskinutrustning medför många gånger långa 

leveranstider. Utrustning som skall levereras under budgetåren 1977178 
och 1978/79 beställs i åtskilliga fall därför redan under budgetåret 1976/ 
77. Riksdagen har åren 1970-1976 lämnat bemyndiganden på sam
manlagt 510 milj. kr. för beställningar av datamaskinutrustning. Efter 
avräkning av köpvärdet för köpt och hyrd utrustning som beställts för 
installation t. o. m. budgetåret 1975176 återstår av lämnade bemyndigan
den 226 milj. kr. Köpvärdet för den utrustning som beräknas bli instal
lerad under budgetåren 1976/77 och 1977 /78 uppgår till 91 resp. 132 
milj. kr. Under budgetåret 1977178 förutsätts vidare beställning ske av 
utrustning som planeras bli installerad under budgetåret 1978/79 och 
även senare, bl. a. de regionala datorer för ADB-systemet för folkbokfö
ring och beskattning vilka kommer att installeras under budgetåret 
1979/80. Köpvärdet för denna utrustning beräknas till sammanlagt 138 

milj. kr. Ett kompletterande bemyndigande på 135 milj. kr. erfordras 
därför. 

Föredraganden 

Statskontoret har på grundval av bl. a. uppgifter från myndigheterna 
beräknat att datamaskinutrustning kommer att anskaffas för 146 milj. 
kr. under nästa budgetår. Mcdelsbehovet avser anskaffning av utrust
ning för bl. a. polisväsendet, den allmänna försäkringen, vägväsendet, 
bil- och körkortsregistret, SMHI, statistiska centralbyrån, datamaskin
centralen för administrativ databehandling, skatteadministrationen, uni
versitet och högskolor samt arbetsmarknadsverket. I huvudsak gäller 

det anskaffningsbehov till vilka riksdagen redan har tagit principiell 
ställning genom exempelvis beslut om uppbyggnad av ett visst ADB

system eller beslut om sådana reformer som är styrande för behovet av 
datamaskinutrustning. Regeringen har till stor del redan bemyndigat 

statskontoret att anskaffa denna utrustning. 
Statskontoret har härutöver beräknat behovet av beställningsbemyndi

gande till totalt 135 milj. kr. för anskaffningar som avses levererai 

främst under budgetåren 1978179 och 1979/80. 
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Jag beräknar i likhet med statskontoret medelsbehovct för nästa 

budgetår under anslaget till 115 milj. kr. Riksdagens bemyndigande 

bör därutöver inhämtas att beställa datamaskinutrustning till ett värde 

av 135 milj. kr. utöver tidigare lämnade bemyndiganden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att datamaskinutrustning beställs - utöver tidigare 

medgivet belopp - till en kostnad av högst 135 000 000 kr., 

2. till Statens datamaskin/ond: Anskaffning av datamaskiner för 

budgetåret 1977178 anvisa ett investeringsanslag av 115 000 000 

kr. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 11 Budgetdepartementet 

Register 

Sid. 
I Översikt 

DRlFTBUDGETEN 

A. Budgetdepartementet m. m. 
JO Budgetdepartementet 
l l Gemensamma ändamål för departementen 
12 Kommittccr m m 
13 Extra utgifter 

B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 
14 Kammarkollegiet 

Uppgiftsfördelning och samverkan mellan statskontoret 
och riksrevisionsverkct 

I 5 Inledning 
17 Revisions- och rationaliseringsutredningen 
30 Remissyttranden 
39 Föredraganden 
51 Statskontoret 
57 Datamaskincentralen för administrativ databehandling 
59 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 
59 Riksrevisionsverket 
63 _Byggnadsstyrelsen 
69 Utredningar rörande byggnadsföretag m m 
70 Inredning av byggnader för statlig förvaltning 
81 Statens förhandlingsnämnd 
82 Presstödsnämnden 

Nämnden för samhällsinformation: 
83 Förvaltningskostnader 
85 Tidningsutgivning 
86 Statens avtalsverk 
88 Statens personalpensionsvcrk 
89 Statens personalbostadsdelegation 
90 Statens pcrsonalutbildningsnämnd 
92 Statens personalnämnd 
94 Statens förhandlingsråd 

C. Skatte- och kontrollväsen 
Tullverket: 

96 Förvaltningskostnader 
105 Anskaffning av viss materiel 
107 Riksskattcverkct 
119 Stämpelomkostnadcr 
120 Kostnader för ärlig taxering m m 
120 Ersättning till postverket m fl för bestyret med skatteupp

börd m m 
121 Kilometerbeskattning 

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
126 Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad:tolag 
126 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m m 
129 Skattcbortfallsbidrag till kommuner m ft, 
130 Särskilt bidrag till kommunerna -
131 Extra bidrag till kommuner och landstingskommuner 
131 Kompensation till kommuner m, fl i anledning av 

1974 års skattereform · 

. ------·-- ----

169 

Anslag kr. 

21746000 
51 035 000 
JO 500 000 

625 000 

83 906 000 

11 728 000 

44 645 000 
1 000 

4 000 000 
41176000 

l 000 
l 000 

27 000 000 
2 110 000 
l 174 000 

2 tt2 000 
l 241 000 

17 340 000 
32 463 000 

762 000 
7 592 000 

24 348 000 
I 944 000 

219 638 000 

402 385 000 
5 075 000 

159 400 000 
2 651 000 

89 000000 

29 100 000 
1 383 000 

688 994 000 

I 200 000 
3 370 000 000 

725 000 000 
122 000 000 
300 000 000 

I 300 000 000 

5 818 200 000 
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E. Diverse 
133 Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slotts

byggnadernas delfond 
133 Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

mm 
134 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 
134 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
135 Stöd till dagspressen 
138 Viss informationsvcrksamhet 
141 Bidrag till vissa investeringar 
142 Avlöningar till personal på indragningsstat m m 
143 Viss utbildningsverksamhet 
144 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 
145 Statlig företagshälsovård 
145 Kostnader för vissa nämnder m m 
146 Viss förslagsverksamhct m m 
147 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m m 
148 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 
149 Statlig personaladministrativ informationsbehandling 

170 

7 691 000 

2 030 000 
5 400 000 

470 000 
189 000 000 

9 300 000 
1 000 

100 000 
6 600 000 

22 400 000 
1 000 

550 000 
142 000 

1200000 000 
17 700 000 

1 000 
1461386 000 

Summa för driftbudgeten . 8 272 124 000 

IX. Diverse kapitalfonder 
166 Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för budgetdepartementet 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760509 

115 000 000 

642600000 

8 914 724 000 







Bilaga 12 till budgetpropositionen 1977 

U tbildningsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 12 

Till utbildningsdepartementet hör skolväsendet, den högre utbild
ningen och forskningen, vuxenutbildningen, det studiesociala stödet, 

kulturverksamheten, internationellt kulturellt utbyte, radio- och televi
sionsfrågorna samt kyrkoärendena. 

Fördelningen av samhällets utbildningsresurser mellan individer och 

generationer är betydelsefull och kan liksom utbildningens innehåll ak
tivt medverka till social förändring och utjämning. Utbildning bidrar 
också till den enskildes personlighetsutveckling och är ett redskap i in

dividens strävan efter ökad arbetstillfredsställelse. Det är därför en 

viktig uppgift för samhället att genom utbildningen fånga upp och möta 
individernas mångskiftande behov. Utbildningspolitikens mål är två
faldigt: att ge alla individer likvärdiga möjligheter att göra det bästa av 

sina förutsättningar. Det är med utgångspunkt i bl. a. dessa värderingar 
som de förslag utformats som nu föreläggs riksdagen vid 1976/77 års 

riksmöte. 
Genom förslagen till förändringar i grundskolan markeras betydelsen 

av att öka möjligheterna till individuell anpassning av undervisningen. 
Med reformeringen av skolans inre arbete vidgas de praktiska möjlig

heterna att ta hänsyn till den enskilde eleven. Det kan ske t. ex. ge
nom att anslagna medel i större utsträckning får användas för att mins
ka undervisningsgruppernas storlek och därmed lösa enskilda elevers 
eller elevgruppers speciella svårigheter. En större frihet att avväga 
undervisningsgruppernas storlek efter den aktuella undervisningssitua
tionen ger ökade möjligheter till individuell kontakt. Bättre förutsätt
ningar för sådana åtgärder kommer att finnas först i och med att re
formen i sin helhet genomförts. Vissa av de förslag som läggs fram för 
riksdagen vid detta riksmöte ger emellertid möjlighet till sådana hän
synstaganden. Det gäller förslagen om ökade medel för särskilda åt
gärder på skolområdet, inrättande av tjänster för s. k. lärarvikarier 

och hemspråksundervisning för invandrarbarn. Det gäller också för
slaget om medel för fritidsverksamhet i grundskolan, vars syfte är att 
skapa förutsättningar för fritidsverksamhet i direkt anslutning till skol

dagens slut. 
Under flera anslag förs förslag fram om fortsatta åtgärder för att 

förbättra handikappade elevers skolgång. Bl. a. föreslås utbyggnad av 

1 Riksdagen 1976177. I sam!. Nr 100. Bilaga 12 
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specialskolans organisation för undervisning av utvecklingsstörda barn 
och ungdomar som är syn-, hörsel- eller talskadade. 

En kraftig ökning sker av anslagen till w1gdonzsvcrksamhet. Ålders

gränsen har sänkts genom tidigare riksdagsbeslut. Nu föreslås en ök

ning av statsbidraget per sammankomst. 

Med hänsyn till att utredningen om den gymnasiala utbildningen till
satts är initiativen till förändringar i gymnasieskolan begränsade. Den 
ökade dimensionering och omfördelning mellan linjerna som föreslås är 

uttryck för en vilja att anpassa utbudet till arbetsmarknadens behov och 
den utveckling den individuella efterfrågan haft. I enlighet med rege
ringsdeldarationen föreslås vissa förändringar i vårdutbildningcn. För
slag om reform av vårdlärarutbildningcn kommer senare att föreläggas 
riksdagen. 

Reformeringen av högskoleutbildningen kommer att fortsätta på 
grundval av en särskild proposition i vilken resurser kommer att be

räknas för såväl utbildning som forskning. De av riksdagen tidigare 
beslutade bchörighctsreglerna, som ger tidigare utanförställda grupper 
möjlighet att vinna tillträde till högskoleutbildning, ligger fast. Indivi
dernas möjlighet att få tillgång till högskoleutbildning vidgas också 
genom att förslag läggs fram om ett resurstilldelningssystem som möj

liggör stort hänsynstagande till deras efterfrågan pli högskoleutbild
ning. Genom detta blir det möjligt att i likhet med vad som tidigare 

gällt erbjuda fritt tillträde till vissa utbildningslinjer och kurser. Dessa 
avses motsvara i huvudsak grundutbildning inom de nuvarande huma

nistiska och samhällsvetenskapliga fakulteternas områden. Ingen behö
rig sökande som anmält sig i tid skall kunna avvisas från en utbild
ning som erbjudits som fri och som fått minst 10 studerande anmälda. 

I en särskild proposition kommer förslag senare att läggas fram om 
reformering av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna samt om 

en ny utbildning för hcmspråkslärare. 
Forskning är ett medel i den sociala nyttans och framåtskridandets 

tjänst. Den representerar också en kultursträvan med självständigt värde. 

Bland förslagen inom forskningens område är inrättandet av forsk
ningsrådsnämnden värt att framhållas. Denna får till uppgift att stimu

lera för samhället betydelsefull forskning med tvär- och mångveten

skaplig inriktning. Genom ökade anslag till forskningsråden vidgas möj
ligheterna till forskning generellt. För den fria grundforskningen är uni

versitet och högskolor basorganisation. Den tillförs förstärkta resurser. 
Med dessa förslag har en viss accent lagts på humanistisk och samhälls

vetenskaplig forskning. 
Bland förslagen till förändringar inom vuxenutbildningen märks 

framför allt förbättrade resurser för studiecirkelverksamhet och grund
utbildning för vuxna (alfabetiseringsundervisning), en fortsatt ökning 
av anslagen till den kommunala vuxenutbildningen samt förslag om 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartemcntet 3 

utbildning av s. k. kontakttolkar. I en särskild proposition med anled
ning av folkhögskoleutredningens betänkande kommer senare förslag 
om ett nytt statsbidragssystem för folkhögskolan att läggas fram. Ge
mensamt för dessa åtgärder är att de bör kunna medverka till en ut
jämning av den utbildningsklyfta som finns mellan olika åldersgrupper 
samt att de ger eftersatta grupper som invandrare och analfabeter ökade 
möjligheter till utbildning. 

På det studiesociala området föreslås en successiv avveckling av ma
keprövningen vid tilldelning och återbetalning av studiemedel, en ök
ning av studichjälpcn, en utbyggnad av studiestödet för alfabetiserings
undervisning samt en förbättring av vuxenstudiestödet. Det senare 
möjliggörs genom att vuxenutbildningsavgiften höjs från 0,15 % till 
0,25 % av lönesumman fr. o. m. 1 januari 1978. Därigenom kan antalet 
särskilda vuxenstudiestöd öka från 8 090 till ca 10 000 och tim- och 
dagstudiestöden fördubblas. Det innebär att framför allt fler lågin
komsttagare med dålig skolunderbyggnad för ökade möjligheter till för
bättrad utbildning, vilket bl. a. bör förändra deras situation på arbets
marknaden. Såväl den successiva avvecklingen av rnakeprövningen som 
det förbättrade vuxenstudiestödet bidrar till att skapa en ökad jäm
ställdhet mellan män och hinnor. 

I fråga om kyrkliga ändamål föreslås statsbidrag till restaurering av 
klosterkyrkorna i Vadstena och Varnhem. Anslagen till andra tros
samfund än svenska kyrkan räknas upp. 

De utbildningspolitiska förslag som föreläggs riksdagen vid 1976/77 
års riksmöte präglas av strävan att åstadkomma ökade möjligheter till 
återkommande utbildning. Vid reformeringen av högskoleutbildningen 
vidtas åtskilliga åtgärder som stöder samspelet mellan högskolan och 
arbetslivet. Förslag till konkreta studieorganisatoiriska åtgärder som 
fram i den särskilda propositionen om högskoleutbildningen. 

Grundskolan berörs inte direkt av planeringen för återkommande 
utbildning. Riksdagsbeslutet om reformering av skolans inre arbete, 
som innefattar åtgärder för att bredda kontakten mellan skola och ar
betsliv, bör emellertid få betydelse för elevernas attityder till och val 
mellan olika vägar till yrkeslivet. 

Vid sidan av strävan att stärka sambandet mellan utbildning och ar
betsliv läggs vikt vid utbildningens kulturella och allmänbildande aspek

ter i vid mening. En del av det samlade utbil<lningsutbudct har ingen 
direkt yrkcsanknytning, utan motiveras främst av medborgarnas efter
frågan på allmänna personlighetsutvecklande utbildningar av skilda 

slag. Den omfattande folkbildningsverksamheten är ett uttryck för det
ta. Utrymme för motsvarande allmänt kulturella inslag måste också 
garanteras inom skolan och högskolan. Den samlade skoldagen kom
mer att ge ökat utrymme för kulturaktiviteter. Inom högskolan marke
ras samma strävan i det kommande förslaget genom att fritt . tillträde 
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behålls till den del av högskolan som i huvudsak motsvarar de huma
nistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. 

För kultursektorn presenteras förslag till ökningar av det statliga 
stödet av större omfattning än de som lagts fram för riksdagen under 
de senaste åren. Det är motiverat med ett starkare statligt engagemang 
för att kulturpolitikens mål skall kunna komma närmare sitt förverk
ligande. Det är ett viktigt kulturpolitiskt mål att ge alla medborgare 
samma möjligheter att uppleva och ta del i kulturell verksamhet. Väg
ledande för kulturpolitiken måste vara en strävan att garantera kultur
livets mångfald och frihet samt att motverka det ensidiga kulturutbud 
som de fria marknadskrafterna kan medföra. Ett ytterligare mål är att 
söka nå de grupper som hittills varit eftersatta i det samhällsstödda 
kulturlivet. Även decentralisering måste vara ett viktigt mål för den 
fortsatta kulturpolitiken. Kulturpolitiken måste ge utrymme för både 
det traditionella och det djärvt nyskapande, både det underhållande 
och det samhällskritiskt stridbara. 

I särskilda propositioner läggs förslag fram om insatser för att ga
rantera kvalitetsbokhandelns fortbestånd och utveckling och om kraftigt 
stöd till kulturtidskrifter. Bägge förslagen syftar till att förstärka sam
hälls- och kulturdebatten och att vidga yttrandefriheten. För sektorn 
teater, dans och musik föreslås en ökning av anslagen. Relativt sett 
störst är uppräkningen för de fria grupperna - från 5,1 miljoner till 
9,1 miljoner kronor. Förslag läggs också fram om ett nytt bidrags
system för regionala museer. Det syftar främst till att trygga de re
gionala museernas möjligheter att fullgöra sina åtaganden som fria 
kulturinstitutioner på kulturminnesvårds- och museiområdet. 

Till reformerna inom kultursektorn hör förslagen om kulturpolitiska 
satsningar till stöd för de handikappade. Åtgärder för att vidmakthålla 
samernas kultur och förbättra deras utbildningsmöjligheter kommer 
också att presenteras. I bägge fallen läggs förslag fram i särpropositio
ner. Ett särskilt stöd föreslås också infört för att skapa förutsättningar 
för utgivning och distribution i Sverige av litteratur på invandrargrup
pernas språk. Den bärande tanken bakom dessa tre förslag är att stärka 
eftersatta gruppers ställning i kulturlivet. 

Sammanställning m. m. 

Totalbeloppen för de olika budgetavsnitten samt förändringarna i 
jämförelse med anslagen för innevarande budgetår framgår av följande 
tabell. Anslagsindelningen och redovisade belopp för budgetåret 1976/ 
77 har justerats för att göra jämförelser med budgetförslaget för 1977178 
möjliga. Hänsyn har tagits till att inom utbildningsdepartementets hu
vudtitel ett antal nya anslag kommit till, ett antal anslag utgått samt att 
vissa överföringar ägt rum mellan de olika littera. Inom utbildningsde
partementets huvudtitel littera B, kulturändamål, har en förändring av 
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anslagsindelningen gjorts för att förbättra överskådligheten. Inom lit
tera D, skolväsendet, har också en viss förändring beträffande anslags
indelningen genomförts. Littera E, högre utbildning och forskning har 
givits en helt ny anslagsindelning, vilket är bl. a. en konsekvens av hög

skolereformen. Littera F, som tidigare benämndes lärarutbildning, har 
utgått och ingår beloppsmässigt i littera E. Detta medför att vuxenut

bildning erhåller litterabeteckning F, studiesociala åtgärder G samt in
ternationellt kulturellt samarbete H. Som en följd av ovan angivna 

förändringar inom huvudtiteln överensstämmer sålunda inte beloppen i 
kolumnen anvisat 1976/77 med statsbudgeten för budgetåret 1976/77 
annat än i fråga om totalsumman. 

I de sammanställningar över personalen vid myndigheter m. m. som 

Anvisat 
1976/77 

DRJFTBUDGETEN 
A. Utbildningsdepartementet m.m. 39,I 
B. Kulturändamål 656,6 

Konst, litteratur, musik, 
teater m.m. 431,7 
Arkiv, museer, kulturminnes-
vård m.m. 151,0 
Ungdoms- och nykterhets-
verksamhet 73,9 

C. Kyrkliga ändamål 39,7 
D. Skolväsendet 8 971,4 

Centrala och regionala 
myndigheter m.m. 125,9 
För skolväsendet gemen-
samma frågor 188,6 
Det obligatoriska skol-
väsendet m.m. 6 419,5 
Gymnasiala skolor m.m. 1 994,4 
Investerings bi drag 243,0 

E. Högre utbildning och forskning 2 910,9 
Utbildning och forskning inom 
högskolan m.m. 2 513,2 
Vissa forskningsändamål 313,6 
Inredning och utrustning 84,0 

F. Vuxenutbildning 968,7 
G. Studiesociala åtgärder 702,4 
H. Internationellt kulturellt 

samarbete 28,7 
Kulturellt samarbete med 
utlandet 7,7 
Nordiskt kulturellt samarbete 21,0 

Totalt för driftbudgeten 14 317,5 

KAPIT ALBUDGETEN 
Statens affärsverksfonder 41,3 
Statens allmänna fastighetsfond 140,1 
Statens utlåningsfonder 455,0 
Totalt för kapitalbudgeten 636,4 
Totalt för utbildningsdepartementet 14953,9 

Förslag 
1977/78 

44,5 
808,6 

499,2 

176,8 

132,6 
49,5 

9 653,5 

132,0 

217,2 

6 945,7 
2101,6 

257,0 
3 246,3 

2 796,2 
358,l 
92,0 

1 191,8 
711,0 

30,0 

8,4 
21,6 

15 735,2 

54,4 
150,0 
816,0 

1 020,4 
16 755,6 

Förändring 

+ 5,4 
+ 152,0 

+ 67,5 

+ 25,8 

+ 58,7 
+ 9,8 
+ 682,1 

+ 6,1 

+ 28,6 

+ 526,2 
+ 107,2 
+ 14,0 
+ 335,4 

+ 283,0 
...L 44,4 
--'-- 8,0 
+ 223,1 
+ 8,6 

+ 1,3 

+ 0,7 
+ 0,6 

+1417,7 

+ 13,l 
+ 9,9 
+ 361,0 
+ 384,0 
+1 801,7 
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lämnas under de olika anslagspunkterna, ingår - förutom tjänster 
enligt personalförteckning m. m. - även annan personal till ett antal 
som motsvarar medelsanvisningen. 

I den följande redovisningen a:v myndigheternas anslagsframställ
ningar återges även myndigheternas förslag och bedömningar av effek
terna av en medclstilldelning som med 5 % understiger anslaget enligt 
statsbudgeten 1976/77 justerat med hänsyn till pris- och löneomräkning 
för budgetåret 1977/78 (0-alternativet). 

Under budgetåret 1975/76 har ur behållningen av de särskilda lotte
rier som anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturella 
ändamål beviljats bidrag med tillhopa 5 419 000 kr., varav 3 222 000 kr. 
avser byggnadsarbeten och utrustning inom teater-, dans- och musik
området, 467 000 kr. avser byggnadsarbcten och utrustning inom musei
området, 330 000 kr. avser investeringsändamål inom konstområdet, 
500 000 kr. avser insatser inom filmområdet och 550 000 kr. avser bygg
nadsarbeten inom kulturminnesvårdsområdet. Vidare bar statens kul
turråd tilldelats 350 000 kr. för fördelning av utrustningsbidrag till mind
re föreningar och organisationer inom rådets ansvarsområde. 
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UTBILDNTNGSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Wikström såvitt avser frågorna under littera 

A, B punkterna 1-56 och 62-63, E utom vad avser sektorn utbild
ning för undervisningsyrken, F, G och H på driftbudgeten samt under 

punkterna I:B2, II:14 och 15 och IV:5 och 6 på kapitalbudgeten; 

statsrådet Antonsson såvitt avser frågorna under littera C på driftbud
geten; 

statsrådet Mogård såvitt avser frågorna under littera B punkterna 57_..:._ 
61, D och E vad avser sektorn utbildning för undervisningsyrken på 

driftbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser utbild

ningsdepartementets verksamhetsområde. 

DRIFTBUDGETEN Nionde huvudtiteln 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

Personal 

15 350 578 
16 711 000 
18 675 000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Expenser 

1976/77 

74 
66 

140 

15 511 000 

229 000 
971 000 

16 711 000 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

+l 
+1 
+2 

+1 852000 

+ 34000 
+ 78 000 

+1964000 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdcpartementet 8 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 18 675 000 kr. 

Vid utbildningsdepartementet bör inrättas ytterligare en tjänst som 
statssekreterare i Fr 27. 

Härutöver har jag beräknat medel för bl. a. arvode till en tjänsteman 
med ställning som statssekreterare. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

dels att bemyndiga regeringen att i utbildningsdcpartementet 

inrätta en ordinarie tjänst för statssekreterare med beteck
ningen r. 

dels att till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 18 675 000 kr. 

A 2. Kommittcer m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

20 877 835 
21839 000 

25194 000 

Reservation 5 484 117 

Utredningsverksamheten under nästa budgetår beräknas få i huvud
sak samma omfattning som innevarande budgetår. En viss uppräkning 
av förevarande anslag bör dock ske med hänsyn till pris- och löne

ökningar. 
Från anslaget har under föregående år utgått medel till bl. a. styrel

sen för sekretariatet för framtidsstudier samt till det till styrelsen knut
na projektet Energi och samhälle. Medel för detta ändamål bör i fort
sättningen beräknas under anslaget Framtidsstudier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett 

reservationsanslag av 25 194 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

558 610 
575 000 

650 000 

Reservation 187 832 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 650 000 kr. Jag har 
därvid beräknat medel till dels Uppsala universitets 500-årsjubileum, 
dels Stockholms universitets 100-årsjubileum med vardera 75 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1977178 anvisa ett reserva

tionsanslag av 650 000 kr. 
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B. KULTURÄNDAMÅL 

Statsrådet Wikström 

Reformförslagen under kulturavsnittet innebär en kraftig ökning av 
de statliga insatserna på kulturområdet. Tillsammans med de förslag som 
jag avser att senare förelägga regeringen i särskilda propositioner utgör 
insatserna under budgetåret 1977/78 ett reformprogram av större om
fattning än de som lagts fram för riksdagen under de senaste åren. 
Enligt min mening är det nödvändigt med ett ökat samhälleligt engage
mang för att de mål för kulturpolitiken som riksdagen har lagt fast skall 
kunna förverkligas. En ökad utbyggnadstakt är motiverad inte bara på 
det statliga området. Det är min förhoppning att insatserna för kulturell 
verksamhet ges högre prioritet också i kommuner och landsting. 

Det är framför allt på litteratur- oclz tidskriftsområdena som det enligt 
min mening är motiverat med ökade insatser. Bok- och tidskriftsmark
naderna har på senare år fått vidkännas kraftiga kostnadsökningar. Det 
är risk för att detta leder till att mångfalden i tidskriftsutgivningen 
minskar, att bokpriserna stiger kraftigt och att den udda och svårsålda 
litteraturen får allt svårare att bli utgiven och spridd. En central kul
turpolitisk uppgift bör vara att skapa garantier för en livlig samhälls
och kulturdebatt och för att kvalitetslitteratur och aktuell debatt skall 
kunna nå ut till och engagera många människor. 

För framgång i dessa avseenden spelar bokhandeln en viktig roll. 
Enligt min mening är det viktigt att samhällets insatser på litteratur
området inte bara omfattar stöd till produktionen av böcker utan också 
en förstärkning av distributionsledet. Då behövs det bl. a. samhälleliga 
insatser för att garantera kvalitetsbokhandelns fortbestånd och utveck
ling. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om ett statligt 
bokhandclsstöd baserat på det utrcdningsarbete som bedrivits i utbild
ningsdepartemcntct och som nyligen har presenterats i promemorian 
(Ds U 1976: 17) Stöd till bokhandeln, vilken f. n. remissbehandlas. 

Även när det gäller stödet till kulturtidskrifterna avser jag att åter
komma till regeringen. Jag kommer då att ta upp de förslag om ökade 
ekonomiska insatser som kulturtidskriftsutredningen lagt fram i betän
kandet (Ds U 1976: 16) Stöd till kulturtidskrifter, som nu är ute på 
remiss. Flera av de tidskrifter som fått bidrag från det särskilda an
slaget till kulturtidskrifter under utbildningsdepartementets huvudtitel 
berörs också av de förslag beträffande distributionsstöd till organisa
tionstidskrifter som överlämnats till chefen för budgetdepartementet 
och som nu remissbehandlas (Ds Fi 1976: 7, Stöd till organisationstid
skrifter). Enligt vad jag har inhämtat kommer också dessa förslag att 
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behandlas i en särskild proposition. Härigenom blir det för första gång
en möjligt att göra en samlad bedömning av tidskrifternas situation och 
ta ställning till behovet av en ekonomisk förstärkning av så gott som 
hela den seriösa tidskriftsutgivningen. 

Det statliga litteraturstödet har verkat under knappt två budgetår. 
Det är ännu för tidigt att dra bestämda slutsatser om stödets effekter 
och stödformernas funktion. Utan tvivel har mångsidigheten i utgiv
ningen ökat genom stödet. Fler översättningar och klassiker har kom
mit ut och en utgivning av kvalitetslitteratur till mycket låga priser har 
startats. Genom stödet har också prishöjningar kunnat hållas tillbaka 
på ett stort antal titlar. Det nuvarande litteraturstödet har emellertid 
också uppenbara brister, främst därför att det är alltför selektivt. Det be
hövs ett ökat utrymme för flera utgivningskategorier. 

När litteraturstödet infördes framhöll föredragande statsrådet att 
stödformerna var av försökskaraktär. Bokutgivningen hade tidigare inte 
varit föremål för statligt stöd och det var därför svårt att förutse 
om de olika stödinsatserna skulle få önskade effekter. Statens kulturråd 
har redovisat planer på en utvärdering av stödformerna som skulle 
kunna läggas till grund för nästa anslagsframställning. Enligt min me
ning behövs det en mer genomgripande utvärdering än den som kultur
rådet har planerat att genomföra. 

Utvärderingsarbetet kommer att bedrivas av en till utbildningsdepar
tementet särskilt knuten sakkunnig som bör arbeta i nära kontakt med 
kulturrådet. En utgångspunkt för analysen av marknadssituationen och 
stödbehovet bör vara de erfarenheter som kulturrådet i dag kan redo
visa. I den sakkunniges uppdrag kommer att ingå att utvärdera de nu 
gällande formerna av utgivningsstöd och utformningen av den statliga 
kreditgarantin till mindre förlag. Vid utarbetandet av nya reformförslag 
bör strävan vara att uppnå mer generella stödformer. Möjligheterna att 
ge ett stöd också åt facklitteratilren bör prövas noga. I den sakkunnigcs 
uppdrag kommer också att ingå att utarbeta förslag till hur en mass
marknadsutgivning av barn- och ungdornslitteratur bör utformas. Det 
är min förhoppning att den sakkunniges förslag skall kunna vara färdigt 
i så god tid att det efter remissbehandling kan läggas till grund för en 
proposition till riksdagen vid 1977178 års riksmöte. 

I avvaktan på de förändringar av litteraturstödet som utvärderings
arbetct kan komma att leda fram till har årets anslag endast räknats 
upp med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Budgetförslaget innehåller 
emellertid därutöver ett förslag om att 300 000 kr. ställs till kulturrå
dets förfogande för stöd åt utgivning av litteratur på invandrar- och 
minoritctsspråk. Härigenom införs ett viktigt komplement till det nu
varande litteraturstödet. 

Stödet till folkbiblioteken föreslås i det följande öka med totalt 2,8 
milj. kr. Detta medger en väsentlig utökning av det statliga biblioteks-
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stödet enligt de riktlinjer som riksdagen fattade beslut om år 1975. 
Förslaget innebär bl. a. att bidragen till allmän upprustning och till ut

låning på arbetsplatser kan öka. Dessutom förbättras möjligheterna att 
stödja bibliotekens inköp av böcker på invandrarspråk. 

Det förs f. n. en livlig debatt om nödvändigheten att garantera folk

biblioteken resurser och utvecklingsmöjligheter. Det hävdas på sina håll 
att staten måste ta ett ökat ansvar för den lokala biblioteksverksam

heten för att denna skall kunna utvecklas i enlighet med våra kultur

politiska målsättningar. De flesta kommuner har visat att de kan sörja 
för en mångsidig kultur- och fritidsverksamhet utan vägledning av 

tvingande statliga bestämmelser. En förenklad statlig bidragsgivning 

som ger kommunerna större frihet uppfattas allmänt som ett naturligt 
medel i decentraliseringsarbetet. Det är viktigt att fortlöpande belysa 
hur biblioteksverksamheten utvecklas i kommunerna så att debatten 
tillförs det nödvändiga faktaunderlaget. Att ombesörja detta är en natur
lig uppgift för statens kulturråd. 

För teater, dans och musik föreslås i det följande en ökning av an
slagen med sammanlagt 51,3 milj. kr. Den relativt sett största anslags
ökningen, 4 milj. kr., föreslås för de fria teater-, musik- och dansgrup

pema. En förbättring av gruppernas arbetsvillkor är en mycket ange

lägen kulturpolitisk reform. Grupperna har dokumenterat inte endast 
en betydande konstnärlig förmåga utan också en stark vilja att söka sig 

till en publik som inte så ofta kommer i kontakt med teatern. De får 
därför viktiga uppgifter i det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Utöver 
det direkta stödet till gruppernas verksamhet är också t. ex. bidraget till 

kulturprogram i föreningslivet av stor betydelse för de fria gruppernas 
arbets- och försörjningsmöjligheter. 

Även Riksteatern och de regionala teater- och musikinstitutionerna 
får enligt mina förslag betydligt bättre resurser. Riksteaterensemblen i 
Västerås övergår till regionalt huvudmannaskap och Riksteatern får 
i stället en ny fast ensemble i Blekinge. Sammanlagt kommer antalet 
regionala teaterensembler under nästa budgetår att uppgå till 21, varav 
6 inom Riksteatern. Antalet musikinstitutioner blir oförändrat 10. För 
en utökning av antalet skådespelare och musiker vid befintliga teater~ 
och musikinstitutioner har medel beräknats för ytterligare 50 grund

belopp. 
Ett viktigt inslag för utvecklingen på musikområdet är förslaget att 

i Västerbottens län göra försök med en samplanering av de totala mu

sikresurserna i länet, i första hand regionmusiken, Rikskonserter och 

den regionala musikteatern. 
I 1974 års kulturproposition (prop. 1974: 28, s. 334) framhölls att 

det är av stor vikt att utvecklingen på mlisikområdet går mot ett ökat 

regionalt ansvarstagande. Ett första led i en sådan utveckling är ett ut
redningsarbete som syftar till att klarlägga de lokala och regionala för-
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utsättningarna för att inom regionen tillgodose olika musikbehov och 
för att ange lämpliga organisations- och arbetsformer för en institutions
verksamhet. I propositionen förutsattes att det på sikt kunde bli aktuellt 
med genomgripande förändringar av såväl regionmusikens som Riks
konserters verksamhet inom regionerna. Som tänkbara framtida åtgär
der angavs en översyn av regionmusikens regionala organisation och ett 
överlåtande på regionala organ av ansvaret för Rikskonserters region
kontor. 

Den samordning av de regionala musikinsatserna som nu planeras 
i Västerbottens län är det hittills mest konkreta uttrycket för en utveck
ling enligt dessa riktlinjer. Försöket kan därigenom få stor betydelse 
för hur man i övriga regioner griper sig an med samplaneringen och 
jag har därför ansett det motiverat att stimulera försöksverksamheten 
genom ett visst statligt stöd. Ett villkor för att medlen skall kunna tas 
i anspråk bör vara att det har tecknats ett samarbetsavtal mellan de 
samverkande partema. 

De förslag som läggs fram beträffande f ilmområdet innebär en för
stärkning av resurserna för arbetet med spridningen av kvalitetsfilm. 
Bio Kontrast-verksamheten, som Folkets husföreningarna i första hand 
svarar för, kan utökas. Försöksverksamheten med filmvisningar i organi
sationernas och kommunernas regi kan vidgas. 

Enligt riksdagens beslut (mot. 1975/76: 481, KrU 1976177: 10, rskr 
1976/77: 15) bör frågan om fraktstöd vid distribution av viss biograffilm 
prövas av regeringen med hänsyn tagen till vad kulturutskottet anfört 
om stödformens värde och kulturpolitiska betydelse. Jag avser att åter
komma till regeringen i denna fråga. 

Stödet till bildkonst ökar med 1,9 milj. kr. Konstinköpslagen för
stärks med 1 750 000 kr. En stor del av ökningen avser inköp för folk
rörelsernas samlingslokaler. Konstfrämjandet och Sveriges konstför
eningars riksförbund föreslås få ökade resurser för sin verksamhet. 

För kulturverksamheten. inom organisationslivet spelar bidragen till 
kulturprogram i föreningslivet en väsentlig roll. Enligt mitt förslag kom
mer anslaget till kulturprogram för nästa budgetår att räknas upp med 
sammanlagt 3,2 milj. kr. Jag förordar dessutom en ändring av bidrags
bestämmelserna som innebär att sociala kostnader i framtiden blir bi

dragsgrundande. 
Aven de direkta bidragen till kulturaktiviteter inom olika organisatio

ner ökar väsentligt. Det gäller t. ex. centrumbildningarna, Folkparkernas 
centralorganisation, de centrala amatörorganisationerna och Skådeba

nan. 
Arkivverksamheten förstärks genom nya tjänster på riksarkivet, lands

arkiven och DOVA-arkiven. Stödet till de lokala folkrörelsearkiven ökar 
liksom anslaget till Arbetarrörelsens arkiv, som härigenom kan genom
föra en väsentlig upprustning. 
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En lekmannastyrelse för riksarkivet föreslås bli inrättad den 1 juli 
1977. Styrelsen kommer enligt förslaget även att vara styrelse för 
DOVA-arkiven och Svenskt biografiskt lexikon. 

En av de viktigaste nyheterna i budgetförslaget för kulturområdet un
der år 1977178 är det nya bidragssystemet för regionala museer. Detta 
utgör ett väsentligt inslag i det reformarbete på musei- och kulturmin
nesvårdsområdet som inleddes år 1974. Detta har bl. a. inneburit att 
riksantikvarieämbetet, som har det centrala ansvaret på kulturminnes
vårdsområdet, fått kraftigt ökade resurser och att länsstyrelserna blivit 
regionala myndigheter för kulturminnesvården och utrustats med sär
skild personal för de nya uppgifterna. 

Det nya statsbidraget syftar till att ge de regionala museerna möjlig
heter att fungera som fria kulturinstitutioner på kulturminnesvårds- och 
museiområdet och att kompensera museerna för uppgifter åt riksanti
kvarieämbetet och länsstyrelserna. Vid utformningen av bidragssystemet 
har särskild hänsyn tagits till de speciella förhållanden som råder i om
råden där Iänsmuseum i vedertagen bemärkelse saknas, dvs. Stockholms 
län, Göteborgs kommun och de båda Skånelänen. Det totala statsbidra
get till regionala museer kommer enligt mina förslag att uppgå till 11,6 
milj. kr. 

Upprustningen av de statliga och statligt stödda museerna fortsätter. 
Bl. a. får Tekniska museet ökade resurser. Förstärkningen är ett resul
tat av överläggningar om det ekonomiska ansvaret för museet som se
dan en tid pågått mellan staten och den stiftelse som är huvudman för 
museet. Inom organisationskommitten (U 1974: 07) för riksantikvarie
ämbetet och vissa museer genomförs en översyn av Nordiska museets 
organisation. Ett förslag till ny organisation kommer att framläggas un
der första halvåret 1977. Förhandlingar pågår mellan statens förhand
lingsnämnd och Stiftelsen Nordiska museet om museets huvudmanna

skap. 
För att möjliggöra en planmässig ersättningsanskaffning av inredning 

och utrustning till museerna kommer jag i annat sammanhang att före
slå att en kostnadsram för ändamålet ställs till kulturrådets disposition. 

Anslaget till vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader har enligt mina förslag räknats upp med 0,8 milj. 
kr. Riksantikvarieämbetet har i sin anslagsframställning föreslagit pro
visoriska åtgärder för att förbättra situationen för byggnadsminnesvår
dcn i avvaktan på resultatet av det arbete med att finna nya stödformer 
som byggnadsvårdsutredningen (U 1976: 02) bedriver. Enligt ämbetets 
förslag skulle särskilda statsbidragsbestämmclser knytas till det nämnda 
anslaget för att underlätta att vård- och underhållsåtgärder för kultur
historiskt värdefulla byggnader utförs som beredskapsarbete. 

Enligt den arbetsplan som utredningen redovisat beräknas förslag 
komma att läggas fram redan mot slutet av år 1977 och därför har jag 
inte ansett det lämpligt att nu föra fram några provisoriska lösningar. 
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Radions och televisionens fortsatta utveckling och organisation ut
reds inom radioutredningen (U 1974: 08), som har till uppgift att över
väga vilka riktlinjer som bör gälla för den framtida rundradioverksam
heten. Nu gällande avtal mellan staten och Sveriges Radio har förlängts 
med ett år och utgår den 30 juni 1978. MedelstiIIdelningen för budget
året 1977/78 innebär en fortsatt utbyggnad av lokalradioverksamhcten, 
som startar sina sändningar under år 1977. I övrigt har jag, i avvaktan 
på ställningstagandena till radioutredningens förslag, utgått ifrån att ra
dio- och televisionsverksamhetcn skall bedrivas med i stort sett oför
ändrad ambitionsnivå. 

För att förhindra att ett underskott uppstår i rundradiorörelscns fond 
fordras en höjning av mottagaravgifterna fr. o. m. den 1 juli 1977. Mitt 
förslag innebär att den allmänna mottagaravgiften blir 280 kr. per år 
( +60 kr.) och att den särskilda tilläggsavgiften för färg-TV blir 120 
kr. per år ( +20 kr.). Skyldighet att betala avgift för innehav av 
endast ljudradio bör upphöra. Jag föreslår vidare att förvaltningen av 
rundradiorörelsens fond överförs från televerket till riksgäldskontoret 
för att redovi5as på riksgäldsfonden. 

I prop. 1975/76: 135 om den statliga kulturpolitiken 3 redogjorde min 
företrädare för sin syn på frågan om konstnärernas roll i samhället 
och avvägningen av samhällets insatser för att förbättra konstnärernas 

villkor. I propositionen framhölls att samhället i första hand bör in
rikta sina åtgärder på att öka arbetstillfällena för konstnärer och 
att förbättra möjligheterna att använda konstnärliga verk. Vid sidan 
av sådana åtgärder behövs också direkta insatser för att stödja och 
stimulera konstnärlig verksamhet utan krav på arbetsresultat som ome
delbart kan utnyttjas i samhället och ge konstnären inkomster. 

Jag kan för egen del ansluta mig till detta principiella synsätt, som 
också lämnades utan erinran av riksdagen. Det reformprogram som jag 
föreslår för budgetåret 1977178 innebär i flera avseenden en förbättring 
av konstnärernas villkor. Genom en ökning av teateranslagen, en för
bättring av tidskriftsstödet, en förstärkning av anslagen till konstinköp 
och kulturprogram i föreningslivet skapas bättre ekonomiska villkor 

och fler arbetsmöjligheter. 
Fr. o. rn. budgetåret 1976177 har resurserna för direkta bidrag till 

konstnärer ökat kraftigt. Ett nytt organ, konstnärsnämnden, där konstnä
rerna själva har det avgörande inflytandet, har fr. o. m. den 1 juli 1976 
ansvaret för fördelningen av sådana bidrag till bild- och formkonstnärer, 
tonkonstnärer och scen- och film.konstnärer. 

Några närmare erfarenheter av konstnärsnämndens verksamhet ·kan 
helt naturligt ännu inte redovisas. Konstnärsnämnden och författarfon
dens styrelse har en betydande frihet när det gäller utformningen av 
bidrag och ersättningar till resp. konstnärsgrupper. Härigenom bör resp. 
organ ha goda förutsättningar att, inom ramen för de anslagsökningar 
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som föreslås i det följande under anslaget Bidrag till konstnärer m. m. 
och Ersättningar till författare m. fl. för utlåning av deras verk genom 
bibliotek m. m., tillgodose olika krav som kan komma att ställas. 

Riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975176: 135, KrU 1975176: 35, 
rskr 1975176: 355) innebär att en utställningsersättning skall införas på 
det statliga området. Ersättningen skall i princip utgå i samband med 
alla utställningar av konst eller konsthantverk som distribueras eller ar
rangeras av statliga institutioner och där man utnyttjar verk som är 
i upphovsmannens eller hans närmaste efterlevandes ägo. Sådana ersätt
ningar bör betalas av de medel som institutionen disponerar för sin 
verksamhet. En särskild förhandlare har tillkallats för att förhandla om 
utformningen av en sådan utställningsersättning. Förhandlingarna kom
mer att inledas inom kort. 

Riksdagen uttalade i detta sammanhang att frågan om ersättning till 
konstnärer för deltagande i regionalt och lokalt bedriven utställnings
verksamhct borde övervägas ytterligare. Med anledning härav har re
geringen uppdragit åt statens kulturråd att utföra och redovisa de under
sökningar som behövs för att förslag i frågan skall kunna läggas fram. 

I fråga om den s. k. visningsersättningen, dvs. ersättning till upphovs
män till bildkonstverk för att verk som de inte längre äger visas offent
ligt, uttalade riksdagen att frågan borde studeras ingående. Hur detta 
arbete bör bedrivas diskuteras f. n. med företrädare för konstnärernas 
organisationer. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna 
fråga. 

Jag har tidigare nämnt att jag ämnar återkomma till regeringen med 
förslag till särskilda propositioner i olika frågor. Detta gällde förslagen 
angående stöd till bokhandeln och till kulturtidskrifterna. Jag har dess
utom för avsikt att senare återkomma till regeringen i de frågor om 
kulturell verksamhet bland handikappade som handikapputredningen 
lagt fram i betänkandet (SOU 1976: 20) Kultur åt alla. Likaså åter
kommer jag beträffande sameutredningens förslag i betänkandet (SOU 
1975: 99) Samerna i Sverige vilka avser åtgärder till stöd för samernas 
språk och kultur. I dessa båda sammanhang behandlas också frågor 
som ligger utanför kulturområdet. 

En utgångspunkt för bedömningen av behoven på kulturområdet har 
varit de prioriteringar som statens kulturråd har gjort i sin anslagsfram
ställning. En av rådets viktigaste uppgifter är att inför regeringens och 
riksdagens budgetbehandling skapa sammanhang i och överblick över 
vad som sker på kulturområdet. Vid kulturrådets anslagsframställning 
för budgetåret 1977178 har äskandena fördelats på prioritetsgrupper på 
ett sätt som har varit av värde för det fortsatta budgetarbetet. Jag har i 
mina förslag i väsentliga avseenden kunnat följa kulturrådets bedöm
ningar. De viktigaste av de avsteg som gjorts är främst motiverade av 
att kulturrådet i sin framställning av tidsskäl inte har haft möjlighet 
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att beakta utredningsförslag rörande bl. a. kulturtidskrifterna och de 
handikappades kulturella verksamhet. 

I det följande tillämpas en helt ny anslagsindelning för kulturområdet. 
Denna följer i allt väsentligt de förslag som kulturrådet i olika sam
manhang har presenterat. Avsikten med förändringarna är att skapa 
bättre översikt och en anpassning till de förändringar som skett ge
nom de senaste årens reformarbete. Den nya ordningen innebär att en 
rad ändamål som tidigare behandlats bl. a. under anslagen Bidrag till 
vissa ändamål inom statens 1."Ulturråds ansvarsområde och Bidrag till 
särskilda kulturella ändamål nu fördelats på egna anslag eller på sam
Iingsanslag med ny rubricering. 

Utbildningen på kulturområdet dvs. den utbildning som sker vid mu
sikhögskolorna, statens scenskolor, statens dansskola, dramatiska insti
tutet, konsthögskolan och konstfackskolan, kommer att från den 1 juli 
1977 tillhöra högskolan. Anslagen till dessa utbildningsändamål be
handlas därför inte längre under kulturavsnittet. Formerna för anknyt
ningen till högskolan liksom anslagen till utbildningen kommer att be
handlas i de förslag rörande utbildning och forskning inom högskolan 
som jag senare kommer att föreslå regeringen att lägga fram. I det sam
manhanget kommer också frågan om fortsatt bidrag till Akademien för 
de fria konsterna att tas upp. 

Sedan en tid bedriver organisationskommitten för högre musikut
bildning (OMUS) en utrednings- och försöksverksamhet beträffande 
musikutbildningens framtida inriktning. OMUS har nyligen lagt fram 
principbetänkandet (SOU 1976: 33) Musiken, människan, samhället som 
har remissbehandlats. Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 

För de ändamål som behandlas under kulturavsnittet (exkl. anslagen 
till kulturutbildningarna och ungdomsverksamhet) har under innevaran
de budgetår anslagits sammanlagt 591 milj. kr. För de anslag .som be
handlas i budgetförslagen föreslår jag en ökning på totalt 93 milj. kr. 
Av detta belopp kan 30 milj. kr. beräknas utgöra kostnader för helt 
nya reformer. Reformprogrammet för budgetåret 1977/78 omfattar här
utöver de förslag som avses bli behandlade i särskilda regeringsförslag. 

Statsrådet Mogård 

En kraftig ökning sker av anslagen till lokalt bedriven ungdomsverk
samhet. Det statliga bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verk
samhet kommer fr. o. m. budgetåret 1977/78 att utgå även till ålders
grupperna 7-11 år i enlighet med riksdagens beslut år 1976. Den 
sänkta nedre åldersgränsen och en höjning av statsbidraget per sam
mankomst från nuvarande 9 till 10 kr. innebär att anslaget ökar med 
30 milj. kr., från 38 milj. kr. till 68 milj. kr. Dessutom införs ett nytt 
Bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner, som uppförs med 25 
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milj. kr. för budgetåret 1977178. Bidraget skall utgå enligt generella 
regler till kommunerna och beräknas efter antalet elever i grundskolan. 
Syftet med det nya bidraget är att skapa förutsättningar för fritids
verksamhet som skall pågå under eftermiddagstid, direkt i anslutning till 
skoldagens slut. Bidraget skall i första hand användas av kommunerna 
för stöd och stimulans till föreningarnas verksamhet. 

Stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet byggs ut 
och jag räknar med att tre nya organisationer skall få bidrag enligt de 
generella bestämmelserna under nästa budgetår. Statens ungdomsråd får 
ökade resurser till sin utredningsverksamhet för' att påbörja en studie 
av hur det kommersiella fritids- och kulturutbudet påverkar bl. a. ung
domsorganisationernas arbetsmöjligheter. 

Det statliga stödet till ungdomsverksamhet föreslås för budgetåret 
1977178 uppgå till 124,3 milj. kr., vilket innebär en ökning jämfört med 
innevarande budgetår med 58,7 milj. kr. 

2 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Allmänna kulturändamål 

B 1. Statens kulturråd: Förvaltningskostnader 

1975176 Utgift1 

1976177 Anslagl 

1977 /78 Förslag 

5 516 647 
6 204 000 
7 021 000 

1 Tidigare anslagsbeteckning Statens kulturråd. 

Enligt förordningen (1974: 644) med instruktion för statens kulturråd 
(ändrad senast 1976: 705) skall rådet främja förverkligandet av målen 
för den statliga kulturpolitiken. Därvid skall rådet särskilt verka för sam
ordning av och utarbeta planer för de statliga insatserna inom kulturom
rådet. Rådet skall vidare genomföra utredningar som syftar till att kart
lägga behovet av reformer och i övrigt följa forsknings- och utvecklings
arbetet på området samt samla och sprida information om kulturell verk
samhet. Rådet handlägger ärenden om statliga åtgärder som rör teater, 
dans och musik, litteratur och folkbibliotek samt konst, museer och ut
ställningar. I anslutning till sin egen anslagsframställning skall rådet var
je år granska förslag till sådana framställningar från andra myndigheter 
och organ inom nämnda delar av kulturområdet samt göra en samman
fattande bedömning av anslagsbehoven. 

Rådet leds av en styrelse bestående av en ordförande och högst fjor
ton andra ledamöter. Inom rådet finns som rådgivande och beredande 
organ tre nämnder, nämligen en nämnd för teater, dans och musik, en 
nämnd för litterär verksamhet och folkbibliotek och en nämnd för konst, 
museer och utställningar. Dessutom finns hos rådet en delegation för 
lokal- och utrustningsfrågor. Ordförande och ledamöter i styrelse och 
nämnder samt i delegationen för lokal- och utrustningsfrågor utses av 
regeringen. 

Rådets kansli är uppdelat på en sekretariatsenhet och en utrednings
enhet, vartill kommer personal för gemensamma administrativa funktio

ner. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
L ':inekostnader 
Sjukvård 

1976/77 

31 
19 

50 

4452 700 
6 300 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens 
kulturråd 

+6 
+3,5 

+9,5 

+1070800 
+ 10 700 

Föredra
ganden 

+2,5 
+o,s 
+3 

+ 628 000 
+ 9000 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Statens Föredra-
kulturråd ganden 

Reseersättningar 257 000 + 103 500 + 36000 
därav utrikes resor ( 43 000) (+ 17 000) (+ 5000) 

Lokalkostnader 568 000 + 62000 + 63 000 
Expenser 437 000 + 313 000 + 105 000 
Utredningsverksarnhet 483 000 + 23 000 483 000 
Kontakt- och konferens-

verksamhet + 459 000 

6 204000 +1583 000 + 817 000 

Statens kulturråd 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 343 448 kr. 
2. 0-altemativet innebär för kulturrådets del en minskning av ansla

get med 372 000 kr., vilket huvudsakligen skulle gå ut över expens
medlen och utredningsverksamheten. 

3. Sekretariatsenheten behöver förstärkas med två tjänster som byrå
sekreterare för att enheten dels skall få bättre möjligheter att arbeta 
med för hela kulturområdet över g r i p a n d e f r å g o r, dels få 
bättre resurser för handläggning av t e a ter-, dans- o c h m u s i k
f r å g o r. Vidare föreslås ökade medel till arvoden för att mer tillfälligt 
till enheten knyta personal under den tid försöksverksamheten med 
1 it t e r a tu r s tö d pågår samt för handläggning och uppföljning av 
rådets bidragsgivning till e x p e r i m e n t o c h u t v e c k 1 i n g s a r
b e te b 1 and amatörer. ( +375 652 kr.) 

4. Rådets b i t r ä d e s p ers o n a 1 behöver förstärkas med två nya 
tjänster. Dessutom behövs ytterligare en tjänst till följd av de begärda 
förstärkningarna vid sekretariatsenheten. ( + 197 505 kr.) 

5. Rådet har till sig knutit ett antal tillfälliga ar b e t s g r u p p er 
med uppgift att bl. a. bistå· rådet vid fördelningen av bidrag till olika 
ändamål. Rådet räknar med att sådana gruppers medverkan i rådets ar
bete kommer att öka under nästa budgetår och föreslår ökade medel 
för arvoden och reseersättningar. ( + 162 000 kr.) 

6. Rådets d e 1 c g a t i o n f ö r 1 o k a 1- o c h u t r u s t n i n g s
f råg o r behöver få ytterligare kansliresurser. Medel begärs för arvode 
till heltidsanställd sekreterare varvid medelsbehovet för nuvarande sekrc
terarh jälp i delegationen, motsvarande en avdelningsdirektör med halv
tidstjänstgöring, faller bort. Vidare behövs medel för att halvtidsanställa 
en biträdande sekreterare och ett biträde. ( + 159 902 kr.) 

7. För att kunna utöka rådets i n f o r m a t i o n s v e r k s a m h e t 
behövs en tjänst som förste byråsekreterare samt ökade medel under ex
penspostcn för informationsverksamhet ( + 139 417 kr.). 
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8. Rådets resurser för ·an n o n s er in g -om tillgängliga bidrag be
höver förstärkas med 100 000 kr. och rådets medel för e x p en s er 
med 55 000 kr. Av sistnämnda belopp bör högst 5 000 kr. få användas 
för representation. För f ö l j d kost n ad er i anledning av föreslagna 
nya tjänster m. m. begärs sammanlagt 112 000 kr. 

Föredraganden 

Som jag har angett i inledningen under avsnittet B Kulturändamål 
avser jag att föreslå regeringen att lägga fram förslag om ett nytt stats
bidragssystem för regionala museer och om en särskild ersättningsram 
för inredning och utrustning vid museerna. Statens kulturråd kommer 
härigenom att i viss utsträckning få ökade arbetsuppgifter. Rådet redo
visar i sin anslagsframställning önskemål om förstärkningar även för 
nuvarande arbetsuppgifter. Vid min medelsberäk_ning under anslaget 
har jag beaktat båda aspekterna. 

För personalförstärkningar, inkl. följdkostnader samt för lektörs
arvodcn beräknar jag för nästa budgetår en ökning med sammanlagt 
425 000 kr. I beloppet ingår medel för en handläggare för att rådet 
skall få bättre möjligheter att arbeta med frågor som griper över hela 
kulturområdet. Genom ökningen bör det vidare vara möjligt för rådet 
att tillgodose andra angelägna ändamål, däribland behovet av förstärk
ningar vid rådets delegation för lokal- och utrustningsfrågor och för 
arbetsuppgifter som rör kulturverksamheten inom folkrörelserna. 

För expenser beräknar jag en ökning med 75 000 kr. varvid jag har 
tagit hänsyn till behovet av ytterligare medel för annonsering. 

Rådet disponerar innevarande budgetår för kontakt- och konferens
verksamhet under anslaget Bidrag till vissa ändamål inom statens kul
turråds ansvarsområde ett belopp av 225 000 kr. och under anslaget Bi
drag till folkbibliotek ett belopp av 200 000 kr. Medel för ifrågavarande 
ändamål bör i fortsättningen anvisas under förevarande anslag. Jag har i 
det följande vid min beräkning av anslaget Bidrag till folkbibliotek resp. 
det nya anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer räk
nat med motsvarande minskningar. 

Medel för rådets utredningsverksamhet har sedan rådets tillkomst 
beräknats under förevarande anslag. Det har visat sig att rådet skulle 
kunna planera och genomföra sin utredningsverksamhet på ett mer 
ändamålsenligt sätt om det hade möjlighet att disponera medel över 
budgetårsgränserna. Jag förordar därför att medel för rådets utred
ningsverksamhet i fortsättningen anvisas under ett särskilt reservations
anslag och räknar under förevarande anslag med en minskning mot
svarande nuvarande resurser för utredningsverksambeten. Anslagsmbri
ken på förevarande anslag bör ändras till Statens kulturråd: Förvalt

ningskostnader. 
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:Med hänvisning till samniariställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens kulturråd: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 7 021 000 kr. 

B 2. Statens kulturråd: U~redningsverksamhet 

1977/78 Nytt anslag (förslag) 522 000 

Föredraganden 

Med J1änvisning till vad jag har anfört under anslaget Statens kultur

råd: Förvaltningskostnader bör medel för rådets utredningsverksamhet 
i fortsättningen föras upp under ett särskilt reservationsanslag benämnt 
Statens kulturråd: Utredningsverksamhet. Anslaget bör för nästa bud
getår föras upp med 522 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kulturråd: Utred11ingsverksamhet för budgetåret 
1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 522 000 kr. 

B 3. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

9 000 000 
12100 000 
15 300 000 

Genom beslut av statsmakterna (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, 
rskr 1974: 248) infördes den 1 juli 1974 ett nytt statsbidrag till kultur
program inom föreningslivet m. m. 

Statsbidrag kan enligt kungörelsen (1974: 454) om statsbidrag till 
kulturprogram inom föreningslivet utgå för kulturprogram som anord
nas av studieförbund, ·regional eller lokal enhet inom studieförhund, 
länsbildningsförbund eller föreläsningsförening. Statsbidrag kan även 
utgå för kulturprogram som anordnas av studieförbund i samverkan 
med organisation som är medlem i studieförbund. Statsbidrag för kul
turprogram kan dessutom utgå till annan ideell förening. 

Frågor om statsbidrag för kulturprogram prövas av förmedlingsbyrån 
för kulturprogram. I styrelsen för förmedlingsbyrån, som består av åtta 
ledamöter, utses sex av Folkbildningsförbundet och två av Konstnärliga 

och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Tillsyn över bidragsgiv
ningen utövas av statens kulturråd. 

Förutom bidrag till kulturprogram inom föreningslivet utgår från 
detta anslag bidrag till kulturprogram för handikappade samt bidrag 
till den centrala förmedlingsbyrån, länsbildningsförbunden och Folk
bildningsförbundet. 
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1976/77 

föreningslivet 11 08 
I. Kulturprogram inom l 
2. Kulturprogram för handi- 5 000 

kappade 
3. Förmedlingsbyrån för 

kulturprogram 
4. Länsbildningsförbunden 
5. Folkbildningsförbundet 

Statens kulturråd 

515 000 
370 000 
130 000 

12100 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens 
kulturråd 

+6 078 000 

+ 141 000 
+ 380 000 
+ 212 000 

-i-6 811000 

Föredra
ganden 

+3 000 000 

+ 130 000 
+ 40000 
+ 30 000 

+3 200 000 

1. Statens kulturråd framhåller att bi d r a g e t t i 11 k u I tur
p r o g r a m är ett av de viktigare instrumenten för den statliga kultur
politiken. Det skapar möjligheter till kulturupplevelser och egen aktivitet 
för grupper som annars i ringa omfattning tar del av det kulturutbud 
som erbjuds från samhällsunderstödda institutioners sida. Kulturpro
gramstödet bidrar också till att förnya föreningsverksamheten samtidigt 
som det ger fria l-ulturarbctare nya arbetstillfällen. 

Enligt kulturrådets mening bör frågan om att införa en automatiskt 
verkande kompensation för kostnadsstegringar prövas. Om arvodena till 
de medverkande inte följer den allmänna löncutvecklingen kan anord
narna tvingas välja program och medverkande enbart med hänsyn till 
kostnaderna och inte utifrån egentliga behov och önskemål. Nära hälften 
av anslagshöjningarna mellan åren 1974/75 och 1976/77 har enligt kul
turrådet gått åt till att täcka allmänna kostnadsökningar. Rådet pekar 
.på att de nya bestämmelserna om socialförsäkringsavgifter på uppdrags
inkomster har lagt nya direkta utgifter på anordnarna av kulturprogram. 
Kulturrådet anser att socialförsäkringsavgifter skall få räknas som bi
dragsgrundande kostnad. 

I bidrag till kulturprogram verksamheten för 1977 /78 beräknar kultur
rådet ett medels behov av sammanlagt 17 163 000 kr. ( + 6 078 000 kr.) 

2. F ö r m e d 1 i n g s b y r ån s totala kostnader beräknas för bud
getåret 1977/78 uppgå till 809 000 kr. varav 645 000 kr. är personal
kostnader. 

Statens kulturråd tillstyrker ett bidrag på 656 000 kr. ( + 141 000 kr.) 
3. Folkbildningsförbundet föreslår att statsbidraget till 1 än s bil d

n in g s förbund c n ökas med 780 000 kr. till 1150 000 kr. samt 
att Folkbildningsförbundet skall fördela statsbidraget. 

Statens kulturråd tillstyrker ett anslag på 750 000 kr. ( + 380 000 kr.) 
4. F o 1 k b i Id n in g s f ö r b u n de t begär för budgetåret 1977 /78 

ett statsbidrag på 460 000 kr. Detta motsvarar halva personalkost~ 
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naden (228 000 kr.), halva kontorskostnaden (82 000 kr.), bidrag till 
kurser och konferenser med 100 000 kr. samt bidrag till tidskriften Folk
bildningsarbetet med 50 000 kr. 

Statens kulturråd tillstyrker en ökning med 212 000 kr. 

Föredraganden 

Bidraget till kulturprogram inom föreningslivet är ett viktigt instru
ment för att bredda den kulturella verksamheten och ge kulturarbetarna 
fler arbetstillfällen. Den redovisning av verksamheten under budgetåret 
1975176, som är en del av kulturrådets fortlöpande utvärderingsarbete, 
visar att närmare 18 000 program med över 2,2 milj. besökare genom
fördes. Antalet medverkande var över 63 000. De mest förekommande 
programmen var föreläsningar samt musik- och teaterprogram. 

Jag beräknar i detta sammanhang en ökning av medlen för bidrag 
till kulturprogram inom föreningslivet med 3 000 000 kr. och avser att 
senare, vid mina ställningstaganden till handikapputredningens förslag 
i betänkandet (SOU 1976: 20) Kultur åt alla, återkomma till frågan om 
medel för bidrag till kulturprogram bland handikappade under nästa 
budgetår. 

Bidraget till kulturprogram utgår till arrangörens kostnader för arvo
den, reseersättningar, traktamenten m. m. Fr. o. m. den 1 januari 1976 
är uppdragsgivare skyldig att erlägga socialförsäkringsavgifter för den 
ersättning som utgår till uppdragstagaren (prop. 1975176: 46, SfU 1975/ 

76: 17, rskr 1975176: 67). Bestämmelserna berör anordnare av kultur
program i vissa fall. Det är därför enligt min mening rimligt att nämnda 
avgifter fortsättningsvis får räknas in bland de statsbidragsgrundande 
kostnaderna för arrangören. Jag avser att senare föreslå regeringen en 
ändring av bidragsbestämmelsema med den innebörden. Det ankommer 
på regeringen att göra de mindre justeringar i bidragsbestämmelserna 
som är behövliga med hänsyn till ändrade regler inom andra områden. 

För bidrag till Föi:"medlingsbyrån för kulturprogram beräknar jag 
med hänsyn till bl. a. kostnadsutvecklingen en ökning med 130 000 kr. 
till 645 000 kr. 

För bidragen till länsbildningsförbundens organisationskostnadcr be
räknar jag en ökning med 40 000 b. 

Det statliga bidraget till folkbildningsförbundets verksamhet ökades 
kraftigt innevarande år. Förbundets verksamhet är värdefull och jag 
räknar därför med en ytterligare ökning av bidraget med 30 000 kr. 
under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de riktlinjer för ändrade regler om bidrag till kul

turprogram inom föreningslivet som jag har förordat, 
2. till Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. för 

budgetåret 19_77178 anvisa eti_anslag av 15 300 000 kr. 
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B 4. Bidrag till kulturverksanthet inom organisationer 

1977 /78 Nytt anslag (förslag) 9 325 000 

Bidrag till organisationer och till enskilda för fritt kollektivt ska
pande ävensom för andra för olika kultursektorer gemensamma ända

mål utgår innevarande budgetår ur anslagen B 7. Bidrag till vissa ända
mål inom statens kulturråds ansvarsområde och B 18. Bidrag till sär
skilda kulturella ändamål. 

Enligt kungörelsen (1974: 453) om statsbidrag för experiment och 

utvecklingsarbete inom kulturell verksamhet bland amatörer utgår bi
drag främst till sådana projekt som syftar till att främja kulturell verk

samhet bland dem som har ringa kontakt med kulturella aktiviteter. 

Beräknad ändring 
1976/77 1977/78 

Statens Före-
kulturråd draganden 

1. Centrala amatörorganisationer 1720000 +1218000 + 290000 
2. Experiment och utvecklings-

arbete inom kulturell verk-
samhet bland amatörer 2000000 + 203 000 of. 

3. Centrumbildningar på teaterns, 
dansens, musikens, filmens, 
bildkonstens och litteraturens 
områden 1600000 +1664000 + 400 000 

4. Folkparkernas centralorga-
nisation för central service och 
andra gemensamma insatser 1 350000 + 891 000 

} + 500 000 5. Folkparkernas artistfönnedling +1685 000 
6. Folkets husföreningarnas riks-

organisation för anordnande 
av bl. a. konstutställningar och 
s. k. kulturhörnor 6000001 + 374 000. + 170 000 

7. Vissa internationella 
organisationer 145 000 + 501 000 + 60000 

8. Kulturpolitiskt utvecklingsarbete + 500 000 
9. Kurser, konferenser, resor, 

festivaler och gästspel 790000 + 335000 300000 

8205000 +7 371000 +1120000 

1 Utgår ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Övriga bidrag 
utgår ur anslaget Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds ansvarsom
råde. 

Statens kulturråd 

Enligt kulturrådets förslag till ny anslagsindelning bör det nuvarande 
anslaget B 7. Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds ansvars
område i huvudsak fördelas på följande, delvis nya anslag, nämligen 
Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer, Bidrag till teater-, 

dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper, Vissa 
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bidrag till teater, dans och musik, Litteraturstöd samt Vissa pidrag till 
bildkonst. Vidare föreslås vissa anslagsposter bli uppförda, vilka skall 
fördelas av rådet. Smärre överföringar av medel mellan några anslags
poster föreslås också. 

1. Kulturrådet utreder f. n. formerna för statens stöd till de c e n t r a
l a a m a t ö r o r g an i s a t i o n er n a. En betydande ökning av an
slagsnivån förutses. Redan nu behövs ökade resurser för att bygga upp 
utbildnings- och kursvcrksamheten särskilt bland barn och ungdom. Rå
det föreslår en höjning av bidraget med 1 218 000 kr., varav 218 000 kr. 
utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

2. Efterfrågan på medel från bidraget till ex p er i m e n t o c h 
u tv e c kl i n g s a r b c t e b I an d a m a tö r er är mycket stor. För 
innevarande budgetår uppgick sålunda de sökta bidragsbeloppen till när
mare 16 milj. kr., dvs. nära åtta gånger mer än hela bidraget, varför 
kulturrådet nödgats göra en bård prioritering av ändamålen. Effekten av 
bidragen bör, enligt rådet, analyseras med sikte på att tillgodose ända
målen i mer permanenta former. Innan rådet gjort en sådan utvärde
ring bör någon ökning av anslaget inte ske utöver kompensation för 
kostnadsstegringar med 203 000 kr: 

3. Bidrag till cent r u rn bi Id ni n g ar utgår till dans-, film-, fo
tografi-, författar-, illustratörs-, konstnärs-, musik- och teatercentrum. 
Dessa begär sammanlagt ytterligare 4,5 milj. kr. i verksamhetsbidrag me
dan kulturrådet föreslår en ökning med 1 664 000 kr., varav 164 000 
kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. I konsehens med 
den av rådet föreslagna ökningen för teater-, dans- och musikverksam
het i mindre ensembler och fria grupper måste de förmedlande orga
nisationerna erhålla ett ordentligt stöd för att på olika sätt kunna verka 
för dessa grupper, exempelvis genom att lägga upp tumeer och utveckla 
samarbetet med bl. a. skola och föreningsliv. Centrumbildningarna gör, 
enligt rådet, viktiga insatser för att finna nya vägar för kontakt mellan 
konstnärer och publik. 

4. F o 1 k p a r k e r n a s c e n t r a 1 o r g an i s a t i o n begär att 
statsbidraget höjs till 2,7 milj. kr. Kulturrådet föreslår att bidraget, som 
är avsett för central service, metodutveckling, utbildning, lokal och 
regional försöksverksambet samt andra för folkparksrörelsen gemen
samma insatser, höjs med 891 000 kr. till 2 241000 kr. Häri ingår me
del för försöksverksamhet med folkdans. Av ökningen avser 106 000 
kr. kompensation för pris- och löneökningar. I avvaktan på kulturrå
dets utredning om formerna för statens stöd till folkparkerna bör stats
bidraget främst användas till de centrala åtgärder, som organisationen 
står för, ävensom till försöksverksamhet i ett begränsat antal parker. 

5. För F o I k parkernas artist förmedling, som är or
ganisatoriskt skild från Folk:Parkernas centralorganisation, begär kul
turrådet ett bidrag om 1 685 000 kr. Bidraget avser ett nytt ändamål 
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och bör, enligt rådet, ges direkt till förmedlingen. Avsikten är att möj
liggöra förmedling utan att någon förmedlingsavgift behöver tas ut av 
arrangörerna. 

6. Kulturrådet tillstyrker hela det av Folkets h u s f ö ren i n g
arn as r i k s o r g an is a tio n begärda beloppet om 974 000 kr., 
en ökning med 374 000 kr., för anordnande av konstutställningar och 
s. k. kulturhörnor, för information m. m. i samband med teatcrvcrk
samhet samt för försöksverksamhet med sällskapsdans och för program
råd i ett femtontal Folkets hus, de s. k. ungdomens programråd. 

7. Under den nya anslagsposten för bidrag till vissa organ i
s a t i o n er föreslår kulturrådet att bidrag bör utgå med 646 000 kr. till 
vissa internationella organisationer på kulturområdet och till mindre 
föreningar och organisationer för utrustning. 

För innevarande budgetår utgår 145 000 kr. till internationella organi
sationer inom kulturområdet, exempelvis Svensk teaterunion - Svenska 
ITI-rådet och World Crafts Council. Kulturrådet räknar för samtliga av 
rådet under denna punkt framförda önskemål med en ökning om sam
manlagt 501 000 kr., varav 300 000 kr. avser utrustningsbidrag. 

8. Som ett provisoriskt bidrag till kul tur p o l it is k t ut ve c k
l i n g s a r b e t e begär kulturrådet 500 000 kr. Syftet med bidraget är 
att stödja experiment för att aktivera kulturlivet, särskilt med tanke på 
att pröva nya former för samarbete mellan kommunala organ, organisa
tioner och enskilda kulturarbetare. Kulturrådet avser att i nästa års 
anslagsframställning lägga fram ett mera genomarbetat förslag om ett 
sådant bidrag. 

9. Kulturrådet begär en höjning av anslagsposten för ko n f e r en
s c r, k u r s e r, g ä st s p el, f e st i val er, viss a tu r n e er, 
s t u d i e b e s ö k m. m. med 335 000 kr., varav 110 000 kr. utgör kom
pensation för prisutvecklingen. Bidrag från denna post bör endast gå till 
verksamhet utanför de etablerade kulturinstitutionerna. En betydande 
del av anslagsposten används för att stödja viktiga nya initiativ hos kul
turlivets organisationer och konferensverksamhet hos dessa. 

Kulturrådet föreslår dessutom att det ur denna anslagspost innevaran
de budgetår utgående bidraget på 175 000 kr. till Stiftelsen Internatio
nella Vadstena-akademien i fortsättningen skall beräknas under det av 
kulturrådet föreslagna nya anslaget Vissa bidrag till teater, dans och mu
sik och att ett belopp om 200 000 kr. som innevarande budgetår utgår 
ur anslaget Bidrag till folkbibliotek för kontakt- och konferensverksam
het i fortsättningen skall beräknas under förevarande anslagspost. 

Föredraganden 

Som jag i inledningen under 'avsnittet B. Kulturändamål har framhållit 
bör den av statens kulturråd föreslagna ändringen av anslagsindclningcn 
på kulturområdet i väsentliga delar nu genomföras. 
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Innevarande budgetår utgår vissa bidrag till organisationer och en
skilda för olika former av kulturell verksamhet inom skilda kultur
sektorer ur anslagen B 7. Bidrag till vissa ändamål inom statens kultur
råds ansvarsområde och B 18. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Fr. o. m. nästa budgetår bör medel för dessa ändamål - med vissa 
smärre ändringar i kulturrådets förslag - utgå ur ett särskilt, till kultur
rådets förfogande ställt anslag benämnt Bidrag till kulturverksamhet 
inom organisationer. Den behållning, som vid utgången av budgetåret 
1976177 kan finnas för ifrågavarande ändamål under dessa anslag, bör 
föras över till motsvarande ändamål under det nya anslaget. 

Stödet till kulturell verksamhet utanför institutionerna bör ytterligare 
byggas ut. Jag delar i stort sett kulturrådets uppfattning om vilka ändamål 
som främst bör stödjas. Min medelsbcräkning framgår av sammanställ
ningen. I avvaktan på kulturrådets utredning angående formerna för sta
tens stöd till centrala amatörorganisationer räknar jag med en höjning 
av detta bidrag med 290 000 kr. För verksamheten vid centntmbild
ningar räknar ]ag med en ökning av bidraget med 400 000 kr. 

Förslag har förts fram om ett särskilt bidrag till Folkparkernas artist- · 
förmedling. Jag anser att organisationen gör en väsentlig samhällsinsats 
då den förmedlar kvalitetsproduktioner till de svenska folkparkerna. Vid 
beräkningen av bidraget till Folkparkernas centralorganisation har jag 
tagit hänsyn till detta. Jag räknar därför sammanlagt med ett ökat me
delsbehov av 500 000 kr. För Folkets husföreningarnas riksorganisation 
räknar jag med en höjning av bidraget med 170 000 kr. för verksamheten 
med konstutställningar och s. k. kulturhörnor m. m. Jag räknar med en 
ökning av bidraget till vissa internationella organisationer med 60 000 
kr., varvid jag särskilt har beaktat behovet av ett ökat stöd till Svensk 
teaterunion - Svenska ITI-rådet. 

Under anslaget Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds an
svarsområde, posten Bidrag för konferenser, kurser, gästspel m. m., dis
ponerar rådet innevarande budgetår ett belopp av 225 000 kr. för rådets 
egen kontakt- och konferensverksamhet. Jag har tidigare under anslaget 
Statens kulturråd: Förvaltningskostnader förordat att dessa medel till
sammans med de medel om 200 000 kr. för samma ändamål som inne
varande budgetår utgår ur anslaget Bidrag till folkbibliotek i fortsätt
ningen skall anvisas under kulturrådets förvaltningsanslag. Vidare bör det 
ur posten för konferenser, kurser, gästspel m. m. innevarande budgetår 
utgående bidraget på 175 000 kr. till Stiftelsen Internationella Vadstcna
akademien i fortsättningen anvisas under anslaget Vissa bidrag till tea
ter-. dans- och musikverks·amhet. För de under anslagspostcn kvarvaran-· • 
de ändamålen beräknar jag en ökning med 100 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kulturverksam het. inom organisationer för bud

getåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 9 325 000 kr. 
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B 5. Bidrag till särskilda kultureila ändamål 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

13 796 245 
9 405 000 
4 266 000 

Reservation 1595 317 

Ur detta reservationsanslag, det s. k. kulturmedelsanslagct, ställer 
regeringen medel till förfogande åt olika organ för fördelning till vissa 
ändamål. Vidare utgår bidrag till organisationer och institutioner. Slut
ligen utgår bidrag genom beslut av regeringen efter ansökan i varje 
särskilt fall. 

Disposition av anslaget 1976177 

Ändamål 

1. Emigrantregistret i Karlstad för verksamheten 
2. Folkets husföreningarnas riksorganisation för försöksverksam

het med spridning av kvalitetsfilm 
3. Folkets husföreningarnas riksorganisation för konstutställ

ningar, kulturhörnor, information m.m. 
4. Genealogiska förenii:tgen för hyreskostnader 
5. Musikaliska akademiens styrelse för musikpedagogisk utbild

ningsverksamhct inom privata musikskolor i Stockholm 
6. Riksförbundet för hembygdsvård för upplysningsverksamhet på 

kulturminnesvårdens område . 
7. Skolöverstyrelsen för musikpedagogiskt utvecklingsarbete 
8. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv för verksamheten 
9. Stiftelsen Capellagården för kurser somn1aren 1976 

10. Stiftelsen Emigrantinstitutet för verksamheten 
11. Stiftelsen EMS för verk13amheten 
12. Stiftelsen Gerlesborgsskolan för verksamheten i Gerlesborg 
13. Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariet för verksamheten 
14. Stiftelsen Sveriges arkitekturmuseum för verksamheten 
15. Stiftelsen Sveriges fria konstskolor för stöd åt verksamheten vid 

vissa konstskolor . 
16. Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) för 

försöksverksamhet med utbildning i orkesterspelning 
17. Svenska språknämnden för verksamheten 
18. Olika centrala åtgärder på filmområdet 
19. Statens kulturråd för försöksverksamhet med läsfrämjande åt

gärder 
20. Massmarknadsutgivning av kvalitetslitteratur 
21. Övrigt 

För tiden efter den 1 november 1976 disponibla medel 

Belopp 

40000 

610 000 

600 000 
18 000 

30 000 

120000 
220 000 
520 000 
35 00() 
8000(). 

950 000 
175 000 
345 000 
450000 

225 000 

115 000-
425 000 
997 000 

200 000 
2 500 00(} 

212 000 
538 000 

9405 00() 

1. E m i g r a n t r e g i s t r e t i K a r I s t a d anhåller att bidraget 
böjs från 40 000 kr. till 100 000 kr. till följd av kostnaderna för en 
forskningsledartjänst på heltid i stället för deltid. 

Riksarkivet vill inte tillstyrka statsbidrag till en forskningsledartjänst 
på heltid, innan en allsidig utredning av Emigrantregistrets framtida 
verksamhet och formerna för denna har genomförts. 

6. R i k s f ö r b u n d e t f ö r hemby g d svår d begär en höj-
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ning av bidraget med 24 000 kr. till 144 000 kr. för ökade personalkost
nader. 

8. S t i f t e I s e n Ar b e tar rör e I s ens arkiv begär att bi
draget höjs från 520 000 kr. till 835 000 kr. Bl. a. yrkas medel för fem 
nya tjänster på heltid och en på halvtid, för löneökningar, expenser, in
ventarier, bokinköp och bokbindning. Enligt en inom arkivet utförd ut-· 
redning om arkivets uppgifter och behov föreslås en långtidsplan för 
omorganisation av arkivet i tre arkivavdelningar, en biblioteksavdelning 
och en enhet för kansli- och kassagöromål. En successiv utbyggnad i tre 
etapper föreslås. 

Riksarkivet tillstyrker stiftelsens framställning men finner att denna 
måste innefattas i den övergripande värderingen av behoven på om
rådet i stort. Enligt riksarkivet visar utredningen att Arbetarrörelsens 
arkiv är i behov av resursförstärkning. 

9. Stift e Isen Cape 11 ag år den begär att bidraget höjs med 
l3 000 kr. till 48 000 kr. för kurser sommaren 1977 inom arbetsgrenar
na trä, textil, keramik och trädgårdsskötsel. 

Skolöverstyrelsen, som anser det värdefullt att Capellagårdens som
markursvcrksamhet upprätthålls, tillstyrker det begärda bidraget. 

10. S t i ft e 1 se n E mig r an t in st itu t e t i Växjö anhåller om 
en höjning av bidraget med 103 000 kr. till 183 000 kr. för ökade kost
nader för en amanuenstjänst, för expenser och för driften i övrigt. Vi
dare begär institutet att statsbidraget skall föras under en särskild rubrik 
i budgetpropositionen. 

Riksarkivet tillstyrker stiftelsens ansökan men anser sig inte ha möj
lighet att göra någon prioritering av stiftelsens önskemål. 

12. S t i f t e 1 s en G er 1 e s b o r g s s k o l an anhåller om statsbi
drag med 320 000 kr., en ökning med 145 000 kr., för verksamheten i 
Gerlesborg. 

13. S t i f t e l s e n S v e n s k a D a l c r o z e - s e m i n a r i e t, som 
bl. a. på högskolenivå utbildar rytmiklärare, begär att bidraget höjs 
med 1 055 000 kr. till 1 400 000 kr. Därvid räknar stiftelsen med en ök
ning av personalkostnaderna med 782 000 kr. och av övriga omkostnader 
med 173 000 kr., varav 100 000 kr. avser inredning och utrustning. In
komsterna beräknas minska med ca 100 000 kr., varav hälften utgör 
bortfall av elevavgifter. 

Organisationskommitten för högre musikutbildning (OMUS) tillstyr
ker ett bidrag om 1 393 000 kr. Enligt OMUS föreligger ett starkt behov 
av bättre utrustning för verksamheten. Det är också viktigt att lokal
frågan snarast får en tillfredsställande lösning, framhåller kommitten. 

15. S t i f t e 1 sen S ve r i g e s fri a konst sko 1 o r anhåller 
om en höjning av statsbidraget från 225 000 kr. till 330 000 kr. som bi
drag till lärarlöner och modellkostnader vid vissa konstskolor i Stock

holm, Göteborg och Malmö. 
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16. S v e n s k a a r t i s t e r s o c h m u s i k e r s i n t r e s s e o r
g a n i s a t i o n (S A M I) hemställer om största möjliga bidrag till 

praktikantverksamheten med utbildning i orkesterspelning för blivande 
orkestermusiker. 

OMUS tillstyrker att medel beviljas SAMI motsvarande lägst det be
lopp som beviljats för innevarande budgetår. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1977178 tar statens kulturråd 

upp frågan om en förändrad anslagsindelning samt redovisar förslag till 
ny indelning av kulturavsnittet. Rådets förslag bygger på den av rådet 

tidigare framförda tanken att de behov som tillgodoses från kulturme
delsanslaget fördelas på olika anslag för vilka de tre centrala organen 

inom kulturområdet, statens kulturråd, riksantikvarieämbetet och riks
arkivet, har petitaansvaret. Rådet anser att förändringen bör genom
föras fr. o. m. budgetåret 1977/78. 

Föredraganden 

Ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål lämnas stöd till 
ett stort antal olika ändamål inom kulturområdet, för vilka bidragsbe

hovet är regelbundet återkommande. Det finns också ett visst utrymme 

inom anslaget för att tillgodose nya behov och stödja nya initiativ, var
igenom utveckling och förnyelse av kulturlivet främjas. Jag finner det 
därför viktigt att regeringen även fortsättningsvis kan besluta om så
dana insatser. 

Statens kulturråd föreslår i sin anslagsframställning en ny anslags
indelning inom kulturområdet för· att underlätta en sammanfattande be
dömning av anslagsbehoven. Enligt rådet är det rimligt att de behov 
som tillgodoses från kulturmedelsanslaget fördelas på olika anslag för 
vilka statens kulturråd, riksantikvarieämbetet resp. riksarkivet har pe
titaansvaret. Under kulturmedelsanslaget bör enligt rådet huvudsakligen 
endast återstå medel till regeringens förfogande för olika under budget
året uppkommande behov. 

Som ett led i omstruktureringen av anslagsindelningen bör nu ytter

ligare poster under kulturmedelsanslaget föras över till andra, delvis nya 
anslag. Sålunda bör bidragen till Emigrantregistret i Karlstad, Genealo
gislca föreningen, Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv samt Stiftelsen Emi
grantinstitutet föras över till ett nytt anslag, benämnt Bidrag till vissa ar
kiv. Bidragen till Folkets husföreningarnas riksorganisation för försöks

vcrksamhet med spridning av kvalitetsfilm samt de under anslaget ut

gående medlen för olika centrala åtgärder på filmområdet bör anvisas 
under anslaget Filmstöd. Bidraget till Folkets husföreningamas riks
organisation för konstutställningar, kulturhörnor, m. m. bör anvisas un

der anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer. Bidraget 
till Riksförbundet för hembygdsvård för upplysningsverksamhet på kul
turminnesvårdens område bör föras över till anslaget Riksantikvarie-
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ämbetet: Förvaltningskostnader. Bidrag till Stiftelsen Capellagården för 
kurser sommaren 1977 bör beräknas under anslaget Bidrag till driften 
av enskild yrkesutbildning, som disponeras av skolöverstyrelsen. Bi
draget till Stiftelsen Elektronmusikstudion (EMS) bör fortsättningsvis 
utgå ur anslaget Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet. 

Bidraget till Stiftelsen Sveriges arkitekturmuseum bör föras över till 
anslaget Bidrag till vissa museer. Bidraget till Svenska språknämnden 

bör föras upp under ett nytt anslag benämnt Bidrag till Svenska språk

nämnden. Slutligen bör de medel som hittills utgått ur detta anslag till 
statens kulturråd för försöksverksamhet med läsfrämjande åtgärder samt 

medlen för försöksverksamhet med massmarknadsutgivning av kvali
tetslitteratur fortsättningsvis anvisas under anslaget Litteraturstöd. över

föringen av dessa anslagsposter medför en minskning av medelsbehovct 
under förevarande anslag med sammanlagt 7 510 000 kr. 

I fråga om de hittills utgående bidragen till Folkliga musikskolan i 

Arvika och Framnäs folkhögskola för resekostnader m. m. i anslutning 
till musikutbildningen bör medel inte längre beräknas under förevaran

de anslag. Jag förutsätter att skolöverstyrelsen närmare studerar möj

ligheterna att inom ramen för anslagen till folkhögskolor tillgodose de 
båda skolornas behov för dessa ändamål. 

Bidrag för övriga ändamål, som regelmässigt utgår ur detta anslag, bör 
även nästa budgetår tillgodoses ur anslaget. 

Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget till 4 266 000 
kr., vilket innebär en ökning med 2 371 000 kr., sedan hänsyn tagits till 
tidigare nämnda överföringar. Av detta belopp avser 1,5 milj. kr. in
vesteringsändamål på kulturområdet. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Bidrag till särskilda kulturella ändamål för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 4 266 000 kr. 

B 6. Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

Föredraganden 

Som jag angett inledningsvis under avsnitt B. Kulturändamål ämnar 
jag föreslå regeringen att senare för riksdagen vid 1976/77 års riks
möte lägga fram en särskild proposition med anledning av handikapp
utredningens betänkande (SOU 1976: 20) Kultur åt alla. 

I propositionen kommer att behandlas det i statsbudgeten för inne

varande budgetår upptagna anslaget Bidrag till de handikappades kul

turella verksamhet. 
I avvaktan ·på den särskilda propositionen bör detta anslag tills vidare 

tas upp i förslaget till statsbudget med ett oförändrat belopp som dock 
är 135 000 kr. lägre än innevarande budgetårs beroende på att jag avser 
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i det följande under anslagen Skolöverstyrelsen och Bidrag till vissa elev
organisationer föreslå att medel för två konsulenttjänster resp. bidraget 
till Riksförbundet Döva och hörselskadade barns målsmän i fortsätt
ningen skall beräknas under dessa anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på säxskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1977178 beräkna till Bidrag till de handikappades kulturella 
verksamhet ett anslag av 8 117 000 kr. 

B 7. Bidrag till konstnärer m. m. 

1975/76 Utgiftl 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

10 015 470 

19 156 000 
20 677 000 

Reservation 

1 Tidigare anslagsbeteckning Konstnärsstipendier 

529 520 

Bidrag enligt förordningen (1976: 528) om bidrag till konstnärer kan 

utgå till konstnär som är svensk medborgare och till annan konstnär som 
är stadigvarande bosatt i Sverige. Bidrag kan ej tilldelas den som deltar 
i grundläggande konstnärlig utbildning. 

Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbidrag. 
K o n s t n ä r s b i d r a g kan utgå för att ge aktiv konstnär en sådan 
ekonomisk trygghet under viss tid att han kan ägna sig åt konstnärlig 
verksamhet utan avbrott eller åt experiment och nydanande inom konst
närlig verksamhet. Det kan också ge konstnär skydd av pensionskarak
tär eller i vissa fall utgå till efterlevande till konstnär. Konstnärsbidrag 
kan också tilldelas konstnär för andra ändamål. 

Konstnärsbidrag får uppgå till högst 30 000 kr. om året för varje 
mottagare. Bidrag av pensionskaraktär och bidrag till efterlevande får 
utgå tills vidare, medan övriga bidrag kan utgå till samma konstnär för 
högst fem år i sänder utan omprövning. 

Vid fördelningen av konstnärsbidrag till aktiva konstnärer skall hän
syn tas till såväl konstnärlig kvalitet som mottagarens behov av ekono
miskt bidrag. Därvid är det viktigt att konstnärer som är bosatta i olika 

delar av landet och företrädare för olika konstnärliga genrer, stilar och 
tekniker kommer i fråga. 

P r oj e k t b i d r ag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklings

arbete av mer kostnadskrävande natur. Bidrag kan utgå för avgränsade 
projekt som antingen kan antas få betydelse för utvecklingen inom det 
aktuella konstområdet eller som utgör försök att vidga .användningen av 
konstnärlig verksamhet till nya områden i samhället. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 
författarfond i fråga om författare, översättare och kulturjournalister 
och av konstnärsnämnden i fråga om övriga konstnärer. 
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K o n s t n är s n ä m n d c n inrättades den 1 juli 1976. Enligt sin in
struktion (1976: 531) skall nämnden vid sidan av sin uppgift att handha 
ärenden om bidrag till konstnärer hålla sig underrättad om konstnärernas 
ekonomiska och sociala förhållanden. Nämnden skall också avge förslag 
till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. Konstnärsnämnden 
består av ordförande och elva andra ledamöter samt åtta suppleanter, 

vilka alla utses av regeringen. Åtta av ledamöterna samt suppleanterna 
utses efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares samar

betsnämnd (Klys). 
Inom nämnden finns tre arbetsgrupper, nämligen en för ärenden 

rörande bild- och formkonstnärcr, en för ärenden rörande tonkonstnä
rer och en för ärenden rörande scen- och filmkonstnärer. Arbetsgrup

pernas huvuduppgift är att fatta beslut om bidrag till konstnärer inom 
resp. verksamhetsområde. Varje arbetsgrupp består av ordförande och 
fem andra ledamöter samt fem suppleanter, vilka alla utses av rege
ringen. Samtliga ledamöter och suppleanter utom ordföranden utses 
efter förslag av Klys bland företrädare för yrkesutövarna inom arbets

gruppens verksamhetsområde. 
Innevarande budgetår har för bidrag till författare, översättare och 

kulturjournalister m. m. anvisats 799 000 kr. För bidrag till andra konst
närer har anvisats 15 177 000 kr. till konstnärsbidrag och 2 370 000 kr. 
till projektbidrag. För konstnärsnämndens administrationskostnader 
m. m. har anvisats 810 000 kr., varav ca. 50 000 kr. avser engångsut

gifter. 

Styrelsen för Sveriges författar/ond 

Styrelsen redovisar att den för innevarande budgetår avser att använda 
anslaget till 53 tvååriga bidrag om 15 000 kr. per år. För budgetåret 
1977/78 föreslås en höjning av bidragsbeloppct till 18 000 kr. Antalet 
bidragsrum föreslås vidare öka till 60. Som motiv för ett ökat antal 
bidragsrum anför styrelsen bl. a. behovet att öka bidragsgivningen till 
kulturjournalister. ( +286 000 kr.) 

Konstnärsnämnden 

Med hänsyn till att konstnärsnämnden inrättades så sent som den 

1 juli 1976 kan anslagsframställningen inte bygga på några erfarenheter 

av hur långt anvisade medel räcker för att tillgodose de ändamål för 
vilka bidragen är avsedda. Nämnden begränsar sig därför till att begära 

kompensation för penningvärdesutvecklingen. För konstnärsbidrag före
slås sålunda en ökning med 1 863 000 kr. och för projektbidrag med 
330 000 kr. För nämndens administrationskostnader föreslås en ökning 

med 164 500 kr. ( +2 357 500 kr.) 

3 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 



Frnp. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdeparteincntet 34 

F öredraga11de1Z 

Jag erinrar om vad jag anfört i inledningen till avsnitt B. Kulturända

mål om avvägningen av olika samhällsåtgärder för att förbättra konstnä

rernas arbets- och försörjningsmöjlighetcr. Förevarande anslag bör be

räknas till 20 677 000 kr., vilket innebär en anslagshöjning med 1521000 

kr. Det ankommer på regeringen att bestämma om anslagets fördelning 

mellan olika ändamål. Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn 

till att medel till kostnader för vissa stipendieatcljeer i Paris fr. o. m. 

budgetåret 1977178 bör beräknas under det anslag för bidrag till Aka

demien för de fria konsterna, som jag avser att behandla i mitt förslag 

till en särskild proposition rörande utbildning och forskning inom hög

skolan m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till konstnärer m. m. för budgetåret 1977178 an

visa ett reservationsanslag av 20 677 000 kr. 

B 8. Inkomstgarantier för konstnärer 

1975176 Utgift1 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

2 724 123 

3 075 000 

3 475 000 
1 Tidigare anslagsbeteckning Konstnärsbelöningar. 

Enligt förordningen (1976: 504) om inkomstgarantier för konstnärer 

kan inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verk

samhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut 
om innehavare av inkomstgaranti fattas av regeringen efter förslag från 
eller yttrande av konstnärsnämnden och skall avse kalenderår eller del 
därav. Den som innehar inkomstgaranti skall årligen under sin åter

stående livstid åter utses till innehavare av inkomstgaranti, om inte syn
nerliga skäl föranleder annat. 

Inkomstgaranti kan uppgå till högst fem gånger det basbelopp som 
enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets 

ingång. Det för januari 1977 fastställda basbeloppet är 10 700 kr. Ga

rantins maximibelopp för år 1977 uppgår således till 53 500 kr. Detta 

maximibelopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbe

lopp och med 75 % av årsinkomsten i övrigt. 

Antalet garantirum är innevarande budgetår 120. 

Föredraganden 

För ökad belastning av anslaget under nästa budgetår, främst till 

följd av basbeloppets höjning, beräknar jag ett ökat medelsbehov av 

400 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 3 475 000 kr. 
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B 9. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom 

bibliotek m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

22 319 000 
22 880 000 
25 180 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår ers~ittning åt författare m. fl. 
för utlåning av deras verk genom bibliotek med 22 280 000 kr. samt åt 
författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av tal

böcker och taltidningar med 600 000 kr. 
Gällande bestämmelser om bi b I i o te k ser sättning finns i 

förordningen (1962: 652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1975: 
1210, ändrad 1976: 651 samt genom förordning 1976-06-03, publicerad 
i Kulturrådet informerar nr. 7, 1976). Ersättning utgår för utlåning ge
nom folkbibliotek och skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk 
upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersättning utgår 
även för motsvarande verk vilka ingår i bibliotekens referenssamlingar. 

Från detta anslag överförs årligen tiJI Sveriges författarfond medel 
motsvarande vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. Innevarande 

budgetår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 24 öre för 
hemlån och till 96 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt 

verk till 12 öre för hemlån och till 48 öre för referensexemplar. Av fon
dens medel utbetalas individuell ersättning till svenska författare av ori
ginalverk, s. k. författarpcnning, med 14 öre för hemlån och med 56 öre 

för referensexemplar av originalverk. För författare med höga utlånings
siffror gäller vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges författarfond 
kan bestämma att författarpenning till viss upphovsman skall utgå med 
högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna möjlighet tillämpas för 
att ge ca 120 upphovsmän s. k. garanterad författarpenning, vilken för 
år 1977 uppgår till 30 000 kr. Återstoden av fondens medel, den s. k. 
fria delen, används efter styrelsens bestämmande till stipendier, pensio
ner, understöd och andra för författare, översättare m. fl. gemensamma 
ändamål. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk 
i form av talböcker o e h tal tidningar fördelas av Sveriges 
författarförbund enligt vissa av förbundet fastställda regler. 

Styrelsen för Sveriges författar/ond 

1. En beräknad ökning av b i b l i o t e k s u t l å n i n g e n till 100,5 
miljoner lån under år 1977 och av handbokssamlingarna till 6,1 miljoner 
volymer samma år medför vid oförändrade grundbclopp att medelsbe

hovct ökar med 663 000 kr. 
2. Styrelsen anser att höjningen av b i b I i o t e k s e r s ä t t n i n g-
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ens g r u n d b e l opp bör anknytas till den allmänna löne- och in

komstutvecklingen i samhället. Vidare pekar styrelsen på att olika egen
avgifter har höjts för de fria yrkesutövarna samt till de nya regler som 
gäller fr. o. m. kalenderåret 1976 för inbetalning av sociala avgifter för 
uppdragstagare som inte är rörelseidkare. Utvecklingen på dessa olika 
områden sedan den 1 januari 1975 då grundbeloppen senast höjdes mo
tiverar enligt styrelsen en höjning av dessa belopp med 55 %. Med hän
syn till vad Sveriges författarförbund anfört i en särskild skrivelse till 

utbildningsdepartementet begränsar sig emellertid styrelsen till att före
slå en höjning av de olika grund beloppen med 50 % . Styrelsen föreslår 
sålunda att biblioteksersättningen för hemlån av originalverk höjs till 
36 öre och för hemlån av översatt verk till 18 öre. Ersättningen för i 
referenssamlingar ingående originalverk bör höjas till 1 kr. 44 öre och 
för i sådan samling ingående översatt verk till 72 öre. ( + 11 472 000 kr.) 

Styrelsen förutsätter att överläggningar, i likhet med vad som har 
förekommit tidigare år, kommer till stånd mellan Sveriges författarför
bund och utbildningsdepartementet rörande fördelningen av biblioteks
ersättningen mellan författarpenning och den del som skall gå till fon
dens s. k. fria del. Preliminärt räknar styrelsen med att grundbeloppet 
om 36 öre för hemlån -av originalverk fördelas så att 15 öre förs 
till fondens fria del och 21 öre utgår i författarpenning med samma pro
centuella avtrappning vid höga utlåningssiffror som f. n. tillämpas. 

Styrelsens beräknade användning av fondens medel under nästa bud
getår samt tidigare användning framgår av följande sammanställning. 

Fördelning av författarfondens medel budgetåren 1975176-1977178 

Ändamål 1975/76 1976/77 1977/78 

Utgifter Beräknade Prel. be-
utgifter räknade ut-

gifter vid 
bifall till 
styrelsens 
förslag 

Författarpenningar 4 780 512 5 000 000 8 300000 
Garanterad författar-

penning (stipendietillägg) 2 708 000 4200000 5 400 000 
Långtidsstipendier 3 315 500 3 800 000 4 600 000 
Arbets- och resestipendier 2 635 400 3 700 000 5 200 000 
Tillfälliga bidrag 273 730 400000 400 000 
Pensioner 2 153 997 3 200 000 4 500 000 
Premier 300 000 300 000 500 000 
Bidrag till särskilda 

ändamål (däribland 
organisations bidrag) 1708400 2 350 000 2 900 000 

Administration 606 603 1152 126 1400000 

18 482142 24102126 33 200 000 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 37 

Sveriges författarförbund 

1. För e r s ä t t n in g å t f ö r f a t t a r e o c h ö v e r s ä t t a r e 
f ö r u t n y t t j a n d e a v d e r a s v e r k i f o rm a v t a I b ö e
k er o c h t a I t i d n in g ar beräknas medelsbehovet på grundval av 
uppgifter från talboks- och taltidningsproducenterna under nästa bud
getår uppgå till sammanlagt 350 000 kr., vilket är en minskning med 

250 000 kr. jämfört med vad som anvisats för innevarande budgetår. 
Inom ramen för det begärda beloppet har förbundet räknat med en 

höjning av förbundets administrationskostnader från 5 000 till 8 000 kr. 
2. I en särskild skrivelse yrkar förbundet dels att frågan om b i b 1 i o

t e k s e r s ä t t n i n g e n s storlek och konstruktion görs förhandlings

bar, dels, med i huvudsak samma argument som författarfondens sty
relse har anfört, att biblioteksersättningens grundbelopp höjs till de tal 
som styrelsen föreslagit. Författarpenningen bör vid denna nivå av bib
lioteksersättningen utgöra 21 öre. 

Föredraganden 

I inledningen under avsnittet B. Kulturändamål har jag redogjort för 
hur jag ser på samhällets insatser för att förbättra konstnärernas ar
bets- och försörjningsmöjligheter. 

Jag förordar att biblioteksersättningens grundbelopp höjs med verkan 

från den 1 januari 1977. För originalverk bör grundbeloppen höjas till 
26 öre för hemlån och 104 öre för referensexemplar. För översatta verk 
bör grundbeloppen höjas till 13 öre för hemlån och 52 öre för refe
rensexemplar. I enlighet rned tillämpad praxis ankommer det på re
geringen att efter överläggningar med vederbörande upphovsmanna

organisationer besluta om reglerna för bestämning av författarpen

ning. 
För ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras 

verk i form av talböcker och taltidningar beräknar jag i enlighet med 
författarförbundets förslag ett belopp av 350 000 kr. 

Anslaget bör föras upp med 25 180 000 kr., vilket innebär en ökning 
med 2 300 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Jag har här
vid räknat med samma ökning av biblioteksutlåningen och av biblio
tekens bestånd av referenslitteratur som författarfondens styrelse. 

Jag hemställer att regeringens föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag anfört om biblioteksersättningens grundbe

lopp, 
2. till Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 25 180 000 kr. 
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Teater, dans och musik 

B 10. Bidrag till Svenska riksteatern 

1975176 Utgift 49 514 000 Reservation 
1976/77 Anslag1 44 724 000 

1977/78 Förslag 53 436 000 
1 Härutöver har 6 858 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I för budgetåret 1976/77. 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 
Till Riksteatern är även knutna länsteaterföreningar. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelser
na angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bi
draget användas för central och regional produktion och distribution av 

teater som komplettering till regional och lokal tcaterverksamhet. Riks
teatern skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra 
institutioner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning 
till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. I den verksamhet 

för vilken statsbidrag utgår skall Riksteatern i tillämpliga delar beakta 
de mål som fastställs för den statliga kulturpolitiken. Teatern skall sam
arbeta med Institutet för rikskonsertcr, Operan och Dramatiska teatern 
och i övrigt samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer 
och med institutioner inom teater och andra konstområden. 

Riksteaterns verksamhet står under tillsyn av statens kulturråd. I tea
terns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot jämte en 
suppleant. 

För budgetåret 1975/76 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 
bidrag av 42 656 000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare an
slag på tilläggsbudget lII för budgetåret 1975176 (prop. 1975/76: 125, 
KrU 1975176: 39, rskr 1975/76: 305) höjdes ifrågavarande statsbidrag 
med 6 858 000 kr. avseende ökade kostnader till följd av avtalsenliga 
löneökningar och höjda sociala avgifter. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1975/76 framfört ca 4 200 före
ställningar. Antalet besök var 860 000. Den egna produktionen omfat

tade 100 program. 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 
Traktamenten 
Sjukvård 
Expenser 
Kostnader för köpta 

tumeföreställningar 

1976/77 

30 285 000 
5 150 000 

44000 
890 000 

1 815 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Svenska 
riksteatern 

+18 680 000 l 
+ 4 851 000 
+ 6000 
+ 264 000 

+ 4 361 000 

Föredra
ganden 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Svenska Föredra-
riksteatern ganden 

Materiel m. m. för 

+,~~I produktion 4 860 000 
Rese- och transport- +10 550000 

kostnader 4 180 000 + 2 580000 
Reklam m. m. l 840 000 + 1148000 
Lokalkostnader 2 500 000 + 614 000 
Diverse utgifter 399 000 ' 1 551 000 --;-

Bidrag till verksamheten på 
Södra teatern i Stockholm 1497000 + 582 000 + 163 000 

Ensemble i Blekinge län + I 690 000 -;- I 690000 
Upphörande av Västerås-

ensemblen 2000 000 

53 460 000 +39967000 +10 403 000 
Inkomster 
Gager från arrangörer, 

recetter 8 499 000 + 4110000 ' 475 000 T 

Medlemsavgifter 12000 of. of. 
Perukmakeri 225 000 of. of. 
Ensemble i Blekinge län + I 216000 + 1216000 
Statsbidrag 44 724 000 +34 641 000 + 8 712 000 

53 460 000 +39967000 +10403000 

Riksteatern 

1. För allmänna kostnadsökningar beräknas eit behov av 10 113 000 
kr. 

2. Förslaget till 0-alternativ innebär att den artistiska och tekniska 
produktionspersonalcn minskas med 25 personer. Detta beräknas med
föra att 300 föreställningar faller bort. 

3. En expansion begärs när det gäller köpta föres t ä 11 n in g
a r från Operan och Dramaten. Medel begärs för en årsengagerad större 
dramatisk ensemble samt för en turne med Riksteatern som arrangör 
där de lokala arrangörerna inte i förväg behöver ställa ekonomiska ga
rantier. ( +5 684 000 kr.) 

4. När det gäller e g e n p r o d u k t i o n föreslår Riksteatern pro
duktion för folkparkerna dels som tume med barn- och familjeföre
ställningar, dels som musikteaterturne. Två mindre grupper för före
ningstcaterföreställningar bör startas. Produktionen för f ö r s k o 1 o r 
samt s k o I a n s 1 å g - o c h m e 11 a n s t a d i u m bör ökas. 

( + 7 362 000 kr.) 
5. Riksteatern begär vidare medel för s a m a r b e t s p ro j e k t 

med Rikskonserter, Riksutställningar och regionmusiken. Dessutom bör 
Pionjärteaterns verksamhet på alkoholistanstalter och barnsjukhus ökas. 

ökat samarbete i form av fler föreställningar från fasta teatrar och fria 
grupper föreslås. De utländska gästspelen bör ökas. Musikdramatiska 
projekt av nyorienterande karaktär föreslås komma till stånd genom 
att musicalartister och stråkmusiker knyts till Riksteatern. Medel har 
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även beräknats för föreställningar i sporthallar och andra större sam
lingslokaler. F ö r e s t ä 11 ni n g ar p å f i 11 s k a bör kunna erbju
das finskspråkig befolkning. Medel har även beräknats för en upp

sökande turne för ungdomsgårdar. ( +4 580 000 kr.) 

6. Inom den p r o d u k t i o 11 s t e k n i s k a a v d e 1 n i n g e n be
gär Riksteatern bl. a. medel för anställning av 30 scentekniker samt för 
kontroll och uppföljning av arbetarskydds- och miljöfrågor m. m. Dess
utom beriiknas vissa medel för samarbete med dramatiska institutet. Vi
dare föreslås ökade medel för k o n s u I en t v e r k s a m h e t dels för 
barnteaterkonsulentens verksamhet, dels för teaterteknisk konsulentverk
samhct samt för amatörteateravdelningen. Ytterligare medel behövs för 
samarbete med dramatiker för barn- och ungdomsteateravdelningen. 
( +4 115 000 kr.) 

7. Riksteatern begär medel för vidare ut bildning av sin tek

niska artistiska och administrativa personal. Ökade medel behövs för 
samordning av Riksteaterns lokala och regionala verksamhet samt för 
ökad informationsverksamhet. Vidare har beräknats ytterligare medel 
för studieavdelningen och för teaterfrämjande verksamhet. D e r c
g i o n a l a e n s e m b 1 c r n a i Växjö, Örebro och Västerbotten före
slås få viss förstärkning. För S ö d r a t e a t er n beräknas ökad gäst
spelsverksambet. (+2 313 000 kr.) 

8. I en särskild skrivelse ansöker Riksteatern om medel för inrättan
de av en l ä n s t e a t e r i B 1 e k i n g e 1 ä n. Riksteatern bör vara 
huvudman för verksamheten. I enlighet med bestämmelserna som gäller 
för bidrag till regional och lokal teaterverksamhet bör statsbidrag utgå 
med lägst 55 % av lönekostnaderna ( +474 000 kr.). 

9. I särskilda skrivelser har Riksteatern ansökt dels om bidrag 
för anskaffande av scenteknisk utrustning, dels om medel för teknisk 
kontroll av spelplatser. Statens kulturråd har yttrat sig över ärendena. 

10. Svenska riksteatern har i en skrivelse begärt ett extra anslag om 
1,7 milj. kr. för ombyggnads-, anpassnings- och flyttningskostnader i 
samband med förläggning av verksamheten till före detta Filmstadens 
lokaler i Råsunda. Statens kulturråd har yttrat sig över ärendet. 

1 en särskild skrivelse kräver Svenska Teaterförbundets lokalavdelning 

15 att staten måtte hjälpa Svenska riksteatern att finansiera ombyggna
den av gamla Filmstaden, Råsunda. 

Statens kulturråd 

1. Västmanlands läns landsting och styrelsen för Svenska kornmun
förbundcts avdelning i Västmanland har begärt att Riksteaterns Västerås
ensemble fr.o. m. budgetåret 1977178 skall bli regionalt förankrad tea
ter med statsbidrag enligt förordningen (1974: 451) om statsbidrag till 
vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Kulturrådet föreslår därför 
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att Riksteaterns Västeråsensemble upphör. Riksteaterns nettokostnad 
uppgår till 2,7 milj. kr. Av dessa bör 1 384 000 kr., motsvarande 35 

grundbelopp, föras över till anslaget Bidrag till regionala och lokala 
teater-, dans- och musik.institutioner. Riksteatern bör få behålla vissa 
resurser med hänsyn till den centrala produktion som Västeråsensemblen 
hittills svarat för ( - 2 000 000 kr.). 

2. Förslaget om ett statsbidrag motsvarande 12 grundbclopp för en 
länsteater i Blekinge tillstyrks av kulturrådet. Dessutom bör de medel 
som hittills använts till Blekinge husmansteater även i fortsättningen få 

användas för Riksteaterns skolproduktioner ( +474 000 kr.). 
3. I avvaktan på resultatet av kulturrådets utredning om en utbyggd 

finskspråkig teaterverksamhet i Sverige tillstyrks Riksteaterns förslag 
att köpa finskspråkiga föreställningar ( + 300 000 kr.). 

4. Riksteatern bör anvisas medel för att distribuera föreställningar 
från Operan och Dramaten ( + 800 000 kr.). 

5. Riksteaterns Västerbottensensemble bör utökas med tre personer 

för att bl. a. göra det möjligt att öka skolteaterutbudet ( + 163 000 kr.). 
6. Kulturrådet tillstyrker medel för anställning av ytterligare 10 tek

niker budgetåret 1977178. Vidare tillstyrks vissa ytterligare medel på 
den produktionstekniska sidan ( + 1 230 000 kr.). För konsultverksam
het inom bl. a. barnteater och teaterteknik bör ytterligare medel an
visas ( + 150 000 kr.). För informations- och kontaktverksamhet krävs 

förstärkning ( + 100 000 kr.). 
7. ökade medel bör anvisas för utt Södra teatern skall kunna öka 

gästspelsverksamheten ( + 50 000 kr.). Kulturrådet tillstyrker att medel 

ställs till förfogande för barn- och familjeprogram i folkparkerna 
( +320 000 kr.). Dessutom bör medel beräknas för vidareutbildning av 
olika personalkategorier (+so 000 kr.). 

Föredraganden 

Västmanlands läns landsting har fattat beslut om att tillsammans med 
Svenska kommunförbundets Iänsavdclning fr. o. m. den 1 juli 1977 in
rätta en Iänsteater i Västmanlands län. Detta medför att Riksteaterns 
ensemble i Västerås bör avvecklas och jag har vid min medelsberäkning 
därför beräknat en viss minskning av statsbidraget till Riksteatern. Jag 

återkommer till frågan om statsbidrag till länsteatcrn i Västmanlands 
län under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner. 
Landstinget i Blekinge län har föreslagit att en Iänsteatcr inrättas i 

länet med Riksteatern som huvudman för ensemblen. Riksteatern är 

beredd att medverka i en sådan lösning och har ansökt om medel för 
ensemblen i Blekinge fr. o. m. den 1 juli 1977. Ensemblens verksamhet 

kommer att vara inriktad på barn- och ungdomsteater men även upp
sökande vuxenteater beräknas förekomma. 
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Då enighet föreligger mellan landstinget och Riksteatern anser jag att 

den föreslagna konstruktionen bör kunna tillämpas i syfte att utveckla 

den regionala tcatcrverksamheten. l enlighet med tidigare fastlagda 

principer (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, tskr 1974: 248) bör det statliga 

bidraget till ensemblen vara av samma storlek som om huvudmannen 

varit annan än Riksteatern. Jag har därför vid min beräkning av bi

draget till Riksteatern utgått från att statens del av kostnaderna skall 

motsvara 60 % av lönekostnaderna i enlighet med de regler som gäller 

för statsbidraget till nyinrättade regionala och lokala teaterinstitutioner. 

Den av mig föreslagna ökningen av bidraget till Riksteatern bör bl. a. 

ge teatern möjlighet att erbjuda finskspråkig befolkning finskspråkiga 

föreställningar i avvaktan på att statens kulturråd slutför utredningen om 

en utbyggd finskspråkig teaterverksamhet i Sverige. För samarbete med 

Operan när det gäller ökat framträdande med Cullbergbaletten har jag 

beräknat 50 000 kr. Vidare har jag beräknat medel så att det blir 

möjligt för Riksteatern att anställa ytterligare scentekniker. 

De ökade lönekostnader som följer av avtalsrörclsen 1976 på teater

och musikområdena och av höjningar i de sociala avgifterna har inte 

kunnat beräknas. Jag har inte heller kunnat beakta behovet av ökade 

medel för traktamenten. Jag avser att senare återkomma i dessa frågor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1977 /78 an

visa ett rescrvationsanslag av 53 436 000 kr. 

B 11. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag1 

1977178 Förslag 

92 834 237 
86 011 000 

100 925 000 

Reservation 4 738 000 

1 Härutöver har 13 515 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I för budgetåret 1976/77. 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i akticbo

lagsform. 
De för budgetåret 1975176 anvisade statsbidragen till Operan och 

Dramatiska teatern uppgick till 56 433 000 kr. resp. 27 246 000 kr. 

Riksdagen beslöt om ytterligare anslag på tilläggsbudget III för budget

året 1975176 (prop. 1975176: 125, KrU 1975/76: 39, rskr 1975/76: 305) 

varigenom statsbidragen höjdes med 8 730 000 kr. resp. 4 785 000 kr. 

med hänsyn till kostnadsökningar till följd av avtalsenliga löneökningar 

och höjda sociala avgifter. För budgetåret 1976177 uppg~ck de efter för-
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slag i budgetpropositionen anvisade statsbidragen till Operan och Dra
maten till 57 487 000 kr. resp. 28 524 000 kr. Genom beslut om ytter
ligare anslag på tilläggsbudgct I för innevarande budgetår {prop. 1976/ 
77: 25, KrU 1976177: 27, rskr 1976177: 72) har på motsvarande sätt 
som under föregående budgetår statsbidragen höjts med 8 730 000 kr. 

resp. 4 785 000 kr. 
Under spelåret 1975176 gav Operan sammanlagt 333 föreställningar 

och konserter i operahuset och på Drottningholmstcatern, på andra 

scener samt under turncer. Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar 
uppgick till 14. Genomsnittligt har 92 % av platserna i operahuset varit 
belagda. Antalet besök vid Operans föreställningar uppgick samman

lagt till ca 225 000. 
Dramatiska teatern hade under samma spelår 20 premiärer och gav 

sammanlagt 1165 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än tea

terns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 
340 000. Beläggningen beräknas till ca 87 % vid stora scenen och till 

i genomsnitt ca 91 % vid teaterns övriga fasta scener. 

Operan 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Operan Föredra-
ganden 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 45 918 000 +11146 000 + 9 058 000 
Sjukvård 124 000 + 19 000 + 19 000 
Lokalkostnader 11308000 + l 798 000 + 406 000 
Expenser 415 000 + 65 000 + 41000 
Inredning och utrust-

ning av byggnader 125 000 + 19 000 + 13 000 
Materiel m. m. för 

teaterverksamheten 2 000 000 + 687 000 + 250000 
Ersättningar åt för-

fattare och över-
sättare 485 000 + 515 000 + 49 000 

Turne- och annan 
teaterverksamhet 825 000 + 625 000 + 83 000 

Reklam 810 000 + 373 000 + 81 000 
Diverse utgifter 410 000 + 135 000 + 29000 

62 420 000 +15 382 000 +10 029000 
Inkomster 
Recetter 3 000 000 + 645 000 

l+ 

Programförsäljning, 
reklam m. m. 208 000 of. 

Tume- och annan 371000 
teaterverksamhet 825 000 of. 

Räntor 600 000 of. 
Kommunala anslag 300000 + 200000 
Statligt bidrag 57 487 000 +14 537 000 + 9 658 000 

62 420 000 +15382000 +10029 000 
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Operan 

1. För allmänna kostnadsökningar m. m. beräknas ett ökat medelsbe
hov av 1 541 000 kr. 

2. Ett genomförande av 0-alternativet innebär en minskning av per
sonalen med ca 45 heltidstjänster. 

3. ökade medel behövs för ytterligare fem dansartjänster vid opera
baletten ( + 350 000 kr.). 

4. Ytterligare medel behövs för att Operan skall kunna genomföra 
en kontinuerlig och för skolans olika stadier anpassad skol- och ung

domsteaterverksamhet samt för uppsökande föreställningar i samarbete 
med studieförbund och publikorganisationer ( +2 225 000 kr.). 

5. Statens kulturråd bör utreda frågan om en fast studioscen för ut

vecklingsverksamhet. För den nuvarande studioverksamheten begärs 
ytterligare medel. Dessutom föreslås att en dansteater inrättas. Statens 

kulturråd bör lägga fram förslag om lämplig lokal och förslag till hu
vudmannaskap. ( + 1 700 000 kr.) 

Statens kulturråd 

1. Begärd ökning av dansartjänster tillstyrks ( + 350 000 kr.). 
2. Frågan om danstcater kräver ytterligare belysning varför kultur

rådet avstyrker särskilda medel härför. 
3. Kulturrådet tillstyrker under anslaget till Riksteatern medel till 

Riksteatern för att distribuera föreställningar från Operan och Dra

maten. 

Dramatiska teatern 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 
Dramatiska Föredra· 
teatern ganden 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 22 878 000 +5 421 ooo +4869 000 
Lokalkostnader 4 634 000 + 426 000 + 226 000 
Sjukvärd 28000 + 47000 + 4000 
Expenser 304000 + 46000 + 30000 
Inredning och utrust-

ning av byggnader 223 000 + 33 000 + 22000 
Materiel m. m. för 

teaterverksamheten 1426000 + 214 000 + 173 000 
Ersättning åt författare 

och översättare 370 000 + 131 000 + 37000 
Utbyte med utländska 

teatrar 10000 + 15 000 of. 
Reklam 1039000 + 156000 + 92000 
Diverse utgifter 705 000 + 206 000 + 50000 

31617 000 +6 695 000 +s 503 ooo 
Inkomster 
Recetter 2 600 000 

of.1 Programförsäljning, 
of. 247 000 reklamm.m. 170 000 + 

Räntor 310 000 of.J 
Hyror 13 000 of. 
Statligt bidrag 28 524 000 +6 695 000 +s 256 ooo 

31617 000 +6695 000 +5 503 ooo 
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Dramatiska teatern 

1. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas en ökning av 
1380000 kr. 

2. En reduktion enligt 0-alternativet medför en minskning av perso
nalen med ca 36 tjänster. 

3. Medel behövs för utökad rekrytering av yngre skådespelare, för 

extra-engagerade artister och för extra musiker. Personalförstärkningar 
behövs vid scenateljecrna i Hägernäs. Viss utökning av personalen be

hövs både på arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan i samband med de 
nya bestämmelser som gäller i arbetslivet. ( + 530 000 kr.) 

Statens kulturråd 

1. Kulturrådet tillstyrker under anslaget till Riksteatern medel till 

Riksteatern för att distribuera föreställningar från Operan och Dra

maten. 
2. En viss förstärkning av medel tillstyrks för teknisk personal med 

anledning av ateljcernas utflyttning till Hägernäs ( + 60 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget till Operan och Dramatiska teatern bör höjas med samman
lagt 14 914 000 kr. Beloppet bör ses mot bakgrund av att teatrarna redan 
innevarande budgetår har behov av ytterligare 13 515 000 kr. till följd 
av 1975 års löneavtal och höjda sociala kostnader fr. o. m. 1 januari 
1976 vilket har framgått av tilläggsbudget I för innevarande budgetår. 
Jag har därutöver för Operan beräknat medel dels för en dubblering 
av operachefstjänsten för budgetåret 1977178, dels för en chefsprodu

cent. För scenateljeema vid Hägernäs har jag för Dramatiska teatern 
räknat medel för en viss förstärkning av teknisk personal. 

Det ökade medelsbehov som följer av 1976 års avtalsförhandlingar 
på teater- och musikområdena har ännu ej kunnat beräknas. Jag avser 
att senare återkomma i denna fråga. Jag återkommer i det samman- · 
hanget även till kostnadsökningar till följd av höjningar av de sociala 
avgifterna. Vidare avser jag att inom kort aktualisera frågan om det 
statliga inflytandet över löneförhandlingarna beträffande personalen vid 
teater- och musikinstitutionerna. 

Som framgår av sammanställningen ökar statsbidraget till Operan en

ligt min beräkning med 9 658 000 kr. och till Dramatiska teatern med 

5 256 000 kr. 
Jag beräknar att det ökade medelsbehovet till en del motsvaras av en 

ökning av teatrarnas intäkter. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 
1977178 anvisa ett reservationsanslag av 100 925 000 kr. 
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B 12. Riliskonsertvcrksamhet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslagt 

1977/78 Förslag 

22192 000 
21640 000 
25 438 000 

Reservation 

' Härutöver har 2 228 000 kr. anvisats på till äggsbudget I för budgetåret 1976/77. 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att främja mu
siklivet genom att ge råd och informera i frågor om konscrtverksamhet 
och andra musikframträdanden, anordna och förmedla konserter som 
komplettering till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka 
för musiklivets utveckling. Rikskonserter skall därvid särskilt informera 
om och främja nya tendenser i svenskt musikliv, verka för kontakter 
med musiklivet i utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkon
sertverksamheten. Vidare bedriver Rikskonserter försöksverksamhet 
med produktion och distribution av fonogram. 

Rikskonserter skall samarbeta med regionmusiken, Svenska rikstea
tern och Operan samt i övrigt samverka och samråda med statliga och 
kommunala myndigheter, organisationer, institutioner och organ som 
företräder musiklivet. 

Rikskonserters styrelse består av tio ledamöter, av vilka regeringen 
utser fyra, däribland ordföranden. Verksamheten står under tillsyn av 
statens kulturråd. 

Enligt de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget är 
detta indelat i anslagsposter som svarar mot Rikskonserters olika verk
samhetsområden. Under varje anslagspost har beräknats medel dels för 
de direkta kostnaderna för produktion av konserter m. m. till den del 
dessa skall täckas med statsbidrag, dels för personalkostnader och om
kostnader vid Rikskonserters administrativa och producerande enheter 
till de delar deras verksamhet avser området för resp. anslagspost. 
Posterna är beräknade med hänsyn till de ersättningar som Rikskon
serter äger ta ut av lokala arrangörer av konserter samt med hänsyn 
till vissa övriga väntade inkomster av verksamheten. 

Innevarande budgetår beräknas arrangemangen under medverkan av 
Rikskonserter uppgå till följande antal, nämligen skolkonserter till om
kring 4 000, varav regionmusiken svarar för drygt 2 000, lägerkurser 
inom ramen för Musik för Ungdom till 30, interna konserter inkl. in
terna ungdomskonserter till 1 720, varav regionmusiken svarar för 700, 
och offentliga konserter till 350, varav regionmusiken svarar för omkring 
175. 
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Anslagspost/program 

1. Skolkonsertverksamhet 
2. Musik för Ungdom 
3. Intern konsertverksamhet inom vårdanstalter 

och föreningsliv m. m. 
4. Offentlig konsertverksamhet 
5. Stöd till regionala och lokala musikaktiviteter 
6. Utlandsverksamhet 
7. Försöksverksamhet med social och 

pedagogisk inriktning 
8. Produktion av fonogram 
9. Information 

10. Vidareutbildning av regionmusiker 

1976/77 

7 580 000 
621 000 

1860000 
3 685 000 
1900000 

820 000 

532000 
2 542000 
1800000 

300 000 
21640 000 

1. För allmänna kostnadsökningar beräknas ett ökat me.delsbehov av 

3 498 000 kr. 
2. Förslaget till 0-alternativ innebär en minskning av programmen 

för skolkonserter, offentlig och intern musikverksamhet samt fono
gramverksamhet. 

3. Rikskonserter föreslår en delvis f ö r än d r a d p ro gram i n
d e I n i n g. Bakgrunden till detta är de erfarenheter som har gjorts 
under de senaste åren, den genomförda utbyggnaden av Rikskonserters 

regionala organisation samt den långtgående decentralisering av bud
geten till regionkontoren som har börjat tillämpas budgetåret 1976177. 

Sålunda föreslås bl. a. att hittillsvarande program 3, Interna konserter, 
och program 4, Offentliga konserter, sammanläggs med den svenska 
delen av program 2, Musik för Ungdom, och den rena bidragsdelen av 

program 5, Stöd til! regionala och lokala musikaktiviteter, till ett enda 
program benämnt Offentlig och intern musikverksamhet. 

4. När det gäller programmet för s k o l k o n s e r t v e r k s a m h e t 
vill Rikskonserter prioritera en kvalitativ utveckling. Det är i första 
hand primärkommuners och landstingskommuners uppgift att möjlig
göra en fortsatt kvantitativ utbyggnad. Förutsättningarna för att kom
muner och landsting skall kunna överta en del av produktionsansvaret 
för skolkonsertverksamheten måste dock ingående utredas och över
läggningar måste hållas mellan berörda parter. Rikskonserters nuvaran
de utbud täcker ca 40 % av grundskolans elever med två program per 
elev och år. Rikskonserter vill emellertid inför budgetåret 1977178 följa 
den ursprungliga målsättningen, dvs. att varje elev i princip skall 
kunna ta del av tre program per år (varav ett med regionmusiken) 

under hela sin skoltid. ( -!-1 882 000 kr.) 
5. För det nya programmet 0 f fe n t l i g o c h i n te r n m u s i k

v e r k s a m h e t begär Rikskonserter en väsentlig ökning. Genom att 
resurserna läggs samman till ett ''storprogram" anser sig Rikskonsertcr 

kunna svara för koncentrerade insatser av kompletterande, stödjande 
och initierande karaktär. ( + 1 935 000 kr.) 
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6. F ö r s ö k s v e r k s a m h e t med social och pedagogisk inrikt
ning har främst gällt musikaliska aktiviteter på barnstugor. En viss ök
ning föreslås för denna verksamhet ( + 125 000 kr.). 

7. Rikskonserter skall när det gäller u t l a n d s v e r k s a m h e t 
fr. o. m. budgetåret 1976/77 ha ett vidgat ansvar för samordning av 
kontaktverksamheten på musikområdet mellan Sverige och utlandet. 
Detta innebär - förutom samordning av och ökad information om 
svensk musik i utlandet - en utökad förmedling av svenska artisters 
engagemang i utlandet. ökade medel föreslås för utlandsvcrksamheten 
( +256 000 kr.). 

8. Budgetåret 1975/76 var det sista i institutets treåriga försöksverk
samhet med p r o d u k t i o n a v f o n o g r a m. Utgivningen under de 
tre åren har omfattat 17, 19 resp. 17 LP-skivor. Antalet sålda eller på 
annat sätt distribuerade grammofonskivor har uppgått till 33 000, 59 000 
resp. 55 000 exemplar. Nya distributionsvägar har prövats genom in
rättande av skivklubb och postorderförsäljning samt genom samverkan 
med bl. a. Konstfrämjandet, Skådebanan m. fl. organisationer. I av
vaktan på utvärdering av verksamheten beräknas endast så stor höj
ning att de ursprungliga förutsättningarna för försöksverksamheten upp
fylls även budgetåret 1977/78 ( +602 000 kr.). 

9. Fortsatt utbyggnad av informationen krävs för att ge pro
gramverksamheten ökad effekt samt stimulera lokala och regionala 
musikaktiviteter. Ytterligare resurser begärs därför för regional infor
mations- och kontaktverksamhet ( + 348 000 kr.). 

10. I en särskild skrivelse den 9 april 1976 har Rikskonserter begärt 
medel för anställande av praktikanter för bl. a. budgetåret 1977178 
( +86 000 kr.). Kulturrådet har tillstyrkt framställningen. 

Statens kulturråd 

1. I likhet med Rikskonserter anser kulturrådet att en ökad satsning 
på skolkonsertverksamheten bör vara av kvalitativ art. Rådet tillstyr

ker en ökning på 300 000 kr. 
2. Den interna konsertverksamheten bör få ökade medel. Kulturrådet 

räknar med en ökning av 300 000 kr. 
3. För turneverksamhet föreslår 1.."lllturrådet en ökning av 200 000 kr. 
4. Utlandsverksamheten bör få ytterligare 90 000 kr. 
5. För försöksverksamhet med social och pedagogisk inriktning bör 

beräknas ytterligare 60 000 kr. samt för ökad regional informations
verksamhet ytterligare 100 000 kr. 

Föredraganden 

Rikskonserter har under de senaste budgetåren sökt utveckla uppgif
ten som expert- och konsultorgan på musikområdet. Fr. o. m. inneva
rande budgetår har bl. a. pedagogiskt genomarbetade produktioner större 
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betydelse i Rikskonscrters produktionsverksamhet. Vidare har en långt

gående decentralisering till regionkontoren genomförts. Som jag har 

angett i inledningen under avsnittei B. Kulturändamål anser jag det 

angeläget att medverka till att försöksvcrksamhet med ett vidgat re

gionalt ansvarstagande inom musikområdet kan komma till stånd. Jag 

beräknar därför under detta anslag medel som gör det möjligt för 

Rikskonserter att arbeta med den föreslagna regionala musikplanering

en i Västerbottens iän. 

För Rikskonsertcrs uppgifter när det gäller samordningen av kontakt

vcrksamhet mellan Sverige och utlandet har jag beräknat ytterligare 

80 000 kr. 

Rikskonserter har föreslagit en förändrad programindelning. Jag är 

f. n. endast beredd att tillstyrka en förändring som innebär att medlen 

inom nuvarande program 5, Stöd till regionala och lokala musikaktivite

ter, fördelas på dels program 4, Offentlig konsertverksamhct, dels pro

gram 9, Information. Det ankommer på regeringen att besluta i denna 

fråga. 
Beträffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 

till vad som anförts i bilaga 3. För flera huvudtitlar gemensamma frågor. 

Jag förordar att anslaget höjs med sammanlagt 3 798 000 kr. Jag har 

därvid för aIJmänna kostnadsstegringar, kostnader till följd av 1976 års 

löncavtal samt beslutade ökade sociala kostnader räknat med ett ökat 

medelsbehov av 3 598 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1977178 anvisa ett 

reservationsanslag av 25 438 000 kr. 

B 13. Regionmusiken 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

44 388 128 

49 625 000 

55 283 000 

Regionmusiken har uppgifter inom både det allmänna musiklivet och 

försvaret. En övervägande del av regionmusikens insatser i det allmänna 

musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet 

disponeras dock för direkta loka1a insatser. Verksamheten innefattar 

främst skolkonserter, framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter 

m. m. samt insatser ti!l stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse, som tillsätts av regeringen. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regio

ner. På huvudorten i varje region finns förutom en musikavdelning även 

ett regionkansli. Det sammanlagda antalet musiker kommer efter ge

nom!·u:·d omorganisation att uppgå till 590. 

4 Rik!dagen 1976/77. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 12 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 f78 

Region- Föredra-
musiken ganden 

Personal 
Musikpersonal 626 + 5 of. 
Övrig personal 42 +15 +4 

668 +20 +4 
Plan 
Kostnader för 

verksamheten 61326000 + 12 884 000 + 5 795 000 
Intäkter från 

konsertverksamhet 11 701 000 137 000 137 000 

Anslag 49625000 +12 747 000 + 5 658 000 

Regionmusiken 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 205 000 kr. 
2. Förslaget till 0-alternativ innebär att en musikavdelning läggs ned 

och att anställningsstopp införs vid minst sex andra musikavdelningar. 
3. Regionmusikens styrelse fastställde i juni 1975 sitt beslut om p ro

f i l e r i n g som bl. a. går ut på att musikavdelningarna och deras 
ensembler skall inriktas mot olika musikaliska genrer. Genomförandet 
av profileringsbeslutet kan vid vissa musikavdelningar ta 10--15 år. 
Regionala råd har inrättats genom beslut av regionmusikens styre\se i 
november 1975. De regionala rådens verksamhet är en viktig del av den 
utveckling av regionmusiken som protilcringsbeslutet innebär. Region
musikens karaktär kommer på sikt att förändras genom profileringsbc
slutet. Till följd av profileringsarbetet beräknas ökade kostnader för 
f l y t t n i n g, r e s o r o c h t r a k t a m e n t e n samt för bl. a. h e
s t ä l l n i n g s v e r k inom olika musikaliska genrer. Liksom föregåen
de år bör medlen för tillfällig anställning av fri I a n s m u s i k c r 
ökas. För budgetåret 1977/78 bör beloppet för detta ändamål ökas 
med 1 875 000 kr. till 2 500 000 kr. ökade medel bör anvisas för till
fällig anställning av tonsättare, arrangörer, ensembleledare och gäst

dirigentcr. För att uppnå fullt utbyggd organisation om 590 musiker
tjänstcr bör 28 nya musikertjänster inrättas. På dessa tjänster bör för
ordnas utbildade musikerasprranter. Under budgetåret 1977178 kommer 
utbildningen inom ramen för regionmusikskolan att kunna avvecklas. 

För att regionmusiken skall kunna genomföra profileringsarbetet krävs 

ytterligare medel för fort bi Id ni n g av musiker. Särskilda 

medel begärs för anställning av praktikanter. ( + 3 353 000 kr.) 
4. F ö r s t är k n in g av den övriga p er s o n al c n behövs bl. a. 

vid Stockholms musikavdelning som har behov av ytterligare en hel
tidsanställd inspicient. Vidare behöver nuvarande resurser för skrivper
scnal vid regionkanslierna ökas ut till att motsvara en heltidstjänst i 
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varje region. Till det centrala kansliet behövs ytteriigarc en kansliskri
vartjänst, en kontoristtjänst och en vaktmästartjänst. Regionema bör 
få medel för tillfällig anställning av chaufförer och vaktmästare. I sam
band med försöksverksamhet i Västerbottens län begärs medel för pla
ncringsverksamhet. Vidare har medel beräknats för sammaniagt nio 
tjänster som notbibliotekaricr. Regionmusiken bör tillföras resurser för 
tillfällig anställning av producenter. ökade kostnader uppstår genom 

att ett stort antal musiker är långtidssjuka. Ytterligare medcJ behövs 
för bl. a. övertidsersättningar och tjänsteresetillägg m. m. Dessutom bör 

ökade medel beräknas för rekrytering av bl. a. musiker. ( +3 774 000 
kr.). 

5. Regionmusiken räknar med att flytta ut ytterligare tre musikavdel
ningar från lokaler vid milifära förband till civila lokaler under budget

året 1977/78. I samband med utflyttningen behövs ökade medel för in
v e n t a r i e r och u t r u s t n in g samt för I o k a I v år d ( + 565 000 
kr.). 

6. Regionmusiken begär ökade resurser för extern och intern i n

f o r m a t i o n. Vidare behöver regionmusiken ökade medel för inköp 
av m u si k in s t rum e n t och r e k v i s i t a. För repertoarutveck

ling och produktioner i samarbete med Folkparkernas centralorganisa
tion behövs särskilda medel. Vidare räknar regionmusiken med att med
verka i mus i k te a ter v er k s a m h e ten i Karlstad och Umeå. 
ökade medel beräknas för bl. a. upphovsrättsliga ersättningar ( +987 000 

kr.). 
7. En för 1 u st garant i begärs så att regionmusiken får full 

täckning av mellanskillnaden upp till i regleringsbrev fastställt belopp 
i de fall regionmusiken inte får in fastställda avgifter. Regionmusiken 

beräknar att intäkterna under nästa budgetår kommer att ölrn med 
137 000 kr. ( - 137 000 kr.). 

8. I en särskild framställning den 17 september 1976 hegärs medel 
med anledning av övergången till statens ekonomiadministrativa redovis
ningssystem, system S. En tjänst för system S-frågor bör inrättas. Dess
utom ökas medelsbehovet för omkostnader, blanketter m. m. Vidare be
hövs utbildning för personalen som en följd av övergången till system S. 

( + 157 000 kr.) 
9. Indelningen i musikregioner fastställs f. n. av regeringen. Region

musiken har i en särskild framställning den 30 september 1976 hem

ställt att regionmusikens styrelse i samråd med Rikskonserter får ansva
ret för att fastställa musikregionernas geografiska indelning. 

10. Statskontoret har i skrivelse den 20 oktober 1976 bl. a. föreslagit 

personalförstärkning vid regionmusikens centrala kansli till följd av be

slutad övergång till system S. Regionmusiken föreslås få 150 000 kr. 
under budgetåret 1977/78 för två assistenttjänster avseende en löne
funktion och 25 000 kr. för regionmusikens avgifter under första halv-
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året 1978 för löneuträkning i det generella löneuträkningssystemct. Där
utöver föreslås 90 000 kr. för en handläggare. 

Statens kulturråd 

Regionmusiken bör medverka till att ansvaret för regional musikplane
ring i ökad utsträckning förankras i regionerna. Kulturrådet räknar med 
att även regionmusikens verksamhet får en bättre förankring i bl. a. kom

muner och landsting. 

För tillfällig anställning av frilansmusiker, ensembleledare m. m. till
styrks en ökning av 700 000 kr. För anställning av chaufförer och 
vaktmästare bör 200 000 kr. anvisas. För det centrala kansliet bör ytter

ligare 75 000 kr. anvisas. Vidare bör regionmusiken erhålla ett belopp 
av 375 000 kr. för att anställa praktikanter. Till följd av den föreslagna 
ökade verksamheten med frilansartister m. m. bör 225 000 kr. anvisas 

för information och producenter. För samverkan med folkparkerna 
tillstyrks 55 000 kr. För ett ökat engagemang från regionmusikens sida 
i den regionala musikteatern bör 110 000 kr. beräknas. F. n. är kultur
rådet inte berett att tillstyrka en statlig förlustgaranti i det fall intäkter
na skulle bli lägre än beräknat. Som engångsanvisning bör 300 000 kr. 

anvisas för inköp av musikmateriel. Dessutom framhåller kulturrådet att 
ytterligare 2,7 milj. kr. bör anvisas som en följd av tidigare fattade be
slut. För frilansmusiker beräknas en kompensation för lönekostnads

ökningar på 44 000 kr. ( +4 784 000 kr.) 

Föredraganden 

Regionmusikens styrelse har under år 1975 fattat beslut om region
musikens profilering. Denna innebär att musikavdelningarna breddar 
sitt musikaliska program genom att de olika ensemblerna inriktas mot 
skiftande musikaliska genrer. Regionmusiken räknar med att genom
förandet av profileringsarbetet för vissa musikavdelningar kommer att 
utsträckas under 10-15 år. Regionmusikens styrelse har inrättat regio
nala råd där företrädare ingår från bl. a. landsting, Svenska kommun
förbundets länsavdclning, försvaret, länsbildningsförbundcn, Rikskon

serter och regionmusiken. Genomförandet av regionmusikens profile
ring och införandet av de regionala råden kan ses som ett led i arbetet 

med en regional musikplanering. Enligt min mening är det mycket an
geläget att ett ökat regionalt ansvarstagande kommer till stånd på mu

sikområdet. Ett förslag om försöksverksamhet med regional musikpla
nering har aktualiserats i Västerbottens län m. m. För regionmusikens 
medverkan i försöksverksamheten, bl. a. för samarbete med Norrlands
operan, beräknar jag ett belopp av 110 000 kr. 

Vad gäller musikregionernas geografiska indelning bör det ankomma 
på regionmusikens styrelse att i samråd med Rikskonserter besluta i 
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denna fr[:ga. Därvid bör styrelsen beakta ~:tt det ~\r angeläget att samma 

regionala indelning tillämpas för såväl regionmusiken mm Rikskon

sertcr. 
Genomförandet av regionmusikens profilering medför ökade kostna

ccr. Med hänsyn härtill har jag beräknat ytterliga;e 50 000 kr. för flytt

ningskostnader och en ökning med 350 000 kr. för resor och trakta

menten. 
Regionmusiken har fr. o. m. innevarande budgetår övergått till statens 

ekonomiadministrativa redovisningssystem, det s. k. sys~em S. Region

musiken har därigenom förts över från försvarets civilförvaltning till 

riksarkivets redovisningsgrupp. Med anledning härav har jag dels be

rtH:nat medel för en tjänst för system S-frågor, dels ökade medel för 

blanketter m. m. I enlighet med statskontorets förslag har jag räknat 

med att regionmusiken fr. o. m. den 1 januari 1978 ansluts till det gene

rella löneuträkningssystem som f. n. införs i den civila stabförvaltning

en. För detta ändamål har jag räknat medel för två tjänster som byrå

assistenter för nästa budgetår. Jag har vidare beräknat 25 000 kr. för 

regionmusiken som avser avgifter för löneuträkning för det generella 

löneuträlmingssystcmet under det första halvåret 1978. Jag har des~

utom räknat med en förstärkning på regionmusikens centrala kansli för 

ekonomifunktionen. Till följd av tillkommande uppgifter vid övergång

en till system S har jag beräknat medel för en tjänst som handläggare. 

Jag har dessutom beräknat medel som bör göra det möjligt för region

musiken att flytta ut ytterligare tre musikavdelningar från lokaler vid 

de militära förbanden. 

Vid min medclsberäkning har jag även tagit hänsyn till regionmusi

kens behov av ökade medel för sjukvikarier för långtidssjuka musiker. 

Vidare har jag beräknat ökade medel för tjänstcresetillägg, obckväm
tidstillägg och övertidsersättningar med hänsyn till de ökade kostnader 
som regionmusiken får genom bl. a. den omfattande turncvcrksam

heten. 
Beträffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 

till vad som anförts i bilaga 3. För flera huvudtitlar gemensamma frågor. 
Regionmusikskolan upphör i och med att de sista aspiranterna av

slutar sin utbildning och erhåller tjänster i regionmusikorganisationen. 

Jag har vid min medelsberäkning beräknat merkostnader för ytterligare 

28 tjänster som musiker. Det sammanlagda antalet musikertjänster vid 

regionmusiken kommer då att uppgå till 590. Den i prop. 1970: 31 för

utsatta omorganisationen av regionmusiken är då genomförd fullt ut. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionmusiken för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags

anslag av 55 283 000 kr. 
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B 14. Bidrag till regionala oc!i lokala teater-, dans- och musikinstitu
tioner 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag1 

1977178 Förslag 

73 635 302 

82 867 000 

93 224 000 
1 Härutöver har 424 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I för budgetåret 1976/77. 

Enligt förordningen (1974: 451) om statsbidrag till vissa teater-, dans

och musikinstitutioner (ändrad senast 1976: 271) får institution, som 

bedriver yrkcsm~issig teater-, dans- eller musikverksamhet och som 

uppbär bidrag från kommun eller Jandstingskommun, statsbidrag till 

kostnader för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen be

rättigad till sådant. Institution som får bidrag står under tillsyn av 

statens kulturråd. 

Statsbidraget utgår i form av g r u n d b i d r a g och t i 11 ä g g s

b id r ag. Underlaget för beräkningen av grundbidraget utgörs av det 

antal grund belopp som varje år fastställs för institutionen. Grund

beloppet beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekostna

den per anställd vid teater- och dansinstitutionerna resp. musikinstitu

tionerna. Enligt beslut av regeringen är f. n. 14 teater- och dansinstitu

tioner och 10 musikinstitutioner berättigade till bidrag. Antalet grundbc

Iopp är för budgetåret 1976/77 fastställt till l 602 för teater- och dansin

stitutioner och till 587 för musikinstitutioner. Grundbeloppct för teater

och dansinstitutioner är innevarande budgetår 65 900 kr. och för musik

institutioner 80 900 kr. Regeringen har gett statens kulturråd bemyndi

gande att besluta om fördelningen av grundbeloppen på de enskilda 

statsbidragsberättigade institutionerna. Fördelningen skall redovisas för 

påföljande års riksmöte. 
Statsbidrag beräknas för varje institution på grundval av högst det an

tal grundbclopp som svarar mot det under redovisningsåret genomsnitt

liga antalet arbetstagare vid institutionen, beräknat på sätt som anges i 
19 kap. 1 § tredje sty(;ket lagen (1962: 381) om allmtin försäkring (19 

kap. 1 § ändrad senast 1976: 279). För kostnader för köp av tjänster 

får inräknas ett belopp motsvarande för teaterinstitutioner högst 10 % 

och för musikinstitutioner högst 20 % av det preliminära bidragsun

derlaget för redovisningsåret. 

Grundbidrag utgår med 55 % av bidragsundcrlagct. Till nyinrättade 

institutioner kan efter regeringens prövning grundbidrag utgå med 60 % 

av bidragsunderlaget under högst tre år. 

Institution med regional verksamhet av väsentlig omfattning kan efter 

prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag inom ramen för tillgäng

liga medel. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till 

regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner budgetåret 

1977/78. 
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Statens kult11rråds _fi:irslag 

Institution Beslutad fördel- Föreslaget antal 
ning av antalet grundbelopp 
grundbelopp 1977 /78 
1976/77 ----------

Teater- och dansinstitutioner 
Borås stadsteater 
Folkteatern i Göteborg 
Göteborgs stadsteater 
Göteborgs teater- och 

konsertaktiebolag' 
Helsingborgs stadsteater 
Länsteatern i Kopparbergs 

län 
Länsteatern i Värmlands län 
Malmö stadsteater 
Norrbottens länsteatcr 
Stadsteatern Norrköping-

Linköping 
Stockholm~ stadsteater 
Upsala stadsteater 
Västerbottensteatern 
Västernorrlands regionteater 
Dramatiker, koreografer 
Försöksvcrksamhet i 

Västerbotten 
Ny institution 
Länsteatern i Västmanlands 

län 

Musikinstitutioner 
Göteborgs teater- och 

konsertaktiebolag• 
Konsertföreningen i 

Stockholm 
Malmö konserthusstiftelse 
Gävleborgs läns orkester

förening 
Nordvästra Skånes orkester

förening 
Norrköpings orkester-

förening 
Västerås musiksällskap 
Örebro orkesterstiftelse 
Oskarshamns kammarmusik-

ensemble 
Upplands musikstiftelse 
Tonsättare 

44 
56 

186 

280 
60 

15 
12 

350 
50 

145 
277 

78 
27 
19 

1599 

105 

170 
85 

57' 

75 
14 
24 

8' 
6 

587• 

Totalt 2186 

1 För teaterverksamheten. 
• För konsertverksamheten. 

} 

Summa 

54 
63 

186 

280 
60 

16 
16 

355 
54 

150 
277 

78 
30 
28 

2 

5 

35 

1689 

105 

170 
85 

223 

22 

2 

607 

2296 

Ökning 

+10 
+ 7 

+ l 
+ 4 
+ 5 
+ 4 

+ 5 

+ 3 
' 9 
+ 2 

+ 5 

+35 

+90 

+ 10 

+ 8• 

+ 2 

+ 20 

+110 

• Beräknad slutlig fördelning med anledning av rådets skrivelse ang. ytterligare 
7 grundbelopp för budgetåret 1976/77. 
• Inkl. nyssnämnda 7 grundbelopp. 
• Inkl. 6 gruadbelopp för att garantera oförändrad verksamhetsnivå för Upp
lands musikstiftelse under budgetåret 1977/78. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 56 

1. Till följd av avtalsenliga lönehöjningar och höjda sociala avgifter 
m. m. beräknas anslagsbehovet öka med 3 334 000 kr. Vid beräkningen 

av anslagsbehovet för nästa budgetår h<\r rådet utgått från hittills gäl

lande grundbelopp (65 900 kr. för teater- och dansinstitutioner resp. 

80 900 kr. för musikinstitutioner). 

2. Ökningsförslagen för budgetåret 1977178 innebär dels medel för en 

ny teaterinstitution, dels ett ökat antal grundbelopp till befintliga insti

tutioner. På t e a t e r o m r å d e t föreslås att en länsteater inrättas i 

Västmanlands län. I samband härmed föreslås att Riksteaterns Västerås

cnsembles verksamhet i länet skall upphöra. Borås stadsteater bör för

stärkas med hänsyn till bl. a. att det nya teaterhuset ger möjligheter 

för en ökad verksamhet. Folkteatern i Göteborg bör få ett ökat antal 

grundbclopp för att kunna upprätthålla teaterns uppsökande verksam

het. Malmö stadsteater och stadsteatern i Norrköping-Linköping 

föreslås få förstärkning bl. a. för att verksamheten med balett inte 

skall stagnera. För att det växande behovet av uppsökande verksamhet 

i Norrbotten skall kunna tillgodoses föreslås Norrbottensteatern få ett 

ökat antal grundbclopp. Västerbottensteatern (Norrlandsoperan) bör få 
ytterligare grundbelopp bl. a. för att tillsammans med bl. a. regionmu

siken utveckla försöksverksamheten med en samordnad regional musik

institution. Denna skall dels tillgodose Västerbottensteatcrns behov av 

musiker, dels fungera som en kammarorkester. För de tre minsta regio

nala teatrarna, Västernorrlands regionteater, Kopparbergsensemblen 

och Värmlands musikteater, föreslås ett ökat antal grundbelopp. 

( + 3 231 000 kr.) 
3. På musikområdet förutsätts Upplands musikstiftelse få 

12 grundbelopp under budgetåret 1977 /78. För den nyssnämnda för

söksverksamheten i Västerbotten föreslås fem grundbelopp. Dessutom 

bör de befintliga musikinstitutionerna få ett visst ökat antal grund

belopp. ( + 833 000 kr.) 
Totalt begär kulturrådet förutom 35 grundbclopp för en länsteater i 

Västmanlands län ytterligare 53 grundbclopp till befintliga teater- och 

dansinstitutioner och 18 ytterligare grundbelopp till befintliga musik

institutioner. 
4. För att institutionerna skall kunna anställa dramatiker, koreogra

fer och tonsättare föreslår rådet att medel motsvarande fyra grundbc

lopp anvisas särskilt för detta ändamål ( + 161 000 kr.). 

5. För det särskilda bidraget till institutionernas regionala verksam

het föreslår kulturrådet en höjning till 3 285 000 kr. ( + 1 685 000 kr.). 

6. Västerbottens läns landsting och Umeå kommun har i skrivelse 

elen 18 oktober 1976 föreslagit försöksverksamhet med ökad samverkan 
mellan Västerbottensteatern, regionmusiken och Rikskonserter i syfte att 

bredda och differentiera musiklivet i Västerbottens och Norrbottens 

län. Ett särskilt ledningsorgan, vilket skulle ledas av landstinget och i 
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övrigt besti't av företrädare för nämnda institutioner, föreslås få i upp
gift att fungera som koordinator och ansvara för gemensamma pro
duktioner. Landstinget bör anvisas ett belopp av 380 000 kr. för särskil
da kostnader för projektadministration för budgetåret 1977/78. Dess
utom förutsätts ökat statligt stöd för regionmusiken och Rikskonserter. 

Totalt bör staten för försöksverksamhctcn under budgetåret 1977178 

anvisa ca l milj. kr. 

Statens kulturråd som yttrat sig över ärendet rekommenderar ett led
ningsorgan i form av en regional musikplancringskommitte i vilken 

de~sutom skulle ingå ytterligare företrädare för musikområdet. 

Kanslifunktionerna för försöksverksamheten bör enligt kulturrådet 
i första hand organiseras via Rikskonserters regionkontor i Luleå. Kul
turrådet hänvisar till vad rådet framfört i sin anslagsframställning för 
budgetåret 1977/78, nämligen statligt stöd om ca 400 000 kr. Dessa 

medel bör enligt kulturrådets yttrande över förslaget till försöksverk

samhet fördelas på anslagen Rikskonsertverksamhet, Bidrag till re
gionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner och Regionmu
siken samt till kulturrådets disposition. övriga kostnader bör enligt 
kulturrådet bestridas av de regionala huvudmännen. 

Föredraganden 

Sedan det nya systemet för stöd till regionala och lokala institutioner 
infördes har tre nya teatrar och två nya musikinstitutioner förklarats be
rättigade till statsbidrag. Jag har vid min anmälan av Riksteaterns anslag 
tidigare denna dag tillstyrkt förslaget om att Riksteaterns Västerås

ensemble från nästa budgetår omvandlas till regional teater för Västman
lands län samt att en ny regional ensemble inrättas i Blekinge län under 

Riksteaterns huvudmannaskap. Jag beräknar under förevarande anslag 
35 grundbelopp för den nya regionala teatern i Västmanlands län. 

För personalförstärkningar vid de befintliga institutionerna beräknar 
jag 50 grundbelopp, varav 40 för teaterinstitutioner och 10 för musik
institutioner. Jag delar kulturrådets uppfattning att det är angeläget att 
i första hand tillgodose behoven vid de minsta regionala teatrarna. ök
ningen av antalet grundbelopp medger den förstärkning av Västerbot
tensteatern som behövs för att genomföra den försöksvcrksamhet med 
regional musikplanering som aktualiserats inom Västerbottens län och 
för vilken jag i annat sammanhang förordat särskilda medel. Det an
kommer på kulturrådet att fördela grundbeloppen. 

Totalt bör under detta anslag antalet grundbeiopp för teaterinstitu

tioner ökas med 75 (teater i Västmanlands län samt utökning vid be
fintliga institutioner) och för musikinstitutioner med 16 (bidrag för helt 
verksamhetsår till Upplands musikstiftelse samt utökning vid befintliga 

institutioner). 
Vid min beräkning av medelsbehovet har jag utgått från ett grund-
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belopp om 68 500 kr. för teater- och dansinstitutioner och 84 100 kr. 
för musikinstitutioner. 

Då det slutliga bidraget till varje institution fastställs bör beloppet 
avrundas till närmaste 1 000-tal kr. 

Den sammanlagda ökningen under anslaget beräknar jag till 
10 357 000 kr., varav 8 357 000 kr. är att hänföra till pris- och Iöneom
räkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musik

institutioner för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 
93 224 000 kr. 

B 15. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

1977/78 Nytt anslag (förslag) 9 100 000 

Bidrag till teater-, dans- och musik-verksamhet i mindre ensembler 
och fria grupper utgår innevarande budgetår ur anslaget B 7. Bidrag till 
vissa ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde med ett belopp 
av 5,1 milj. kr. 

Enligt kungörelsen (1974: 452) om statsbidrag till teater-, dans- och 

musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår bidrag till 
ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former 
eller under liknande förhållanden. 

Statens kulturråd 
1. Kompensation för pris- och löneökningar 435 000 kr. 
2. Kulturrådet ser en ökning av bidraget till mindre ensembler och 

fria grupper som en av de viktigaste åtgärderna på teater- och musik
områdena. För spelåret 1976177 har kulturrådet fördelat bidrag till 31 
yrkesverksamma teatergrupper, 8 dansgrupper och 6 musikteatergrup
per. Av teatergrupperna har 22 fått ett s. k. generellt bidrag om 27 % 

(J 8 000 kr.) av en schablonkostnad per person upp till tio medicmmar 
per grupp. övriga grupper har fått ett s. k. produktionsbidrag. Till dans
gmpperna har sammanlagt fördelats 300 000 kr. Till ett 70-tal musik
grupper har utgått bidrag om totalt 1,4 milj. kr. 

Kulturrådet föreslår att bidraget till teater- och dansgrupper bör utgå 

med 40 % av schablonkostnaden per person beräknat på ett oförändrat 

antal medlemmar i grupperna. Bidraget bör vidare kunna anvL1ndas till 
att stimulera vissa nyare yrkesverksamma grupper till experiment och 
utvecklingsarbete. Dessutom föreslås 100 000 kr. till finskspråkiga 
teatergrupper. Även för musikgrupperna föreslås en ökning. ( +6 665 000 

kr.) 

Föredraganden 
Innevarande budgetår utgår medel för bidrag till mindre ensembler 

och fria teater-, dans- och musikgrupper ur anslaget Bidrag till vissa 
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ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde. Jag anser att medel 

för detta ändamål för nästa budgetår bör tas upp under ett särskilt, till 

statens kulturråds förfogande ställt anslag benämnt Bidrag till fria tea

ter-, dans- och musikgrupper. Den behållning som vid utgången av 

budgetåret 1976177 kan finnas för ifrågavarande ändamål under ansla

get Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde bör 

föras över till det nya anslaget. 

Jag delar kulturrådets uppfattning att en ökning av bidraget till fria 

teater-, dans- och musik.grupper är en viktig åtgärd på teater-, dans- och 

musikområdena. De fria grupperna har viktiga uppgifter i det kultur

politiska utvccklingsarbetet. Enligt min mening bör en höjning av an

slaget ske så att gruppernas arbetsvillkor kan förbättras. För budget

året 1977/78 beräknar jag en ökning av anslaget med 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för budget

året 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 9 100 000 kr. 

B 16. Musikaliska akademien 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

2 325 288 

2 609 000 

2 844 000 

Musikaliska akademien har till uppgift att främja tonkonsten och 

vårda musiklivet. Det ingår vidare i akademins uppgifter att svara för 

ledningen av akademins bibliotek. Till akademin är Musikhistoriska 

museet knutet. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Musikaliska Före-
akademien draganden 

Personal 
Handläggande personal 6 + 1 of. 
Övrig personal 12 +6 of. 

18 + 7 of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 1 512 000 + 585 000 + 104000 
Sjukvård 3 000 + i ooo· + of. 
Reseersättningar 26 000 + 2 500 + 3 000 
Lokalkostnader 504 000 + 56 000 + 52000 
Expenser 155 000 + 209 000 + 7 000 

därav engångsutgifter (-) (+ 130 000) (-) 
Konferens- och kontakt-

verksamhet m. m. 206 000 + 84000 + 21 000 
Bokinköp m. m. 219 000 + 244000 + 48000 

därav engångsutgifter (-) (+ 200 000) (-) 
2 625 000 +1181500 +235000 

Uppbördsmedel 
Lokalhyror rn. m. 16 000 of. of. 

Nettoutgift 2 609 000 +1181500 +235000 
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Musikaliska akademien 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 182 000 kr. 

2. 0-alternativet innebär för akademins del bl. a. att resurserna för 
kontakt- och konfercnsvcrksamhet, expenser, bokinköp m. m. får mins

kas. 

3. Enligt akademins bedömning behöver b i b I i o t e k e t förstär
kas för att kunna fungera enligt intentionerna i den rapport rörande aka

demins bibliotek som statskontoret lade fram i december 1973. Vid 
avdelningen för förvärv, litteraturkatalogisering och institutionsservicc 

behövs två biblioteksassistcnter och vid avdelningen för utvecklingsar

bete, katalogisering av musikalier m. m. en biblioteksassistent och en 
bokbindare. Därutöver föreslås avdelningarna gemensamt få disponera 
ytterligare en bibliotekarie. Avdelningen för katalogisering av handskrif

ter samt låne- och dokumentationsservice föreslås utökad med en expc
ditionsvakt. Biblioteket behöver slutligen ett kontorsbiträde och särskilda 
medel för scmestervikarier. ( +526 000 kr.) 

4. A k a d e m i n s k a n s 1 i bör anvisas särskilda medel för kame
ral service ( + 9 000 kr.). 

5. Under anslagsposten expenser begärs bl. a. 60 000 kr. för 
akademins publikationsverksamhet samt tvii. engångsanvisningar, en om 

50 000 kr. för utgivning av en ny orkesterkatalog och en om 80 000 kr. 
för inredning till bibliotekets lånecxpedition. 

6. Under anslagsposten k o n fe rens - o c h ko n takt v e r k

s a m h c t föreslås ökade medel för bl. a. ökade kontakter med ut
ländskt musikliv, fortsatt kommittearbete, viss administrativ förstärkning 
av akademins kansli och utgivning av äldre svenska tonsli.ttares verk 

( +84 000 kr.). 
7. Anslagsposten bokinköp m. m. bör räknas upp med 50 000 

kr. för inköp och iordningställande av orkestermaterial för Sveriges or
kesterföreningars riksförbunds verksamhet. Vidare föreslås två engångs
anslag, ett om 100 000 kr. för bindning och konservering av bibliotekets 
musikalier, avsett att utgå med 20 000 kr. årligen under fem år, och ett 

om 50 000 kr. för att anskaffa ett fonogram.arkiv. 

Statens kulturråd 

Rådet understryker behovet av förbättrad låneservice vid biblioteket 

och tillstyrker 59 000 kr. till en tjänst som expeditionsvakt. Rådet till

styrker vidare 25 000 kr. för inköp och inbindning av musikalier. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 844 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat med en omvandling av två del
tidstjänster till heltidstjänster och ytterligare 20 000 kr. för bindning och 

konservering av bibliotekets musikalier. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till i"\-fusikaliska akademien för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 844 000 kr. 

B 17. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksambet 

1977/78 Nytt anslag (förslag) 6 605 000 

Bidrag till Stiftelsen Riksskådebanan, Stiftelsen Drottningholms teater

museum, till vissa teater- och musikorganisationer samt för stöd till 
sceniskt verk utgår innevarande budgetår dels ur anslaget B 7. Bidrag till 
vissa ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde, dels ur anslaget 
B 18. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

1. Stiftelsen Riks
skådebanan 

2. Stiftelsen Drott
ningholms teater
museum, för föreställ
ningsverksamheten 

3. Stöd till sceniskt verk 
4. Stiftelsen EMS 
5. Stiftelsen Internationella 

V adstenaakademien 
6. Teater- och musik

organisationer m. m. 

Statens kulturråd 

1976/77 

I 710 000 

960 000 
I 000 000 

950 000 

175 000 

725 000 

5 520 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens kultur- Föredra-
råd ganden 

+ 558 000 + 435 000 

+ 99000 + 75000 
+ 250 000 + 100000 
+ 82 000 + 75 000 

+ 64000 + 40000 

+ 733 000 + 360 000 

+1 786000 +t 085000 

1. Principerna för det statliga stödet till S t i f t e 1 s e n R i k s s k å
d e b an an utreds f. n. av kulturrådet. En ökning av bidraget för bud

getåret 1977178 föreslås främst för den centrala verksamheten samt till 
utbildning av ombud och personal. Bidraget föreslås höjas med 558 000 

kr., varav 158 000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. 
2. För Stift e 1 sen Drottning ho 1 m s t ca term u se u m 

föreslås en höjning med 99 000 kr., varav 74 000 kr. utgör kompensa

tion för pris- och löneökningar. 
3. För s tö d t i 11 s c e ni s k t v er k räknar kulturrådet med en 

höjning på 250 000 kr. 

4. För bidrag till S t i f t e I s e n E 1 e k t r o n m u s i k s t u d i o n 
(E M S) föreslås endast en kompensation för pris- och löneökningar om 
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82 000 kr. i avvaktan på resultatet av den utredning som f. n. pågår om 

elektronmusiken. 

5. För Stift e Isen Internat i o n e 11 a Vads ten a-a k a

d e m i en föreslås en ökning på 64 000 kr., varav 14 000 kr. utgör 

kompensation för pris- och löneökningar. 

6. När det gäller bidrag till t e a t e r- o c h m u s i k o r g a n i s a

t i o n er föreslås främst ökningar för arrangerande musikföreningar 

och jazzorganisationer samt till bidrag för gästspel vid teater-, dans- och 

musikinstitutioner. Totalt föreslår rådet för bidrag till teater- och mu

sikorganisationer en ökning på 733 000 kr., varav 80 000 kr. är kompen

sation för pris- och löneökningar. 

F öredraga11de11 

Innevarande budgetår utgår bidrag till Stiftelsen Riksskådebanan, 

Stiftelsen Drottningholms teatermuseum för föreställningsverksamheten, 

till vissa teater- och musikorganisationer samt för stöd till sceniskt verk 

dels ur anslaget Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds an

svarsområde, dels ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Jag anser att medel för dessa ändamål i fortsättningen bör utgå ur 

ett särskilt, till statens kulturråds förfogande ställt anslag benämnt Vissa 

bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet. Den behållning som vid 

utgången av budgetåret 1976/77 kan finnas för ifrågavarande ändamål 

under anslagen Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds an

svarsområde och Bidrag till särskilda kulturella ändamål bör föras över 

till motsvarande poster under det nya anslaget. 
Skådebanans insatser har stor betydelse när det gäller att engagera 

publikgrupper som inte tidigare haft kontakt med kulturinstitutioner. 

Kulturrådet utreder f. n. principerna för det statliga stödet till Skåde
banan. I avvaktan på kulturrådets utredning har jag beräknat en ökning 
av bidraget med 435 000 kr. 

Jag har för stöd till sceniskt verk beräknat ett ökat medelsbehov med 
anledning av de nya bestämmelser som gäller härför fr. o. m. inne

varande budgetår. 
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget 

till 6 605 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till teater-, dans- och nzusikverksamhet för 

budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 6 605 00(} 

kr. 
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Filmstöd 

B 13. Statens biografbyrå 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

994 207 
] 050 000 

l 150 000 

Statens biografbyrås uppgift är att pröva frågor om godkännande av 
film som är avsedd att visas vid offentlig biografföreställning. Till bio
grafbyrån är som rådgivande organ knutna statens filmgranskningsråd 

och statens barnfilmnämnd. 
Avgifterna för granskning av biograffilm, som redovisas på driftbud

getens inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 

300 000 kr. för innevarande budgetår. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokal kostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

Statens biografbyrå 

l 
9 

10 

893 000 
1 500 

13 500 
(3 100) 

116 000 
26000 

(--) 

I 050 000 

Statens 
biografbyrå 

-;-

+ 
(+ 

of. 
of. 

of. 

76 000 
of. 

1 500 
300) 

2000 
+ 27 500 

(+ 25 000) 

+103000 

J. Pris- och löneomräkning m. m. 78 000 kr. 

Föredra
ganden 

+ 
+ 

(+ 
+ 

of. 
of. 

of. 

71 000 
of. 

1 300 
300) 

I 200 
+ 26 500 

(+ 25 000) 

+100000 

2. 0-alternativet innebär att personalen måste minskas med en censor. 
3. Avgifterna för granskning av biograffilm har varit oförändrade 

sedan den 1 juli 1973. Med hänsyn till inträffade kostnadsstegringar 

förordar biografbyrån att dessa avgifter höjs med 20 % fr. o. m. den 
1 juli 1977. Härigenom beräknas avgiftsinkomsterna öka till 384 000 kr. 

4. Sedan biografbyråns start år 1911 förs hos byrån ett kortregister 

över de filmer som granskats av byrån. Registret finns endast i ett 

exemplar. Med hänvisning till registrets stora källvärde hemställer byrån 
om en engångsanvisning om 25 000 kr. för mikrofilmning av registret. 

( + 25 000 kr.) 
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Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 100 000 kr., varav 25 000 kr. avser en en
gångsanvisning för mikrofilmning av biografbyråns kortregister. Jag 

har för avsikt att i annat sammanhang föreslå regeringen att höja 
granskningsavgifterna med ca 20 % fr. o. m. den 1 juli 1977. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens biograf byrå för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 150 000 kr. 

B 19. Filmstöd 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

5 480 000 
5 920 000 

8102 000 

Stiftelsen Svenska filminstitutet grundades genom ett år 1963 träffat 
avtal mellan svenska staten och filmbranschens organisationer. Stiftel
sens verksamhet finansieras genom en avgift om 10 % på bruttobiljett
intäkterna vid de större biograferna. Avgiftsmedlen skall enligt avtalet 
användas dels till stöd åt svensk filmproduktion, dels till ett antal icke 
kommersiella filmändamål. Filminstitutets inkomster av biografavgif
terna uppgick verksamhetsåret 1975176 till ca 24 milj. kr. 

Barnfilmrådet, för vilket bestämmelser fastställts den 12 juni 1975, 
har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen inom alla delar av 
barnfilmområdet och att ge råd i fråga om utformningen av verksamhet 
på barnfilmens område. Rådet består av ordförande och sex övriga leda
möter, vilka utses av regeringen. Dessutom äger en representant för 
Svenska filminstitutet, två representanter för Sveriges Radio AB och en 
representant för utredningen angående den fortsatta verksamheten med 
radio och television inom utbildningsväsendet rätt att delta i rådets 
överläggningar men ej i besluten. 

Innevarande budgetår gäller ett avtal mellan Svenska filminstitutet 
och Sveriges Radio AB om samarbete på filrnproduk."tionens område. 
Avtalet innebär att Svenska filminstitutet och Sveriges Radio AB bildar 

en fond, avsedd att finansiera produktion av film. Fonden skall förval
tas av Filminstitutet. För varje verksamhetsår skall parterna tillskjuta 5 

milj. kr. var till fonden. Fonden skall också tillföras intäkterna av de 
filmer som finansierats genom fonden. Ca 70 % av fonden skall dispo
neras för produktion av biograffilm medan 10 % av fonden skall an
vändas för vardera produktion av kortfilm och film avsedd för barn. 
10 % av fonden skall utgöra en reserv. 

Biograffilm, vars produktion finansieras genom fonden, skall i Sve
rige först visas på biografer och efter viss tid i televisionen. Kortfilm 

och film för barn, som producerats med bidrag från fonden, skall i 
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princip först visas i svensk television och därefter distribueras genom 

andra kanaler. 
Innevarande budgetår utgår från anslaget Filmstöd dels ett bidrag 

med 5 milj. kr. för att Filminstitutet skall kunna fullgöra sina åtaganden 
enligt ovannämnda avtal med Sveriges Radio AB, dels bidrag med sam
manlagt 920 000 kr. till barnfilmändamål. I enlighet med de riktlinjer 

som angavs i prop. 1975: 20 skall barnfilmverksamheten planeras och 
genomföras av Filminstitutet efter samråd med barnfilmrådet. I prop. 
1975/76: 100 (bil. 10 s. 54) uttalade föredraganden att regeringen, om 
det efter en tids erfarenhet av samarbetet mellan bamfilmrådet och 
Filminstitutet skulle visa sig, att bamfilmsverksamhcten främjas genom 
att ett annat organ än Filminstitutet anförtros denna, borde äga rätt att 
fatta beslut om en sådan förändring. I enlighet härmed beslöt regeringen 

den 23 juni 1976 att 455 000 kr. av bidraget skulle ställas till Filminsti
tutets disposition för import och distribution av barnfilm medan 465 000 
kr. skulle tilldelas statens ungdomsråd för genomförande av en försöks
verksamhet med barnfilm. Denna verksamhet skall bedrivas i samråd 

med barnfilmrådet. 
Från anslaget B 18. Bidrag till särskilda kulturella ändamål har för 

innevarande budgetår anvisats dels bidrag med 610 000 kr. till Folkets 
husföreningarnas riksorganisation för spridning av kvalitetsfilm (Bio 
Kontrast), dels bidrag med sammanlagt 997 000 kr. till andra försök 
med nya visningsmöjligheter för film. 

Bidrag om sammanlagt 2 milj. kr. till Filminstitutets filmrestaurerings
verksamhet har, senast genom beslut den 20 maj 1976, utgått ur be
hållningen av de särskilda lotterier som anordnas till förmån för konst, 
teater och andra kulturella ändamål. 

Svenska filminstitutet 

1. Förhandlingar om en fortsättning av samarbetet på filmproduk
tionens område kommer att inledas mellan Filminstitutet och Sveriges 
Radio. Statsbidraget till svensk filmproduktion bör räknas upp med 
750 000 kr. med hänsyn till ökade kostnader. 

2. Hela anslaget till barnfilmändamål bör tilldelas Filminstitutet. Be
loppet bör räknas upp med l 30 000 kr. med hänsyn till löne- och pris

stcgringar. 
3. Filmutredningen föreslog i betänkandet (SOU 1973: 53) Samhället 

och filmen 4 att ett fraktstöd skulle införas för värdefull film. Film

institutet anser att filmutredningens förslag nu bör genomföras och 
hemställer om ett anslag om 2 milj. kr. för ändamålet. 

4. Filminstitutet tilldelades genom beslut den 2 september 1976 ett 
bidrag om 350 000 kr. för försöksverksamhet under budgetåret 1976177 
med alternativ distribution av modem spelfilm. För budgetåret 1977178 
föreslår Filminstitutet en ökning med 420 000 kr. 

5 Riksdage11 1976177. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 12 
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5. Bidrag till Filminstitutet för restaurering av äldre svensk film har 
hittills utgått ur behållningen av de särskilda lotterier som anordnas till 
förmån för konst, teater och andra kulturella ändamål. Filminsiitutet 
föreslår att bidraget, som vid clct senaste beslutstillfället uppgick till 

500 000 kr., för budgetåret 1977178 räknas upp till 1 milj. kr. med hän
syn till kostnadsökningar. 

6. Enligt avtal mellan staten och Filminstitutet lämnar Filminstitu
tet för varje budgetår bidrag till driftkostnader vid dramatiska institutet. 
Bidragets storlek är bestämt till 500 000 kr. Filminstitutet begär att få 
bli befriat från bidragsskyldigheten fr. o. m. budgetåret 1977/78. Här
igenom uppkommer ett ökat anslagsbehov för dramatiska institutet. 

Statens ungdomsråd 

1. Pris- och löneomräkning m. m. för barnfilmverksamheten 32 000 
kr. 

2. Under innevarande budgetår kommer ungdomsrådet att i samråd 
med barnfilmradet bedriva en försöksverksamhet med barnfilm. För
söksverksamheten är planerad att pågå också under budgetåret 1977/78. 
Verksamheten syftar främst till att pröva metoder och arbetsformer för 
att med filmens hjälp utveckla en reguljär verksamhet bland i första 
hand barn i åldrarna 7-14 år. Rådet begär medel för ytterligare en 

handläggare ( + 85 892 kr.). 
3. I anslutning till försöksverksamhcten föreslår ungdomsrådet för

stärkta insatser på vissa områden. För att ungdomsrådet skall få möj
lighet att stimulera filmdistributörer att köpa in värdefull barnfilm före
slås ett anslag av 200 000 kr. För granskning av barnfilm föreslås. 
100 000 kr. och för informationsändamål 62 000 kr. ( + 362 000 kr.) 

Folkets lrnsföreningamas riksorganisarion 

Med hänsyn dels till löne- och prisstegringar, dels till behovet av att 
förstärka konferensverksamheten och att kunna köpa kopior av nya 
filmer föreslår Folkets husföreningarnas riksorganisation en ökning av 

bidraget till Bio Kontrast-verksamheten med 182 000 kr. 

Föredraganden 

Medel för de filmändamål som innevarande budgetår finansieras. 
från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål, sammanlagt 
1 607 000 kr., bör fr. o. m. budgetåret 1977178 beräknas under föreva
rande anslag, vilket samtidigt bör föras upp som rescrvationsanslag. 

Enligt ett avtal mellan stater. och Svenska filminstitutet skall Film
institutct varje budgetår lämna bidrag till driftkostnaderna för drama
tiska institutet. Fr. o. m. budgetåret 1973174 är bidragets storlek be
stämd till 500 000 kr. per år genom en särskild överenskommelse mel

lan parterna. 
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I enlighet med Filminstitulets försbg bör denna bidragsskyldighet 
upphöra fr. o. m. budg,~tåret 1977178. föirigenom ökar Filminstitutcts 
behållna inkomst med 500 000 kr. per verksamhetsår. Med hänsyn här
till bör det vara möjligt för Filminstitutet att i fortsättningen bekosta 
restaureringen av äldre filmer med egna medel. Jag har för avsikt att 

i samband med mitt förslag beträffande en särskild proposition rörande 
utbildning och forskning inom högskolan m. m. ta hänsyn till det in
komstbortfall för staten som blir följden av att Filminstitutets bidrag 

till dramatiska institutet faller bort. 
Avtal har träffats mellan Filminstitutet och Sveriges Radio om fort

satt samarbete i fråga om filmproduktion under tiden den 1 juli 1977-
den 30 juni 1980. Parterna skall till en gemensam produktionsfond varje 
år tillskjuta 5 milj. kr. var, jämte ett tillskott som motsvarar den upp
räkning som statsmakterna kan ha gjort för ändamålet till följd av kost
nadsstegringar. Fonden skall också tillföras intäkter från de filmer som 
producerats genom fonden. Fonden skall i huvudsak disponeras för pro
duktion av biograffilm. Ca 25 % av det årliga nytillskottet av medel till 
fonden skall dock användas för produktion av barnfilm i annat format 
än biograffilmens, för produktion av annan kortfilm och för filmverk

stadsverksamhet. 
Det nya avtalet överensstämmer på väsentliga punkter med det av

tal som presenterades för riksdagen i prop. 1975: 20. Det är enligt min 
mening mycket glädjande att en överenskommelse har nåtts för en längre 
tidsperiod. Jag utgår från att den sammanlagda produktionen av barn
film inom ramen för det nya avtalet inte kommer att få mindre om
fattning än som förutsattes i det tidigare avtalet. Som bidrag till Film
institutct för dess åtaganden i detta sammanhang under budgetåret 
1977/78 beräknar jag oförändrat 5 milj. kr. Jag vill erinra om att re
surser för filmproduktion inom samarbetsavtalets ram inte bara tillförs 
genom bidrag från avtalsparterna utan också genom att intäkter från 
de producerade filmerna tillförs fonden. 

Anslaget bör höjas med 2 182 000 kr., vilket är 575 000 kr. mer än 
vad som innevarande budgetår anvisats för filmändamål. Jag har härvid 
räknat med en höjning med 90 000 kr. av bidraget till Folkets husför
eningarnas riksorganisation för spridning av kvalitetsfilm (Bio Kontrast). 
Jag räknar med att särskilda uppgifter när det gäller barnfilmverksam
hct även nästa budgetår kommer att anförtros såväl Svenska filminstitu
tet som statens ungdomsråd i samråd med barnfilmrådet. 

Riksdagen har i anledning av motion beslutat (mot. 1975176: 481, 
KrU 1976177: 10, rskr 1976177: 15) att som sin mening ge regeringen 
tillkänna vad utskottet anfört om fraktstöd vid distribution av viss 

biograffilm. Enligt utskottets mening bör frågan om fraktstöd till värde

full biograffilm prövas av regeringen med hänsyn tagen till vad ut
skottet med anledning av motionen anfört om stödformens värde och 
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kulturpolitiska betydelse. Jag avser att återkomma till regeringen i den

na fråga. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att skyldigheten för Stiftelsen Svenska filminstitutet 
att lämna bidrag till driftkostnaderna för dramatiska institutet 
upphör fr. o. m. budgetåret 1977/78, 

2. till Filmstöd för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservations
anslag av 8 102 000 kr. 
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Litteratur och folkbibliotek 

B 20. Litteraturstöd 

1977/78 Nytt anslag (förslag) 12 387 000 

Under denna anslagsrubrik har sammanförts stöd till olika ändamål 
på litteraturområdet. Innevarande budgetår utgår bidragen till de olika 

ändamålen från skilda anslag. Sålunda utgår statligt litteraturstöd och 

bidrag till Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet från anslaget B 7. Bi
drag till vissa ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde. Bidrag 
till Sigtunastiftelsens klipparkiv återfinns under anslaget B 8. Bidrag 

till folkbiblioteket. Från anslaget B 18. Bidrag till särskilda kulturella 

ändamål utgår bidrag för läsfrämjande åtgärder samt för utgivning av 
prisbillig kvalitetslitteratur. Från samma anslag utgår också bidrag för 

täckande av eventuella förluster i anslutning till kreditgarantier för för

lagsverksamhet. 
Litteraturstöd e t tillkom genom beslut av statsmakterna vå

ren 1975 (prop. 1975: 20, KrU 1975: 13, rskr 1975: 201). Det omfattar 
följande litteraturkategorier: ny svensk skönlitteratur, skönlitteratur i 
svensk översättning, klassiker, facklitteratur samt barn- och ungdomslit
teratur. Stödet kan utgå till svenskt förlag här i landet och har till 
syfte att främja mångsidighet i bokutgivningen. Bestämmelser för statligt 
litteraturstöd återfinns i förordningen (1975: 493) om statligt litteratur

stöd. 
De 1 ä s f r ä m j a n d e å t g ä r d e r n a bedrivs med hjälp av de 

böcker staten erhåller som motprestation för det stöd som utgår till 
barn- och ungdomslitteratur. För pedagogiska åtgärder i samband med 
denna verksamhet har ett särskilt bidrag anvisats. 

Budgetåret 1976177 har en treårig försöksverksamhet med u t g i v
n i n g a v p r i s b i 11 i g k v a 1 i t e t s 1 i t t era t u r inletts. För för
söksverksamheten ansvarar Stiftelsen Litteraturfrämjandet. 

S i g t u n a s t i f t e 1 s e n s b i b 1 i o t e k s k 1 i p p a r k i v fungerar 
som en specialsamling inom ämnet religionsvetenskap. 

S v e n s k a b a r n b o k s i n s t i t u t e t är en stiftelse vars ändamål 
är att stödja forskningen och undervisningen på barn- och ungdomslittc

raturens område. 

Den statliga k r e d i t g ar a n t i n f ö r f ö r l ag s v er k s a m h e t 

fungerar enligt bestämmelserna i förordningen om statligt litteratur

stöd. 
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Anslag 1976/77 

l. Statligt litteraturstöd 
a) Ny svensk skönlitteratur 3 660 000 
b) Skönlitteratur i svensk 

översättning 1 115 000 
e) IUassikcr I 335 000 
d) Facklitteratur 445 000 
e) Barn- och ungdoms-

litteratur 1 445 (}\)\) 
f) Litteratur på invandrar-

och minoritetsspråk 

(8 000 000) 

2. Bidrag för läsfrärnjande 
åtgärder bland barn och 
ungdom 200000 

3. Utgivning av prisbillig 
kvalitetslitteratur 2 500000 

4. Bidrag till Sigtunastiftel-
sens klipparkiv 6 500 

5. Bidrag till Svenska 
bamboksinstitutet 445 000 

11151500 

Statens kulturråd 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens 
kulturr[ld 

+ 845 000 

-~- 650 000 
+ 330 000 
..l-2 060 000 

295 (}\)\) 

+ 500 000 

( +4 680 000) 

of. 

of. 

of. 

+ 161 000 

+4841000 

Föredra
ganden 

-!- 400 000 

-1- 120 000 
150 000 

+ 50 000 

+ 160 \){){} 

-L- 300 000 

( +1180 000) 

of. 

of. 

of. 

-\- 55 500 

+1235500 

Statens kulturråd föreslår en ökning av bidragen till de olika ända
målen under anslaget med sammanlagt 4 841 000 kr. 

1. För stat 1 i g t l it t e r a tu .r s tö d föreslår rådet en ökning 
med sammanlagt 4 680 000 kr. 

Enligt 0-alternativet minskar anslaget med 454 000 kr., vilket kraftigt 
minskar möjligheten att ge projektstöd till klassiker, facklitteratur samt 
barn- och ungdomslitte.ratur. 

Enligt rådets bedömningar beräknas kostnadsökningama inom för
lagsverksamheten under tiden april 1976 till april 1977 uppgå till ca 
13 % . En kompensation på 13 % bedöms därför vara nödvändig. 

För att förhindra att en kulturpolitiskt viktig del av den n y a 

s v en ska sk ö n 1 it ter a t ur e n hålls utanför stödordningen och 
åsätts ett högre pris än det av kulturrådet tillämpade förlagsncttoprisct 

föreslår rådet en utökning av stödet med 350 000 kr. Därutöver föreslås 

en ökning med 495 000 kr. som kompensation för prisökningarna. 
( +845 000 l;r.) 

Erfarenheterna av stödet till utgivning av s k ö n l i t t c r a t u r i 

s vens k ö v ers ä t t n i n g visar att stödet är för litet i förhållande 
till antalet titlar som av kvalitetsskäl bör få stöd. Enligt kulturrådet med
för detta en allvarlig risk för att kvalitctsutgivningcn hämmas. Rådet 
föreslår därför en uppräkning av anslaget med 500 000 kr. Vidare före-
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slås en ökning med 150 000 kr. som kompensation för prisökningar. 
( +650 000 kr.) 

Vad gäller stödet för utgivning av k 1 as sik c r föreslår kulturrådet 
ett särskilt bidrag om 150 000 kr., för en fullständig och kommenterad 
utgivning av Strindbergs samlade verk. Rådet föreslår vid::ire att rege
ringen begär riksdagens bemyndigande att ge kulturrådet rätt att teckna 
ett långsiktigt utgivningsavtal med utgivare av Strindbergs samlade 
verk. Rådet avser att senare presentera en kostnadsram för bemyndiga1~

det. Som en kompensation för kostnadsökningar föreslås en ökning av 
medlen för klassikerstöd med 180 000 kr. ( +330 000 kr.) 

Enligt kulturrådets mening är formerna för och omfattningen "" 
stödet till f a c k 1 i t t e r a tu r e n inte tillfredsställande. Kulturrådet 

föreslår därför att stödordningen förändras så att den medger stöd såväl 
till svensk som till utländsk facklitteratur i svensk översättning av all

mänt intresse. Stödet bör utformas som ett produktionsstöd (förhands
stöd) och omfatta 120-150 titlar. Medelsutrymmet bör ökas med 

2 060 000 kr. Av ökningen utgör 60 000 kr. kompensation för pris
ökningar. ( +2 060 000 kr.) 

För att säkra kontinuerlig tillgång på god b ar n- o c h u n g d o m s
i i t t e r a t u r föreslår kulturrådet ett särskilt lagerstöd för denna litte
raturkategori. Lagerstödet beräknas säkerställa en lagerhållning av ca 
200 titlar årligen. Kostnaden uppskattas till 100 000 kr. Därutöver 
föreslås en ökning med 195 000 kr. som en kompensation för prisök

ningar. ( + 295 000 kr.) 
Kulturrådet föreslår att ett nytt produktionsstöd till utgivning av 

1 i t t e r a t u r p å i n v a n d r a r- o c h m i n o r i t e t s s p r å k in

rättas. Stödet föreslås uppgå till 500 000 kr., vilket skulle innebära att 

stöd kan ges till 20-25 titlar. ( + 500 000 kr.) 
2. Kulturrådet anser sig f. n. inte ha något underlag för att föreslå 

förändringar i medelsfördelningen för 1 ä s f r ä m j an d e å t g ä r d e r 
b 1 and barn och ungdom. Det är emellertid angeläget att medel 
även i fortsättningen står till förfogande för pedagcgiska insatser och 
uppföljning av försöken. Anslaget föreslås därför bli oförändrat. 

3. Kulturrådet framhåller med anledning av beslutet om att ge stöd åt 
ut giv n i n g en a v p r i s b i 11 i g k va I i t e t s 1 i t te r a t u r vik
ten av att utgivningen även omfattar barn- och ungdomslitteratur. 

4. Si g t u n as t i f t c l s en s b i b 1 i o t e k erhåller sedan budget

året 1972/73 ett statligt stöd för sitt klipparkiv, som fungerar som en 
specialsamling inom ämnesområdet religionsvctcnskap. 

För budgetåret 1977178 föreslår kulturrådet oförändrat bidrag för 

detta ändamål. 
5. Kulturrådet föreslår att bidraget till Stift c 1 s c n Svenska 

barnboks institut c t ökas med 161 000 kr. Av ökningen utgör 
42 000 kr. kompensation för pris- och löneökningar. Enligt rådet är det 
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angeläget att i första hand omvandlingen av informations- och kurs
sckreterartjänsten från tre kvarts- till heltid kommer till stånd. 
( + l61 000 kr.) 

Statens industriverk 

I en särskild skrivelse till regeringen föresltir statens industriverk att 
ramen för s t a t l i g a k r e d i t g a r a n t i e r t i l I b o k f ö r 1 a g 
förblir oförändrad, 2 milj. kr., för budgetåret 1977178. 

F öredraga11den 

Som jag har angett i inledningen under avsnittet B. Kulturändamål 
har jag för avsikt att knyta en särskild sakkunnig till utbildningsdeparte
mentct med uppgift att utvärdera det nuvarande litteraturstödet. Den 
sakkunnige skall med utgångspunkt i utvärderingen och en analys av 
ytterligare stödbehov redovisa ett förslag om hur litteraturstödet i fort

sättningen bör vara utformat. Det är min förhoppning att den sakkunni
ges förslag skall kunna föreligga i så god tid att det efter remissbehand

ling skall kunna läggas till grund för förslag till riksdagen vid 1977/78 
års riksmöte. 

I avvaktan på de förändringar av litteraturstödet som utvärderings

arbetet kan komma att leda fram till har jag vid min beräkning av an
slaget för nästa budgetår vad gäller existerande stödformer begränsat 
mig till de ökningar som föranleds av kostnadsutvecklingen. 

Kulturrådet föreslår att litteraturstödet kompletteras genom att ett 
produktionsstöd till utgivning av litteratur på invandrar- och minoritets
språk införs. Fördelningen av stödet bör enligt rådet göras med hänsyn 
till dels merkostnader i framställningen, dels varje boks förväntade lön
samhet. 

Frågan om ett stöd till denna litteraturkategori har tidigare berörts av 

såväl litteraturutredningen som invandrarutredningen. Det av kultur
rådet framlagda förslaget överensstämmer i stort med det invandrar

utredningen presenterade i betänkandet (SOU 1974: 69) Invandrarna 
och minoriteterna. Utredningen ansåg det mindre behövligt att skapa 

nya speciella förlag för utgivning av böcker på minoritetsspråk och före
slog därför ett produktionsstöd i form av en förlustgaranti som skulle 
kunna utgå till svenska förlag. De remissinstanser som berörde frågan 

var positiva till ett stöd till utgivning av litteratur på invandrar- och mi
noritetsspråk. 

Det ä:: svårt att skaffa sig en fullständig bild av den nuvarande utgiv

ningen i Sverige av litteratur på invandrarspråk. Ett fåtal svenska förlag 
har de senaste åren gett ut enstaka böcker på invandrarspråk. Bland 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementct 73 

de estniska och lettiska grupperna finns flera förlag som dock har en 

relativt blygsam utgivning. Sverigefinska författare har nyligen bildat ett 
kooperativt förlag för utgivning av finsk litteratur i Sverige. Vidare ger 

några invandrarförcningar ut böcker av invandrarförfattare. Därutöver 
förekommer utgivning på eget förlag. 

Det existerar redan i dag vissa stödformer för litteratur på invandrar
och minoritetsspråk. Statens institut för läromedelsinformation dispone

rar medel för stöd till produktion av läromedel till bl. a. invandrargrup
perna. I det nordiska samarbetet stöds utgivning av nordisk litteratur 

i översättning till andra nordiska språk. Inom ramen för statens invand
rarverks bidragsgivning finns möjlighet att stödja bokutgivning. Slutligen 
kan nämnas att statlig kreditgaranti kan beviljas förlag med utgivning 

på invandrar- och minoritetsspråk. Något stöd i de två sistnämnda for
merna har enligt uppgift inte utgått. 

Jag delar kulturrådets uppfattning att det är angeläget att stimulera 
den litterära verksamheten bland invandrar- och minoritetsgrupperna. 
En särskild .stödform inom litteraturstödet bör därför införas. Det är 
önskvärt att en verksamhet av det aktuella slaget är väl förankrad i de 

olika invandrar- och minoritetsgrupperna och enligt min mening bör 
stödet därför i första hand utgå till invandrar- och minoritetsförlag 

som ger ut litteratur på de olika språk det kan bli fråga om. Stödet bör 

emellertid inte begränsas till ett produktionsstöd av det slag som kul
turrådet har skisserat utan bör även kunna .avse vissa fasta kostnader 

i förlagsverksamheten samt åtgärder för att nå ut med böckerna till lä
sarna. Erfarenheterna visar att bokhandeln har begränsade förutsätt
ningar att fungera som distributionskanal för denna typ av litteratur. 

Det kan därför vara naturligt att man inledningsvis i första hand väljer 
andra former för försäljning, t. ex. via de lokala föreningarna i invand
rar- och minoritctsorganisationerna. Ett stöd av denna typ bör få ka
raktären av bidrag till projekt där såväl förlagsverl-.samheten som insat
ser i distributionsledet kan ingå. Det är viktigt att verksamheten får en 
kontinuitet. De projektstöd som utgår bör därför i allmänhet avse en 
period av några år. Bidragsgivningen kommer med denna inriktning att 
bli av försökskaraktär. Stöd bör även kunna utgå till svenska förlag för 
utgivning av böcker på invandrar- och minoritetsspråk. Som villkor bör 
därvid gälla att inga andra former av bidrag är tillämpliga samt att ut

givningen sker i samverkan med företrädare för den aktuella språk
gruppen. Stödet bör i första hand ta hänsyn till de speciella kostnader 
som följer av att man arbetar med ett annat språk än svenska. 

Jag beräknar för Stöd till utgivning av litteratur på invandrar- och 

minoritetsspråk ett belopp av 300 000 kr. Stödet bör fördelas av statens 

kulturråd. 
Kulturrådet föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande 

att ge kulturrådet rätt att teckna ett långsiktigt utgivningsavtal med ut-
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givare av Strindbergs samlade verk. Rådet har i sin anslagsframställ
ning redovisat att man avser att senare presentera en kostnadsram för 
ett sådant bemyndigande. Enligt vad jag har erfarit kommer rådet under 
våren år 1977 att presentera ett sådant material. Enligt min mening bör 

kuiturrådet kunna ges möjlighet att sluta ett långsiktigt utgivningsavtal 
av angivet slag. Det bör dock ske med förbehåll för att regeringen läm
nar sitt medgivande. 

Som jag tidigare har redogjort för har statens industriverk möjlighet 
att bevilja statliga kreditgarantier för att främja nyetablering av förlag 

m. m. Ramen för denna verksamhet är för innevarande budgetår satt 
till 2 milj. kr. Jag beräknar ingen förändring för nästa budgetår. 

Vad gäller bidraget till Svenska barnboksinstitutet har jag beräknat 
en ökning av beloppet som bör göra det möjligt för institutet att om
vandla tjänsten som informations- och kurssekreterare till en heltids

tjänst. 
Medel till statligt litteraturstöd och bidrag till Stiftelsen Svenska barn

boksinstitutet har innevarande budgetår beräknats under anslaget Bidrag 

till vissa ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde, bidrag till 
Sigtunastiftelsens klipparkiv under anslaget Bidrag till folkbibliotek samt 

bidrag för läsfrämjande åtgärder och för utgivning av prisbillig kvali
tetslitteratur under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Jag 
förordar att medel för ifrågavarande ändamål i fortsättningen beräknas 
under ett särskilt, till statens kulturråds förfogande ställt anslag be
nämnt Litteraturstöd. Den behållning som vid utgången av budgetåret 
1976177 kan finnas för dessa ändamål under de nyssnämnda anslagen 
bör föras över till motsvarande poster under det nya anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag i övrigt anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de förordade riktlinjerna för stöd till utgivning m. m. 

av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk, 
2. godkänna vad jag i det föregående har förordat om ett lång

siktigt avtal om utgivning av Strindbergs samlade verk, 
3. statens industriverk för budgetåret 1977178 får rätt att bevilja 

kreditgarantier för lån till nyetablering av förlag m. m. intill 

ett belopp av 2 000 000 kr., 
4. till Litteraturstöd för budgetåret 1977178 anvisa ett reserva

tionsanslag av 12 387 000 kr. 
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B 21. Tid~kriftsstiid 

Föredraganden 

Som jag har angett inledningsvis under avsnitt B. Kulturändamål äm
nar jag föreslå regeringen att senare för riksdagen vid 1976177 års riks

möte lägga fram en särskild proposition med anledning av kulturtid

skriftsutrcdningens (U 1976: 03) betänkande (Ds U 1976: 16) Stöd till 
kulturtidskrifter. 

I propositionen kommer att behandlas det i statsbudgeten för inne

varande budgetår upptagna anslaget Tidskriftsstöd. 
I avvaktan på den särskilda propositionen bör detta anslag tas upp i 

förslaget till statsbudget med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1977178 beräkna till Tidskriftsstiid ett rcservationsanslag av 

2 500 000 kr. 

B 22. Bidrag till folkbibliotek 

1975176 Utgift1 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

19 040 259 

14 631 000 
17 431000 

1 Varav engångsanvisning 6 280 000 kr. 

Reservation 8130 

Principerna för stödet till folkbiblioteksverksarnheten återfinns i för
ordningen (1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Statsbidragsgivningen till kostnader för lokal folkbiblioteksvcrksam
het har till syfte att höja biblioteksstandarden i kommuner där detta 
behövs för att utjämna skillnader i detta avseende mellan kommunerna. 
Bidragen skail vidare syfta till att göra det möjligt att nå nya grupper 
med bibliotcksverksamhet. Statsbidrag kan utgå för kostnader som av
ser allmän upprustning, inköp av bokbuss, bokutlåning på arbetsplatser, 
inköp av litteratur på invandrar- och minoritetssprftk samt annan verk
samhet som det finns anledning att stimulera med statligt stöd. Stats
bidrag får dock inte utgå för kostnader som avser enbart administrativa 
funktioner. Bidrag till inköp av bokbuss utgår med hela inköpsbcloppet. 
För övriga ändamål utgår bidrag med del av kostnaden. Bidrag för 
samma ändamål kan beviljas en kommun endast en gång men får för
delas på högst tre år. Statsbidrag som avser kostnader för allmlin upp

rustning får för samma kommun inte utgå med mer än sammanlagt 

300 000 kr. 
Till de 24 lokala folkbibliotek som fungerar som länsbibliotek utgår 

från den 1 januari 1976 ett generellt statsbidrag med 100 000 kr. för 
år, varjämte tilläggsbidrag kan utgå om geografiska eller andra förhål-
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landen i länet motiverar detta. Malmö stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotck får vartdera för sin verksamhet som lånecentraler bidrag 

med 300 000 kr. för budgetår. Umeå stadsbibliotek får för motsvarande 
verksamhet bidrag med 200 000 kr. för budgetår. Vidare utgår särskilda 

bidrag till länsbibliotek och lånecentraler för inköp av litteratur på in
vandrar- och minoritetsspråk. 

Ur detta anslag utgår vidare bidrag till information och övriga cen
trala åtgärder på biblioteksområdet, biblioteksverksamhet för sjömän, 
Sigtunastiftelsens klipparkiv, Tornedalens bibliotek samt till biblioteks
verksamhet bland svenskar i utlandet. 

Genom beslut den 30 september 1976 har regeringen uppdragit åt 

statens kulturråd att se över formerna för det statliga stödet till läns
biblioteks- och låneccntralsverksamheten. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Statens Före-
kulturrad draganden 

I. Lokal biblioteksverk-
samhet 7 017 000 -:-5 005 000 +1235 000 

2. Länsbibliotek 3 130 000 300 000 + 350 000 
3. Lånecentraler 800 000 + 410 000 265 000 
4. Bidrag till lokala biblio-

teks, länsbibliotcks och 
lånecentralers inköp av 
litteratur på invandrar-
och minoritetsspråk 2 500 000 +2 500000 +I 000 000 

5. Information och övriga 
centrala åtgärder 500 000 100 000 100 000 

6. Bibliotcksverksamhet för 
sjömän 540 000 + 50000 + 50 000 

7. Sigtunastiftelsens klipp-
arkiv 6 500 6 500 6 500 

8. Tornedalens bibliotek 118 000 + 12 000 + 6 500 
9. Biblioteksverksamhet 

bland svenskar i utlandet 19 500 ' 19 500 of. 
10. Dag Hammarskjöld-

biblioteket ' so 000 

14 631 000 -i-8 240 000 +2799000 

Statens kulturråd 

Av de ökningar som statens kulturråd föreslår är 1 011 500 kr. kom

pensation för pris- och löneökningar m. m. 
I 0-alternativet förordar kulturrådet en minskning av medlen till 

inköp av bokbussar under posten Lokal biblioteksverksamhet vilket 
skulle medföra att antalet kommuner som får bidrag minskar. 

1. För bidragen till l o k a I b i b 1 i o t ek s v e r k s a m h e t före

slår kulturrådet följande ökningar. 
Under innevarande budgetår räknar kulturrådet med att ge bidrag till 

tio kommuner till inköp av bokbussar. Med hänsyn till prisök-
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ningar behövs en ökning av medlen för att behålla samma ambitions
nivå även nästa budgetår ( +450 000 kr.). 

Bidragen lill a 11 m än u p p r u s t n i n g kan fördelas på tre år. 
Kulturrådet beslöt föregående budgetår att ge 17 kommuner bidrag · 
med 300 000 kr. fördelat på tre år med 100 000 kr. per år och kommun. 
För att ytterligare kommuner skall kunna få bidrag och med hänsyn till 
prisökningar på böcker etc. förordar kulturrådet en medelsökning 

( + 1 255 000 kr.). 
Föregående budgetår beviljade kulturrådet bidrag till u t I ån i n g 

p å a r b e t s p I a t s e r till 24 kommuner. Bidragen löper liksom upp
rustningsbidragen över en treårsperiod. Ett stort antal kommuner önskar 
påbörja verksamhet på arbetsplatser, och kulturrådet föreslår därför en 

uppräkning av medlen för ändamålet, vilket också motiveras av all
männa kostnadsökningar ( +2 150 000 kr.). 

Kulturrådet framhåller vidare behovet av ökade bidrag till ö v r i g a 
ä n d a m å 1 såsom bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet i form 

av service till förskolor, fritidshem och andra institutioner, insatser för 
vuxenstuderande, uppsökande verksamhet bland handikappade och 

andra isolerade samt inköp av litteratur till bokbussar ( + 1 150 000 kr.). 
2. Den interurbana låneverksamheten är en väsentlig del i l ä n s

b i b I i o t e k e n s arbete. För att underlätta verksamheten bör portot 
för returnerade böcker betalas av Iänsbiblioteken som bör erhålla stat

ligt bidrag för detta. Ett provisoriskt stöd bör utgå i avvaktan på resul
tatet av statens kulturråds översyn av formerna för stödet till Iänsbiblio

tck och lånecentraler ( + 300 000 kr.). 
3. Medelsbehovet för bidrag till de tre l ån e c e n t r al e r n a be

räknas för nästa budgetår uppgå till 1210000 kr. ( +410 000 kr.). 
4. Medlen för b~drag till bibliotekens inköp av l i t t e r a t u r p i'. 

in v an d r ar- o c h min o r i te t s s p rå k behöver öka kraftigt. 
Särskilt angeläget är att bygga ut litteraturbestånden vid länsbibliotek 
och lånecentraler. Även de lokala bestånden behöver utvecklas. Främst 
gäller detta litteratur för barn och ungdom. ( + 2 500 000 kr.) 

5. Av de 500 000 kr. som innevarande budgetår är anvisade för in
f o r m a t i o n o c h ö v r i g a c e n t r a 1 a å t g ä r d e r bör 200 000 
kr., som är avsedda för informationsåtgärder, fr. o. m. nästa budgetår 

anvisas under anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

m. m. Med hänvisning till behovet av ett höjt bidrag till Bibliotekstjänst 
AB för utgivningen av bibliografin Svenska tidningsartiklar föreslår 

kulturrådet i övrigt en ökning av anslagsposten med 100 000 kr. 
(-100 000 kr.) 

6. I avvaktan på ställningstaganden till den framtida organisationen 
av b i b l i o t e k s v e r k s a m h e t e n f ö r s j ö m ä n föreslår kul
turrådet med hänsyn till pris- och löneökningar en höjning av bidraget 

till Göteborgs kommun ( +50 000 kr.). 
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7. Bidraget till S i g t u n a s t i f t e 1 s e n s k 1 i p p a r k i v föreslås 
fortsättningsvis utgå från anslaget Litteraturstöd ( - 6 500 kr.). 

8. Med hänsyn till pris- och löneökningar föreslår kulturrådet en ök
ning av bidraget till T o r n e d a I en s b i b 1 i o t e k till 130 000 kr. 

( + 12 000 kr.). 
9. Bidraget till bi b I i o te k s verksamhet b 1 an d sven s

kar i ut Ian det utgår till dels svenska utlandsförsamlingar, dels 
Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses läsrurn i utländska hamnstäder. 

Med hänsyn till att bidragen varit oförändrade en längre tid föreslås 
en höjning ( + 19 500 kr.). 

10. Statens kulturråd föreslår att ett särskilt statsbidrag skall utgå till 

D a g H a m m a r s k j ö I d b i b 1 i o t e k e t i Uppsala. Biblioteket 
utgör en avdelning i Uppsala stadsbibliotek och är ett specialbibliotek för 
mellanfolkliga frågor och samarbetssträvanden. Det är vidare ett offi
ciellt depositionsbib1iotek för tryckt material från Förenta Nationerna. 
Biblioteket svarar för en viss interurbanlångivning samt bibliografisk 

publikationsverksamhet och framställer kontinuerligt artikelöversikter 
och litteraturlistor ( + 50 000 kr.). 

DIK-förbundet inom SACOISR föreslår i en särskild skrivelse att re
geringen mot bakgrund av de stora standardskillnaderna i folkbibliote.ks

verksamheten mellan landets kommuner bör överväga införandet av en 
bibliotekslag eller annan form av riktlinjer för kommunernas insatser. 

Förbundet för även fram vissa synpunkter på den översyn kulturrådet 
skall göra av formerna för stödet till länsbibliotek och lånecentraler. 

Föredraganden 

Riktlinjerna för det statliga stödet till folkbiblioteksverksamheten i 
landet lades föregående år fast av riksdagen (prop. 1975: 20, KrU 
1975: 12, rskr 1975: 201) i enlighet med de principer som min företräda
re redogjorde för i prop. 1975: 20 Den statliga kulturpolitiken 2. Riks
dagens beslut innebär att de statliga bidragen till den lokala biblioteks
verksamheten är selektiva och av engångskaraktär. Kommunerna för

utsätts i allmänhet själva svara för en del av kostnaderna för den verk

samhet till vilken statsbidrag utgår. Statsbidragsgivningen syftar till att 

höja biblioteksstandarden i de kommuner där detta är angeläget samt 
till att ge nya grupper kontakt med biblioteken. De tre huvudsakliga 
bidragsändamålcn är bidrag till inköp av bokbussar, bidrag till allmän 
upprustning samt bidrag till utlåning på arbetsplatser. Statliga bidrag 

utgår också till länsbibliotek och lånecentraler samt till bibliotekens. 
inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. 

Någon genomgripande förändring av riktlinjerna för det statliga stö
det till folkbiblioteken är enligt min mening inte aktuell. De principer 
som gäller bör således kunna tillämpas t.v. Riksdagens beslut föregå

ende år om inriktningen på de statliga insatserna innebar att tanken på 
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.:n särskild hihliotckslagstiftning avvisades. Förslag om en lagstiftning 
avseende kommunernas insatser på folkbiblfoteksområdet har emeller
tid förts fram på nytt i olika sanunanhang. Bl. a. har DIK-förbundet 
inom Centralorganisationen SACO/SR i en skrivelse till departementet 
aktualiserat frågan. 

Enligt min mening är det inte motiverat att omprö\'a riksdagens ställ
ningstagande. Självfallet är det angeläget att man i de olika kommuner

na kan erbjuda innevånarna en god bibliotcksscrvice. Ansv~ret för detta 

måste dock primärt ligga hos kommunerna själva. Statistiska central

byrån, statens kulturråd och Svenska kommunförbundet har genom
fört eller genomför f. n. olika undersökningar för att belysa folkbib
liotekens verksamhet. Genom dessa undersökningar bör vi få en klarare 
bild av vilka skillnader som finns mellan olika delar av landet samt 

vilka delar i bibliotekens arbete det är särskilt angeläget att utveckla. 
:Materialet bör även ge underlag för en fortsatt diskussion om hur de 
statliga insatserna bör utformas. 

Jag delar kulturrådets uppfattning att en fortsatt utbyggnad av den 
statliga bidragsgivningcn till lokal bibliotcksverksamhet är angelägen och 

beräknar med hänsyn till bl. a. kostnadsutvecklingen en ökning av med

len för ändamålet med 1 235 000 kr. Kulturrådet bör därmed få möj
lighet att ge upprustningsbidrag till ytterligare ett antal kommuner samt 
att lämna bidrag till ett oförändrat antal bokbussar. Även verksamheten 
med utlåning på arbetsplatser bör kunna utvecklas. Kulturrådet har ock

så enligt gällande bestämmelser möjlighet att lämna bidrag till övriga än
damål av det slag som kulturrådet har redovisat i sin anslagsframställ
ning. Det ankommer på kulturrådet att inom ramen för gällande be
stämmelser avgöra vilka delar i den lokala bibliotcksverksamheten som 
i första hand bör stödjas. Med hänsyn till den begränsade tid de nya 
bidragsprinciperna har tillämpats framstår det dock som angeläget att 
större delen av bidragsgivningen koncentreras till de tre huvudsakliga 
ändamål som jag inledningsvis redogjorde för. 

Kulturrådet föreslår ett särskilt stöd till Iänsbibliotekcns portokostna
der för interurbanlåneverksamheten. Vidare föreslår rådet en ökning av 
bidragen till lånecentralerna med hänsyn till kostnadsutvecklingen och 
den ökade efterfrågan på centralernas tjänster. 

Kulturrådet har nyligen fått i uppdrag att se över formerna för det 
statliga stödet till länsbiblioteks- och lånecentralsvcrksamheten. I av

vaktan på resultatet av översynen bör dock enligt min mening en viss 
höjning ske av bidragen. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen och till 
de olika behov som finns i länsverksamhetcn beräknar jag en ökning 
av medlen för tilläggsbidrag med 350 000 kr. Någon förändring av 

grundbidragcn bör inte ske. Vad gäller kostnaderna för länsbibliotekens 
interurbanlåneverksamhet är detta något som kulturrådet enligt gällande 
bestämmelser skall ta hänsyn till vid fördelningen av tilläggsbidrag, så-
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ledes även inom ramen för de innevarande budgetår anvisade medlen. 

Vid min mcdclsberäkning har jag tagit hänsyn till att ett eventuellt bi
drag till Uppsala kommun för verksamheten vid Dag Hammarskjöld
bibliotekct enligt min mening bör utgå inom ramen för tilläggsbidrag till 

länsbibliotek. Det ankommer på statens kulturråd att besluta i denna 
fråga. Jag har vidare vid beräkningen av anslagsbehovet beaktat att den 

försöksverksamhet med inläsning på band av bl. a. artiklar och tidskrif
ter för synskadade, s. k. inläsningstjänst, som förekommer vid ett antal 
länsbibliotek bör kunna fortsätta och utvecklas. För bidragen till de 

tre lånecentralerna beräknar jag med hänsyn till kostnadsutvecklingen 
och en ökad belastning på de berörda biblioteken en sammanlagd ök
ning med 265 000 kr. Det ankommer på regeringen att bestämma om 
bidragets storlek för resp. lånecentral. 

Jag delar kulturrådets uppfattning att det är angeläget att en fort

satt utgivning av bibliografin Svenska tidningsartiklar kan garanteras 

och beräknar, för att kulturrådet skall kunna lämna ett ökat stöd, en 
ökning av medlen under posten Centrala åtgärder med 100 000 kr. Av 

de medel som innevarande budgetår har anvisats under denna post avser 
200 000 kr. kulturrådets kontakt- och konfercnsverksamhet på biblio
teksområdet. Dessa medel bör som jag tidigare har redovisat under 
nästa budgetår beräknas under anslaget Statens kulturråd: Förvaltnings

kostnader. 
En fortsatt uppbyggnad av bibliotekens bestånd av böcker på invand

rarspråk är önskvärd och jag beräknar en ökning av bidragen till detta 
ändamål med 1 000 000 kr. Kulturrådet bör härigenom bl. a. kunna bi
dra till en utökning av litteraturbestånden för barn och ungdom vilket 
bl. a. mot bakgrund av de nyligen beslutade principerna om hemspråks
undervisning framstår som angeläget. 

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen beräknar jag för bidraget till 
bibliotcksverksamhet för sjömän samt bidraget till Tomedalens bibliotek 
en ökning med 50 000 kr. resp. 6 500 kr. 

Medel för bidraget till Sigtunastiftelsens ldipparkiv bör under nästa 
budgetår beräknas under anslaget Litteraturstöd. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till folkbibliotek för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

reservationsanslag av 17 430 000 kr. 

B 23. Bidrag till Sl·enska språknämnden 

1977/78 Nyss anslag (förslag) 582 000 

Bidrag till Svenska språknämnden utgår innevarande budgetår ur an

slaget B 18. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
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För statsbidraget gäller i ämbetsskrivelse den 7 juni 1974 till· kam
markollegiet föreskrivna villkor. Enligt dessa har språknämnden bl. a. 
till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt 
utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden har vidare att verka 
för nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla 

och stärka den nordiska språkgemenskapen. Nämnden skall fullgöra sin 
uppgift genom utredningar och skrifter av såväl populär som vetenskap

lig art, genom föredrag och tidningsartiklar samt genom upplysande 
och rådgivande verksamhet i övrigt. För att främja den nordiska verk

samheten skall nämnden söka samarbete med organisationer för sam

ma ändamål i övriga nordiska länder. 
F. n. utgår statsbidrag till lönerna för fyra vetenskapligt skolade tjäns

temän, medan övriga kostnader täcks av särskilda anslag från olika 

fonder, prenumerationsavgifter för tidskriften Språkvård, m. m. 
Riksdagen beslöt vid 1975176 års riksmöte (motioner 1975: 262 och 

499, KrU 1975176: 12, rskr 1975176: 36) bevilja Svenska språknämnden 

ett extra anslag om 133 000 kr. för att utarbeta en handbok i offentlig 
svenska. Enligt riksdagen borde nämnden få möjligheter att öka sina an
strängningar att göra den offentliga svenskan bättre och effektivare. 
Det ankom på regeringen att överväga vilka övriga åtgärder som borde 
vidtagas och därefter hos riksdagen begära anvisande av medel. 

Svenska språknämnden 

Enligt nämnden bör arbetet med handboken i offentlig svenska kom
pletteras med olika typer av undervisnings- och studiematerial och med 
en kontinuerlig bevakning av det offentliga språkets utveckling. För 

detta ändamål föreslår nämnden att personalen utökas med två forsk
ningsassistenter. Språknämnden anhåller för nästa budgetår om en ök
ning av bidraget med 275 000 kr., varav 21 000 kr. utgör kompensation 
för löneökningar, 204 000 kr. lönekostnader för två nya tjänster och 
50 000 kr. ökade lokal- och kontorskostnader. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker Svenska språknämndens begäran om personal
förstärkning och ökade medel för lokal- och kontorskostnader. Enligt 
kulturrådet är nämndens nuvarande personalresurser otillräckliga för en 
tillräckligt bred och djup arbetsinsats på området. 

Föredraganden 

Bidraget till Svenska språknämnden, som innevarande budgetår utgår 
med 425 000 kr. ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål, bör 

fr. o. m. nästa budgetår föras upp under en särskild anslagsrubrik. 
Den under senare tid allt livligare diskussionen om språkvårdsfrågor 

har ytterligare understrukit de viktiga uppgifter som vilar på Svenska 

språknämnden. 

6 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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I samband med att riksdagen beviljade medel för nämndens arbete 
rörande den offentliga svenskan, uttalade sig riksdagen för ökade resur
ser för nämnden. Mot bakgrund härav och som ett uttryck för den vikt 
jag fäster vid nämndens verksamhet, beräknar jag medel för ytterligare 
en tjänst vid nämnden. Anslaget bör ökas med 157 000 kr. Inom ök
ningen ryms också medel för vissa kostnader för lokaler och expenser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Svenska språknämnden för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 582 000 kr. 
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Bild konst 

B 24. Statens konstråd 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

248 911 
595 000 
699 000 

Enligt sin instruktion (1965: 746, omtryckt 1976: 502) har statens 
konstråd till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten till sta
tens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter verka för att 
konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. Rådet skall hålla sig 
underrättat om hur statliga organ vårdar sådana konstverk som är fast 
anbringade samt bistå dessa organ med råd. Vidare skall statens konstråd 
lämna statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt 
enskilda personer och företag information om förvärv av konstnärliga 
arbeten, som är av betydelse för samhällsmiljön, samt i övrigt om 
konsten i samhällsmiljön. 

Genom beslut den 30 september 1976 har regeringen uppdragit åt 
statens konstmuseer och statens konstråd att tillsammans med .stats
kontoret se över bestämmelserna om tillsyn och vård av de konstsam
lingar som ägs av staten samt de uppgifter och användningsområden 
som bildarkiven hos statens konstråd resp. statens konstmuseer har. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 2 

4 
Anslag 
Lönekostnader 429 500 
Sjukvård 500 
Reseersättningar 43 000 
Lokalkostnader 19 000 
Expenser 103 000 

595 000 

Statens konstråd 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens 
konstråd 

of. 
+I 

+1 

+117 500 
+ 300 
+ 29 200 
+ 52 500 
+ 35 000 

+234 500 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+ 35 500 
+ 500 
+ 5000 
+ 56000 
+ 7000 

+104000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 117 200 kr. 
2. 0-alternativet innebär minskad inköpsvolym och minskad informa

tionsverksamhet. 
3. På grund av det ökade arbetet med dokumentation och information 

behövs ytterligare ett biträde ( +62 000 kr.). 
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4. Genom konstrådets vidgade informationsuppgifter och behovet 
att göra fler resor behöver anslagsposten till reseersättningar räknas 
upp med 25 000 kr. och posten till expenser ökas med 20 000 kr. 
( +45 000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet konstaterar att konstrådet har omorganiserats fr. o. m. 
den 1 juli 1976 och i samband därmed erhållit viss personalförstärk
ning. I avvaktan på erfarenheter av den nya organisationen vill kultur
rådet inte förorda en ytterligare förstärkning av resurserna. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 699 000 kr. 

B 25. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

4195 268· 
8 700 000 

10 450 000 

Reservation 1460 582 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 
och andra lokaler för stat_lig_a myndigheter som bes!utas av statens 
konstråd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslut
ning till olika byggnader, dels stafflikonst, sl"Ulptur, grafik m. m. Till 
dessa ändamål har för budgetåret 1976/77 anvisats 7,7 milj. kr. Utöver 
beställningar som är möjliga iriom anslagets rä"rii får koristrådet inne
varande budgetår beställa konst intill ett belopp av högst 3,9 milj. kr. 
för betalning under följande budgetår. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 1 milj. kr. för 
konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhets
organisationernas samlingslokaler. För budgetåret 1976177 har bidrag 
utgått med 300 000 kr. till Folkparkernas· centralorganisation och med 
700 000 kr. till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitte att 
fördelas mellan allmänna samlingslokaler anslutna till Folkets hus
förcningarnas riksorgariisatioi1, Bygdegårdarnas riksförbund och -Riks
föreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

Konstrådet begränsar sin anslagsframställning till de medel som konst
rådet disponerar. 

1. Prisomräkning 1300000 kr. 
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2. Konstrådet anser att förvärvsanslaget successivt bör höjas. Rikt
punkten bör vara att kostnaderna för konstnärlig miljögestaltning i 
samband med nybyggnader skall uppgå till 1 % av den totala bygg
nadskostnaden. Samtidigt bör insatserna för befintliga lokaler ökas 

kraftigt. ( + 2 000 000 kr.) 
3. Utöver de beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör 

konstrådet få beställa konst till ett belopp av högst 5,5 milj. kr. för 

betalning under följande budgetår. 

Scimlingslokaläga11de organisationer 

1. Folkparkernas centralorganisation framhåller att behoven av konst
närliga insatser i folkparkerna är stora och föreslår ett bidrag med 1,5 

milj. kr. för budgetåret 1977178 ( + 1200000 kr.). 
2. Bygdegårdarnas riksförbund, Riksföreningen Våra gårdar och 

Folkets husföreningarnas riksorganisation anhåller i en gemensam skri
velse att bidraget till dessa organisationer höjs till 1 milj. kr. ( +300 000 

kr.). 

Statens kulturråd 

1. Kulturrådet tillstyrker konstrådets förslag att de medel som konst

rådet disponerar för förvärv av konst bör ökas med 2 milj. kr. utöver 

kompensation för prisstegringar ( + 3 300 000 kr.). 
2. Medlen till konstförvärv för samlingslokaler föreslås . öka med 

419 000 kr. 

F öredraga11den 

Anslaget bör ökas med 1 750 000 kr. Jag har därvid beräknat en ök
ning med 750 000 kr. av de medel för konstinköp till lokaler för statliga 
myndigheter som statens konstråd disponerar. Utöver beställningar som 
blir möjliga inom anslagets ram bör rådet enligt samma principer som 
gäller för innevarande budgetår få beställa konst till ett belopp av högst 
4,2 milj. kr. för betalning under följande budgetår. 

Fr. o. m. innevarande budgetår bekostas från detta anslag bidrag för 
konstförvärv till samlingslokaler och folkparker. Det är enligt min me
ning viktigt att dessa miljöer, som utnyttjas av många människor för 
kulturverksamhet och rekreation, även kan erbjuda visuell stimulans -
genom enstaka konstverk eller genom en mer-genomgripande konstnär

lig gestaltning. Jag räknar med en ökning med 1 milj. kr. för detta 

ändamål. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag anfört angående beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 

1977178, 
2. till Förvärv av konst för statens byggnader m. m. för budget

året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 10 450 000 kr. 
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B 26. Vissa bidrag till bildkonst 

1977/78 Nytt anslag (förslag) 4 330 000 

Under denna anslagsrubrik har sammanförts verksamhetsbidrag till 
vissa organisationer med uppgifter inom konstbildning och konstför
medling samt formgivning. Bidrag till Föreningen Svensk form . utgår 
innevarande budgetår från anslaget B 13. Föreningen Svensk form un
der industridepartementets huvudtitel. För övriga ändamål utgår inne
varande budgetår bidrag från anslaget B 7. Bidrag till vissa ändamål 
inom statens kulturråds verksamhetsområde. 

1976/77 

Konstfrämjandet 2 700 000 
Sveriges konstföreningars 

riksförbund 500 000 
Grafiska sällskapet 70000 
Föreningen för nutida 

svenskt silver 30 000 
Föreningen Svensk form 449000 

3 749000 

Konstfrämjandet 

Beräknad ändring 1977 /78 

Konstfräm
jandet, statens 
kulturråd eller 
statens indu
striverk 

+3 000 000 

+ 274 000 
-[- 116 000 

of. 
+ 86000 

+3 476 000 

Före
draganden 

+350000 

+150000 
+ 14000 

of. 
+ 67 000 

+581000 

K o n st f r ä m j an d c t planerar en förstärkning av den konstupp
lysande verksamheten. Samtidigt skall detta arbete göras mindre be
roende av organisationens försäljning av konst. Verksamheten inom 
organisationens regionala föreningar skall ges stöd. ( + 3 000 000 kr.) 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd tillstyrker en ökning av bidraget till Ko n s t
f r ä m ja n det med 1766000 kr., varav 241 000 kr. är kolllpensation 

för pris- och löneökningar. 
Enligt kulturrådet bör bidraget till Sveriges k o.n s.t för

eningars rik s förbund ökas med 274 000 kr., varav 49 000 kr. 
som kompensation för pris- och löneökningar. Genom höjningen bör 
organisationen få möjlighet att stödja medlemsorganisationerna. med 
kurser och studiematerial samt att genomföra en viss regionalise(ing. 
G r af i s k a s ä 11 s kap e t bör ges möjlighet att ytterligare vidga sin 
verksamhet utanför Stockholm. Kulturrådet föreslår att bidraget ökas 
med 116 000 kr., av vilka 6 000 kr. utgör kompensation för kostna.ds
ökningar. ( +390 000 kr.) 
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Statens industriverk 

Industriverket föreslår att statsbidraget till Föreningen Svensk form 
höjs med 86 000 kr. med hänsyn till bl. a. ökade lönekostnader och pris
stegringar. 

Föredraganden 

Under innevarande budgetår har medel för bidrag till Konstfräm
jandet, Sveriges konstföreningars riksförbund, Grafiska sällskapet och 
Föreningen för nutida svenskt silver anvisats under anslaget Bidrag till· 
vissa ändamål inom statens kulturråds verksamhetsområde. Jag anser att . 

medel för dessa ändamål fr. o. m. budgetåret 1977178 bör anvisas un
der ett nytt reservationsanslag, benämnt Vissa bidrag till bildkonst. An
slaget bör ställas till statens kulturråds förfogande. Den behållning, som 
vid utgången av budgetåret 1976177 kan finnas kvar för dessa ända
mål under anslaget Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds 
verksamhetsområde, bör föras över till det nya anslaget. 

För innevarande budgetår har vidare medel för bidrag till Föreningen 
Svensk form utgått från anslaget Föreningen Svensk form under industri
departementets huvudtitel. Anslaget har disponerats av statens industri
verk. Mot bakgrund av att föreningens verksamhet, vilken redovisades 

mer utförligt i föregående års budgetproposition {prop. 1975176: 100 bil. 
15 s. 88-92), endast i begränsad omfattning är inriktad på industrifrå
gor och till inte oväsentlig del berör kultur- och utbildningsområdena för
ordar jag efter samråd med chefen för industridepartementet att medel 
för bidrag till föreningen fr. o. m. budgetåret 1977178 beräknas under 

förevarande anslag. I samband härmed bör uppgiften att handlägga ären
den om statsbidrag till föreningen föras över från statens industriverk 
till statens kulturråd. 

De olika organisationerna på detta område spelar en viktig roll i strä
vandena att ge människor möjlighet att :komma i kontakt med god konst 
och formgivning och att förvärva konstverk. Genom riksdagens beslut' 
våren 1976 (prop. 1975176: 135, i<.rU 1975176: 35, rskr 1975176: 355) 
skedde en avsevärd höjning av den statliga bidragsgivningen. Jag för
ordar att de statliga bidragen ökar även nästa budgetår. Jag beräknar 
anslaget till 4 330 000 kr., vilket innebär en höjning med 581 000 kr. i 
jämförelse med vad som innevarande budgetår utgår till motsvarande 

ändamål. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Vissa bidrag till bildkonst för budgetåret 1977178 anvisa 

ett reservationsanslag av 4 330 000 kr. 
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Radio och television 

I det följande ges först en allmän beskrivning av radio- och telcvi
sionsverksamhetens organisation och omfattning. Därefter redogörs för 

medelsberäkningarna för nästa budgetår för Sveriges Radio och berörda 
myndigheter i vad avser den avgiftsfinansierade rundradioverksamhe

ten. Med r u n d r a d i o v c r k s a m het förstås i princip produktion 
och sändning av ljudradio- och TV-program avsedda att mottas direkt 
av allmänheten. 

Organisation 

Gällande riktlinjer för rundradioverksamhetcn lades fast av stats

makterna år 1966 (prop. 1966: 136, SU 1966: 163, rskr 1966: 388). En 
viktig komplettering av dessa riktlinjer gjordes år 1975 genom stats
makternas beslut angående lokalradio (prop. 1975: 13, KrU 1975: 6, 
rskr 1975: 82). 

Verksamheten regleras genom radiolagen (1966: 755, omtryckt 1972: 

240, ändrad senast 1975: 242) (prop. 1966: 149, K3LU 1966: 1, rskr 
1966: 370), radioansvarighetslagen (1966: 756) (prop. 1966: 156, KlLU 

1966: 1, rskr 1966: 392) med förordningen (1967: 226) om tillämpning

en av radioansvarighetslagcn (1966: 756, ändrad senast 1976: 848) samt 
förordningen med instruktion för radionämnden (1967: 449, ändrad se
nast 1976: 847). I anslutning till statsmakternas ställningstaganden år 
1966 har vidare träffats avtal mellan staten och Sveriges Radio AB an
gående programverksamheten. 

R a d i o l a g e n föreskriver bl. a. att det aktiebolag som regeringen 
bestämmer med ensamrätt äger avgöra vilka radioprogram som skall 
förekomma i rundradiosändning från sändare här i riket. Genom änd
ring i lagen år 1975 kan detta aktiebolag i sin tur överlåta på ett dot
terbolag att med ensamrätt avgöra vilka ljudradioprogram som skall 

förekomma i lokal rundradiosändning. 
Ensamrätten skall utövas opartiskt och sakligt. Förhandsgranskning 

av rundradioprogram får inte förekomma. Efterhandsgranskning sker 
genom radionämndens försorg. Någon styrning av programutbudet från 

statsmakternas sida får sålunda inte förekomma. 
Genom r a d i o a n s v a r i g h e t s 1 a g e n regleras det juridiska 

ansvaret för radioprogram. För program skall finnas en programutgi
vare som ensam bär det straffrättsliga ansvaret och jämte program

företaget har skadeståndsansvar för sådant brott. 
A v t a 1 e t mellan staten och Sveriges Radio reglerar rättigheter 

och skyldigheter för Sveriges Radio i fråga om rundradiosändning och 
programverksamhet. Sveriges Radio bestämmer ensamt vilka radio-
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och TV-program som skall sändas. I programverksamheten skall de 
grundläggande demokratiska värdena hävdas. Sveriges Radio har till 
uppgift att i lämplig form upplysa om nuets händelser och orientera 
om viktigare kultur- och samhällsfrågor samt stimulera till debatt kring 
sådana frågor. Avtalet innehåller också_ närmare föreskrifter om hur 

radiolagens bestämmelser om opartiskhet och saklighet skall utövas. 

I avtalet regleras vidare förbudet mot kommersiell reklam. Avtalet gäll
de ursprungligen till och med den 30 juni 1977 men har förlängts med 

ett år i avvaktan på ställningstagande till förslagen från radioutredning
en (U 1974: 8) som beräknas avlämna sina förslag under första halv

året av år 1977. 
Av aktierna i Sveriges Radio aktiebolag innehas 60 % av folkrörel

serna och de stora organisationerna, 20 % av pressen och 20 % av nä

ringslivet. I bolagets st y r e l s e ingår tretton ordinarie ledamöter, av 

vilka sex - däribland ordföranden - utses av regeringen, fem av bo
lagsstämman och två av personalen. 

För den direkta programverksamheten skall enligt avtalet inom Sve

riges Radio under företagsledningen finnas programenheter för TV l 
och TV 2, ljudradion, utbildningsprogram, utlandsprogram samt för 

distriktens programverksarnhet. Vidare skall finnas en teknisk enhet. 
Ledningarna för de olika programenheterna har under styrelsen och 
radiochefen det direkta ansvaret för resp. enhets programproduktion. 

Huvudman för 1 ok al radion är ett dotterbolag till Sveriges Ra
dio AB, Sveriges Lokalradio AB. För verksamheten svarar tjugofyra 

lokalradioenheter som skall ha en långt gående självständighet i sitt 

arbete. 
Med anledning av prop. 1975/76: 110 har riksdagen nyligen beslutat 

(UbU 1975/76: 08, rskr 1975176: 46) att den verksamhet som handhas 
av utredningen angående den fortsatta verksamheten med radio och 
TV inom utbildningsområdet (TRU-kommitten) och verksamheten vid 
Sveriges Radios utbildningsprogramenhet skall läggas samman till ett 
företag, Sveriges Utbildningsradio AB. Det nya företaget, som skall pro
ducera ljud- och bildprogram för undervisningsändamål inom sektorerna 
förskola, ungdomsskola, vuxenutbildning och högskola, kommer att 
vara ett dotterbolag till Sveriges Radio AB. Verksamheten vid Sveriges 
Utbildningsradio AB kommer att starta den 1 januari 1978. 

För att bl. a. närmare planera och utreda utbildningsradions omfatt
ning och organisation har en organisationskommitte tillsatts. Denna 

har bl. a. fått i uppdrag att utarbeta förslag om den nya verksamhetens 

resursbehov. 

Finansiering 

Medan Sveriges Radio_ med dotterbolag svarar för programproduk
tionen, svarar televerket för distribution av rundradioprogram, avstör-
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ningsverksamhet och uppbörd av avgifter för innehav av mottagare. 
Byggnadsstyrelsen har ansvar för bl. a. projektering och byggande av 

större byggnader för Sveriges Radio. Sveriges Radio skall svara för en 
samlad planering av den avgiftsfinansierade rundradioverksa:mheten. 

Sveriges Radios och televerkets drifts- och investeringsutgifter samt 

byggnadsstyrelsens investeringsutgifter i samband med den allmänna 

programverksamheten bestrids av a v g i f t s m e d e I. Investeringarna 
avskrivs omedelbart till 100 % . 

Av de samlade avgifter som inflyter ställer regeringen varje år me

del till förfogande för de med verksamheten förenade utgifterna. Even
tuella överskott av avgiftsmedel fonderas i den s. k. rundradiorörelsens 

fond för att kunna användas under kommande år, då de löpande in

täkterna inte förslår att täcka utgifterna. 

Den årliga medelstilldelningen ur rundradiorörelsens fond beslutas av 
regeringen. Regeringens överväganden i denna fråga redovisas i det 

följande för riksdagen, som därigenom bereds tillfälle att yttra sig. 
Storleken av mottagaravgifterna fastställs av regeringen efter riksda

gens hörande. 
Medel för televerkets och byggnadsstyrelsens investeringar anvisas 

under investeringsanslagen Televisions- och ljudradioanläggningar resp. 
Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio under nionde huvudtitelns 

kapitalbudget. 
Sveriges Radios skolprogramverksamhet och programverksamhet för 

utlandet finansieras med s k a t t e m e d e l genom anslagen Viss ut
bildning via radio och television m. m. under utbildningsdepartementets 
huvudtitel (s. 411) resp. Information om Sverige i utlandet under utri
kesdepartementets huvudtitel. Sveriges Radios kostnader för viss be
redskapsutrustning m. m. bestrids från ett anslag under utbildningsde
partementets huvudtitel (s. 99). TRU-kommittens verksamhet finan
sieras också med skattemedel genom anslaget Viss utbildning via radio 
och television m. m. under samma huvudtitel (s. 411). 

Omfattning 

Praktiskt taget varje . hushåll har en eller. flera radiomottagare. Ca 
90 % av alla hushåll beräknas inneha TV-mottagare. 

Distributionsnätet för radions tre riksprogram (Pl, P2 och P3) har 

100 % täckning. Detsamma gäller distributionsnätet för TV 1. Täck

ningen för TV 2 beräknas vara ca 99 % . I enlighet med riksdagens be-· 
slut år 1975 kompletteras FM-nätet med stereoutrustning. Vid utgången 
av budgetåret 1977178 beräknas stereosändningarna kunna genomföras 
i landsomfattande skala i P 2 och P 3 och påföljande budgetår i P 1. 

Sändningstiden för TV för 1975176 uppgick till drygt 78 timmar per 
vecka. De egenproducerade· programmens andel av förstasäildningarna · 
uppgick till drygt 50 % och distriktens andel av egenproduktionen i TV 
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uppgick till drygt 30 %. Sändningstiden i ljudradio uppgick samma bud
getår till ca 350 timmar i veckan. 

Sveriges Lokalradio AB:s sändningar kommer att inledas under år 
1977. Verksamheten inleds i de fem norrlandslänen och i Kopparbergs 
och Värmlands län under februari månad. Därefter följer de sju mellan
svenska länen i maj. Starten i Smålands-, Blekinge- och Skånelänen sker 
i augusti och i de tre västsvenska länen i november. Bolaget disponerar 
för sitt ordinarie programutbud sammanlagt 20,5 timmar per vecka 
via FM 3-sändarna. Den enskilda lokalradiostationen beräknas ha sänd
ningstider som varierar från 10 till 15 timmar per vecka. 

Kostnader budgetåret 1975176 

Kostnaderna för ljudradio- och televisionsverksamheten under bud
getåret 1975176 utgjorde 833 milj. kr., varav (50+40+4=) 94 milj. kr. 
avsåg avskrivning till 100 % av Sveriges Radios, televerkets och bygg
nadsstyrelsens investeringar och (615+124=) 739 milj. kr. Sveriges 
Radios och televerkets kostnader för produktion och distribution av 
program. 

Under samma budgetår uppgick de totala intäkterna i rundradiorörel
sen till 835 milj. kr. Totalt innebär resultatet under budgetåret 1975/76 
·ett överskott av 2 milj. kr. Detta medför att det ackumulerade överskot
tet per den 30 juni 1976 uppgår till 413 milj. kr. 

Kostnaden för radionämndens verksamhet som bestrids i särskild 
ordning med avgiftsmedel, uppgick för budgetåret 1975176 till 550 000 

kr. 
Nuvarande mottagaravgift som varit oförändrad fr. o. m. 1 juli 1971 

utgör för hushåll med radiomottagare och TV-mottagare eller bara TV
rnottagare 55 kr. för kvartal (allmän mottagaravgift). För hushåll med 
färg-TV-mottagare gäller en särskild tilläggsavgift av 25 kr. för kvartal. 
Den särskilda Jjudradioavgift som utgår för hushåll som endast har 
ljudradiomottagare uppgår till 50 kr. för år. Antalet särskilda Jjudradio
avgifter uppgick den 1 juli 1976 till ca 220 000 och antalet tilläggsav
gifter för färg-TV till 1,6 miljoner. Antalet allmänna mottagaravgifter 
uppgick vid samma tidpunkt till nästan 3 miljoner. 

M c d e 1 s f r a m s t ä Il n i n g a r f ö r d e il a v g i f t s f i n a n s i e
ra d e r u n dra di overksam hete n 1 9 7 717 8 

Televerket 

Medelsförbrukningen för in \I ester inga r budgetåret 1976/77 
beräknas till 50,0 milj. kr. 

Televerkets beräkningar i i97-7 ån kostnadsnivå av investeringskost
naderna för televisions- och Jjudradioanläggningar under perioden 
1977178-1981/82 framgår av följande sammanställning. 
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Milj. kr. 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 

Sändarstationer för FM 

) 
och TV 46,0 44,5 44,0 42,0 
Radiolänklinjer och OB-ut- 55,0 rustning 3,6 3,3 3,5 3,5 
Rundradiocentraler och fjärr-
kontrollutrustning 4,0 7,0 6,5 4,5 
Stereo i lokalradio 0,4 0,2 
Sändarstationer för AM 7,8 7,5 15,7 17,l 5,5 

61,8 62;5 69,7 67,1 60,5 

För televerkets förslag i vad gäller televisions- och ljudradioanlägg
ningar lämnas en närmare redogörelse vid anmälan av investeringsan
slaget Televisions- och ljudradioanläggningar (sid. 000). 

Televerkets beräkningar av driftkostnader för programdistri
bution och avgiftsinkassering för samma period framgår av följande 
sammanställning. (Beräkningarna för budgetåret 1977178 är gjorda med 
utgångspunkt i den kostnadsnivå som då beräknas gälla. Prognosen för 
resterande budgetår är baserad på den kostnadsnivå som beräknas gälla 
i juli 1978.) 

Milj. kr. 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Programdistribution 114,5 115,0 114,0 112,0 110,0 
Avgiftsinkassering 37,2 44,0 44,0 44,0 44,0 

151,7 159,0 .1ss,o 156,0 154,0 

Driftkostnaderna för innevarande år har beräknats till 132,0 milj. kr. 
Kostnadsökningen från 1976177 till 1977178 19,7 milj. kr. beror huvud
sakligen på den förhöjda kostnadsnivån. 

Byggnadsstyrelsen 

Medelsförbrukningen för i n v e s t e r i n g a r i radio- och televisions
hus beräknas för budgetåret 1976177 till 13,8 milj. kr. 

Investeringskostnaderna under perioden 1977178-1981/82 beräknas, 

för beslutade byggnadsobjekt, till 17,1 milj. kr. enligt prisläget den 1 

april 1976. 

Milj. kr. 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Radio- och televisionshus 11,0 5,0 1,2 
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För byggnadsstyrelsens förslag lämnas en närmare redogörelse vid an
mälan av investeringsanslaget Vissa byggnadsarbcten för Sveriges Radio 
(sid. 493). 

Sveriges Radio 

Kostnaderna för i n v e s t e r i n g a r beräknas för innevarande bud
getår till 64,5 milj. kr., varav 24,0 milj. kr. avser lokalradion. 

Sveriges Radios beräknade investeringskostnader ·för den allmänna 

programverksamheten resp. lokalradion 1977/78-1981/82 1976 års 
kostnadsnivå framgår av följande sammanställning. 

Milj. kr. 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Allmän programverk-
sam het 53,8 61,2 61,0 62,8 61,3 

Lokalradio 6,8 10,3 14,7 9,9 3,7 

60,6 71,5 75,7 72,7 65,0 

Sveriges Radio räknar med att kostnaderna under budgetåret 1977 /78 

kommer att ligga 10 % över nuvarande nivå. De beräknade iilvesterings
kostnaderna blir då 66,6 milj. kr. Av detta belopp hänför sig 59,l milj. 
kr. till Sveriges Radios allmänna programverksamhet och 7,5 milj. kr. 

till lokalradion. 
Sveriges Radios d r H t k o s t n a d e r beräknas för innevarande 

budgetår till 768,3 milj. kr., varav 36,3 milj. kr. avser lokalradion. 
Av följande sammanställning framgår hur Sveriges Radio beräknat 

driftkostnaderna för budgetåret 1977 /78. 

Allmän programverksamhet 
Tillgängligt för allmän programverksamhet 1976/77 
Regionalradioverksamhet som övergår till lokalradion 1977 /78 
Erforderligt för oförändrad verksamhet 
Kompensation för kostnadsökningar 1977/78 (15 %) 
Diverse reformer etc. för den allmänna programverksam-

heten (se nedan) 
Erforderligt för den allmänna .Programverksamheten. 

1977/78 

Lokalradion 
Tillgängligt för lokalradioverksamheten 1976/77 
Fullföljande av planerad utbyggnad 
Kompensation för kostnadsökningar 1977/78 (15 %) 
Diverse reformer etc. på lokalradions område (se nedan) 
Erforderligt för lokalradioverksamheten 1977 /78 

Summa driftmedel för Sveriges Radio AB 

1977/78 
Förslag 
milj. kr. 

732,0 
- 12,9 

719,1 
+107,9 

+ 20,5 

847,5 

36,3 
+ 44,7 
+ 12,2 
+ 9,5 
. 102,7· 

950,2 
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Sveriges Radio föreslår vissa smärre förändringar i planerna för den 
allmänna programverksamheten budgetåret 1977178. Dessa planer har 
i tabellen sammanförts under posten Diverse reformer etc. för den all
männa programverksamheten och medför ett ökat medelsbehov av 20,5 
milj. kr. Av ökningen avser 11,5 milj. kr. erforderliga resursförstärkning
ar till följd av lagar och avtal på arbetsmarknaden. Insatser för perso
nalutveckling beräknas kräva ett resurstillskott av 5,8 milj. kr. Kost
naderna för att upprätthålla en nyhetstäckning utanför Stockholm av 
nuvarande omfattning efter lokalr:adions införande beräknas till 2,8 
milj. kr. Kostnaderna för riksradion till följd av att program placeras 
på tider med högre personalkostnader beräknas till 0,5 milj. kr. Utbygg
naden av programverksamheten för invandrare innebär ett ökat medels
behov med 3,3 milj. kr. Radionämnden har hittills tagit del av TV~pro
grammen i svart-vita kopior. Nämnden har nu begärt att få se program
men i färg. Om nämndens önskemål härom skall tillgodoses krävs en 
engångskostnad om 0,7 milj. kr. Sveriges Radio räknar med att den s. k. 
verksredaktionen överförs till lokalradiobolaget. Detta innebär minskade 
kostnader för Sveriges Radio med 0,7 milj. kr. Vidare överförs 0,9 milj. 
kr. till lokalradion för kostnader för musiktapeten. I anslagsframställ
ningen för utlandsprogrammet har Sveriges Radio utvecklat skäl för 
att kostnader om 2,5 milj; kr. för gemensamma ändamål bestrids från 
skattemedel i stället för att belasta rundradiorörelsens fond. Medels
beräkningen förutsätter att så sker. 

På lokalradions område har diverse förändringar också föreslagits. 
Dessa har i tabellen sammanfattats under posten Diverse reformer etc. 
på lokalradions område. Planerna medför ett ökat medelsbehov av 9,5 
milj. kr. varav 1,1 milj. kr. avser merkostnaderna till följd av nya lagar 
och avtal på arbetsmarknadens område. Kostnaderna för en förstärkt 
bevakning utanför lokalradions nuvarande huvudorter beräknas till 2,2 
milj. kr. Kostnaderna för den musiktapet som är gemensam för samtliga 
lokalradiostationer, och som skall gå ut i den mån resp. lokalradiostation 
inte sänder eget program, har beräknats till 2,8 milj. kr. Som framgått 
i det föregående bortfaller härvid 0,9 milj. kr. som f. n. belastar den all
männa programverksamheteii. Kostnaden för den gemensamma repor
tagebyrå, som skall ombesörja rapportering från departement,. ämbets
verk, myndigheter samt organisationer till de .enskilda lokalradiostatio~ 
nerna, har uppskattats till 1,6 milj. kr. Till ett belopp av 0,7 milj. kr. 
motsvaras detta av en samtidigt bortfallande kostnad för den allmänna 
program verksamheten. 

Sveriges Radios beräkningar av medelsbehovet bygger på en kost
nadsökning om 15 % under budgetåret 1977/78. Procenttalet grundas 
på ett försök till prognos från företagets sida· genom bedömningar av 
utvecklingen av priser och löner i allmänhet. Hänsyn har också tagits 
till Sveriges Radios speciella kostnadsstruktur. 

Sveriges Radio föreslår därutöver följande. -För att verksamheten skall 
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kunna planeras på den nivå som statsmakterna anger genom medelstill
delningen måste företaget veta att det i huvudsak kompenseras för kom
mande kostnadsökningar. Om den beräkning av kompensationen som le
gat till grund för anslaget enligt budgetpropositionen visar sig orealistisk 
bör företaget därför kunna räkna med att under budgetåret tillföras me
del så att verksamheten kan upprätthållas på avsedd nivå. 

Formen för medelstilldelning till· Sveriges Radio budgetåret 1976177 
har varit gynnsam för verksamheten genom att företaget självständigt 
kunnat besluta om smärre omfördelningar mellan budgetåren 1975176 
och 1976177. Inom den totala medelstilldelningen för dessa budgetår 
har programenheterna därmed haft möjligheter att planera programpro
duktionen rationellare än som . annars varit fallet. Tillgängliga medel 
har kunnat utnyttjas effektivare. Det är i hög grad önskvärt att företa
get ges en motsvarande frihet i planeringen för innevarande och nästa 
budgetår. 

Liksom tidigare bör möjlighet finnas att tillgripa dragningsrätten vid 
oförutsedda kostnadsökni~gar i vissa fall. Sveriges Radio föreslår ·att 
dragningsrätten för budgetåret 1977178 upptas till 30 milj. kr. Härvid 
har beaktats dels ökningen av den allmänna programverksamhetcns om
fattning sedan budgetåret 1971/72 då dragningsrätten tillkom med 15 
milj. kr., dels tillkomsten av ny verksamhet genom lokalradion, dels 
slutligen penningvärdeförändringen. 

Avgiftsintäkterna och fondbehållningen 

Den av Sveriges Radio, televerket och byggnadsstyrelsen beräknade 
intäkts- och kostnadsutvecklingen samt fondbehållningen under inneva
rande och nästa budgetår framgår av följande sammanställning. 

Milj. kr. 

1976/77 1977/78 

Avgifts- Avgifts-
höjningar höjningar 
enl. alt. 1 en!. alt. 2 

Kostnader 1039 1251 1251 
Intäkter 
Särskilda ljudradioavgifter 11 11 11 
Allmänna mottagaravgifter 660 858 980 
Färg-TV-avgifter 174 240 320 
Räntor på avgiftsmedel 20 10 20 

865 1119 1331 

Underskott -174 -132 +so 
Ackumulerad fondbehållning 239 107 319 

Sveriges Radio konstaterar i sin anslagsframställning att det fordras en 
höjning av avgifterna fr. o. m. den 1 juli 1977 för att det inte skall upp-
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stå ett underskott i rundradiorörelsens fond under budgetåret 1977178. 
Företaget konstaterar vidare att riksdagen hittills har valt att göra er
forderliga höjningar av mottagaravgifterna med relativt långa mellan
rum och då med större belopp. Sveriges Radio förordar i stället årliga 
höjningar i takt med de fortskridande kostnadsökningarna. Med hänsyn 
till utvecklingen av fonden måste höjningarna åren 1977 och 1978 även 
med en sådan metod bli något större än de följande åren och vardera 
året uppgå till 60 kr. för den allmänna mottagaravgiften och 20 kr. för 
färgtillägget medan den särskilda ljudradioavgiften bör förbli oförändrad 
(alt. 1). Därefter skulle de årliga höjningarna successivt anpassas till de 
årliga kostnadsökningarna och år 1980 vara nere på en nivå av totalt 
20-40 kr. beroende på verksamhetens omfattning. Ett sådant finansie
ringssätt ansluter också närmare till den praxis som utvecklats inom 
andra delar av offentlig verksamhet. 

En alternativ prognos (alt. 2) har även upprättats av radioföretaget. 
Denna är baserad på den hittills tillämpade metoden med stora höj
ningar med längre mellanrum. Till grund för beräkningarna har härvid 
lagts en ökning med 100 kr. av den allmänn·a mottagaravgiften och med 
60 kr. av färgtillägget fr. o. m. den 1 juli 1977. Den särskilda ljudradio
avgiften förblir även enligt detta alternativ oförändrad. Beroende på om
fattningen av verksamheten måste nästa höjning ske antingen den 1 juli 
1980 eller den 1 juli 1981. Höjningen skulle då bli 100 kr. för den kom
binerade avgiften och 20 kr. alternativt 40 kr. för färgtillägget. 

Föredraganden 

Det nuvarande avtalet mellan staten och Sveriges Radio har för
längts till den 1 juli 1978 i avvaktan på riksdagens ställningstagande till 
förslag från radioutredningen (U 1974: 8), som f. n; överväger vilka 
riktlinjer för den fortsatta u.tvecklingen av rundradioverksamheten som 
bör bestämma innehållet i ett nytt avtal. Rundradioverksamhetens orga
nisation och finansiering skali därvid ägnas särskilt intresse. 

Enligt vad jag har erfarit planerar radioutredningen att redovisa sina 
förslag under första halvåret av år 1977. Förslagen kommer därefter 
att remissbehandlas. Betänkandet och remissyttrandena bör sedan kun
na utgöra grund för en proposition till riksdagen vid 1977/78 års riks

möte. 
Under år 1977 kommer lokalradion att starta sina sändningar etapp

vis. Radions bevakning av det lokala skeendet kommer därvid att avse
värt förbättras. På övriga områden sker inga genomgripande föränd
ringar i avvaktan på ställningstagandena till radioutredningens förslag. 
Jag har således utgått ifrån att rundradioverksamneten under .nästa bud
getår skall bedrivas på i stort sett oförändrad ambitionsnivå. 

Jag går nu över till frågan om medelstilldelningen för nästa budget
år. Mina förslag framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 



Prop.1976/77:100 Bilaga 12 u tbildningsdepartementet· 97 

1977/78 

1976/77 Televerket, Föredragan-
beräknat byggnadssty- den 

relsen och 
Sveriges 
Radio 

Televerket 
lnvesteringskostnader 50,0 61,8 53,6 
Driftkostnader 132,0 151,7 148,0 

Byggnadsst_l·relsen 
Investerings kostnader 13,8 11,0 11,0 

Sl•eriges Radio 
Investeringskostnader för den all-

männa programverksamheten 40,5 59,I 50,0 
Investeringskostnader för lokalradion 24,0 7.5 1, I 
Driftkostnader för den allmänna 

verksamheten 742,01 847.5 786,2 
Driftkostnader för lokalradion 36,3 102) 83,3 

1038,6 1241,3 1133,2 

1 Beloppet inkluderar medel för regionalradion (12,9 milj. kr) och kompensation 
för vissa kostnadsökningar under budgetåret 1975/76 (10,0 milj. kr). 

Det för t e I e v e r k e t s investeringar upptagna beloppet avser bl. a. 
en fortsatt utbyggnad av TV 2-nätet. Jag återkommer till frågan om 
investeringskostnaderna vid min anmälan av investeringsanslaget Tele
visions- och ljudradioanläggningar (s. 489). 

Jag kommer senare i detta avsnitt att föreslå att de särskilda ljud
radioavgifterna avskaffas fr. o. m. ·den 1 april 1978. Vid beräkningen 
av televerkets driftkostnader har jag därför bortsett från de kostnader 
som sammanhänger med inkasseringen av dessa avgifter. Jag har vidare 
bortsett från de kostnader som skulle ha följt med en utbyggnad av 
stereosändningar för lokalradion. I övrigt räknar jag med samma be
lopp som televerket. Mot bakgrund av den allmänna kostnadsutveck
ling som är att förutse utgår jag dock ifrån att hela beloppet inte skall 
behöva tas i anspråk. 

Det belopp för b y g g n a d s s t y r e I s e n s investeringar som jag 

har beräknat avser återstående medelsbehov för kontorshus i Stock
holm, TV-hus i Malmö samt stor musikstudio i Stockholm. Jag åter
kommer härtill i det följande vid min anmälan av investeringsanslaget 

Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio (s. 000). 
Beträffande medelsberäkningen för S v e r i g e s R a d i o får jag an

föra följande. 
Det för lokalradions investeringskostnader upptagna beloppet mot

svarar behovet av återanskaffningar. De föreslagna nyinvesteringarna 
för lokalradion har inte beaktats, eftersom jag inte har ansett det moti-

7 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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verat att redan nu påbörja en utvidgning av lokalradions program

verksamhet utöver den redan planerade. 
Vid beräkningen av lokalradions driftkostnader har jag utgått från 

att programverksamheten i stort sett når en enligt planerna full omfatt
ning under budgetåret 1977/78. Jag har beaktat förslaget om att den 

redaktion som nu förser regionalradion med nyhetsmaterial från Stock
holm - och som i en framtid skall förse lokalradion med motsvarande 
nyheter - överförs från moderbolaget till lokalradiobolaget. Hänsyn 
har också tagits till lokalradions kostnader för den s. k. musiktapeten, 

dvs. sådana musikinslag som kommer att sändas då den enskilda lokal
radiostationen inte använder reserverad tid för egna program. 

Vid beräkningen av driftkostnaderna för den allmänna programverk
samheten har jag bl. a. tagit hänsyn till att Sveriges Radio för sina riks

sändningar har ett behov av nyhetstäckning utanför Stockholm och att 
möjligheten för moderbolaget att via regionalradion skaffa in sådant 
nyhetsmaterial nu försvinner. Jag vill emellertid betona att Sveriges 
Radio härvidlag i så stor utsfräckning som möjligt bör utnyttja de re

surser lokalradion - mot ersättning - kan ställa till förfogande. 
I övrigt har jag vid min medelsberäkning utgått ifrån att Sveriges 

Radio skall bedriva den allmänna programverksamheten i oförändrad 
omfattning och Iokalradioverksambeten i planerad omfattning. 

Utöver de för Sveriges Radio beräknade medlen för investerings

och driftkostnader för budgetåret 1977178 bör bolaget ha möjlighet att 
i kostnadsutjämnande syfte rekvirera ett belopp av högst 15 milj. kr., 
med skyldighet att under nästföljande budgetår återbetala sådana me
del. 

Behållningen i rundradiorörelsens fond beräknas vid innevarande 
budgetårs utgång uppgå till 239 milj. kr. Kostnads- och intäktsutveck
lingen är sådan att fonden under budgetåret 1977178 kommer att upp~ 
visa ett underskott om inte mottagaravgifterna· böjs. Avgifterna bör 
därför höjas fr. o. m. den 1 juli 1977. Mitt förslag innebär att den all
männa mottagaravgiften höjs med 60 kr., från 220 kr. till 280 kr. per år 

och att tilläggsavgiften för innehav av färg-TV-mottagare höjs med 20 
kr., från 100 kr. till 120 kr. per år. 

Sveriges Radio har föreslagit att den särskilda ljudradioavgiften, som 
gäller de hushåll som bara har ljudradiomottagare, skall vara oför

ändrad, 50 kr. De sammanlagda intäkterna från denna avgift beräknas 
emellertid uppgå till endast 11 milj. kr., medan kostnaderna för in
kasseringen uppskattas till 3,5 milj. kr. Intäkterna av ljudradioavgiften 
beräknas under kommande år successivt minska samtidigt som kostna
derna för avgiftsinkasseringen kommer att öka. Det ekonomiska mo
tivet för att behålla den särskilda ljudradioavgiften är alltså begränsat. 

Man bör vidare beakta att hushåll som enbart har ljudradiomottagare 
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till stor del består av pensionärer, studerande och låginkomsttagare. Jag 
föreslår därför att den särskilda ljudradioavgiftcn avskaffas så att inne

havet av ljudradiomottagare blir fritt. Av administrativa skäl bör av
skaffandet ske först fr. o. m. den 1 april 1978. 

Avgiftsintäkterna inom rundradiorörelsen kan, om hänsyn tas till de 
föreslagna förändringarna, uppskattas till 1 116,5 milj. kr. Som framgått 
av det föregående beräknar jag kostnaderna under samma budgetår till 

1133,2 milj. kr. varför rörelsen kommer att uppvisa ett underskott av 
ca 16,7 milj. kr. Vid budgetårets slut kan därför behållningen i radio

fonden beräknas uppgå till 222,3 milj. kr. 
Radiofonden förvaltas av televerket. Enligt min mening bör denna 

ordning ändras. Jag förordar att fondmedlen successivt överförs till riks
gäldskontoret för att redovisas på riksgäldsfonden. Jag återkommer 
härtill i det följande vid min anmälan av investeringsanslaget Televi
sions- och ljudradioanläggningar (s. 489). 

Under åberopande av det anförda hemställer fag att regeringen 
bereder riksdagen tillfälle att yttra sig i anledning av vad jag 

i det föregående har- anfört rörande rundradions verksamhet 
samt mottagaravgifterna. 

B 27. Viss beredskapsutrustiiing m. m. för Sveriges Radio 

Föredraganden 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 25 oktober 1974 till
kallades 1974 års försvarsutredning (Fö 1974: 04) för att överväga och 
lämna förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. De sakkunni
ga överlämnade i början av år 1976 betänkandet (SOU 1976: 5) Säker-_ 
hetspolitik och totalförsvar. Av utredningsdirektiven framgår att slutbe
tänkandet bör redovisas i sådan tid att förslag till riksdagen år 1977 om 
totalförsvarets inriktning kan grundas på överväganden och förslag från 
de sakkunniga. 

I avvaktan på att utredningen slutförs bör anslaget nu tas upp med 
oförändrat belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Viss bered

skapsutrustning m. m. för Sveriges Radio för _budgetåret 
1977/78 beräkna ett reservationsanslag av 860 000 kr. 
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Arkiv, kulturminnesvård, museer och utställningar 

B 28. Riksarkivet: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

11909925 
13 525 000 
14 402 000 

Riksarkivet är central myndighet för arkivfrågor och chefsmyndighet 
för landsarkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkivdepå och 
att främja vetenskaplig forskning. 

Riksarkivet har två byråer, en administrativ avdelning och en fristå
ende heraldisk sektion. Till riksarkivet är knutna en nämnd för enskilda 
arkiv, en redovisningscentral och ett revisionskontor. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Riksarkivet Före-
draganden 

Personal 
Handläggande personal 50 +2 +1 
Övrig personal 53 +6 +l 

103 +8 +2 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 8 609000 +1258 000 + 600000 
Sjukvård 20000 + 1 000 + 1000 
Reseersättningar 73 000 + 34 000 + 17000 

därav utrikes resor (8 000) (+ 7 000) {+ 3 000) 
Lokalkostnader 4 143 000 + 14 000 + 14000 
Expenser 435 000 + 200 000 + 117000 
Reproduktionsverksam-

heten 78 000 + 28 000 + 6000 
Bidrag till Nordisk 

Arkivnyt 7000 + 3 000 of. 
Riksarkivets nämnd för 

enskilda arkiv 376 000 + 272 000 + 122000 

13 741 000 +1810 000 + 877000 

Uppbiirdsmedel 
Publikationer 4000 + I 000 of. 
Reproduktionsverksam-

het en 110 000 of. of. 
Bokbinderiets beställ-

ningsarbetcn 25 000 of. of. 
Heraldiska verksamheten 69 000 of. of. 
Konsultverksamheten 8 000 of. of. 

Nettoutgift 13 525 000 +1809 000 + 877000 

Riksarkivets utredning rörande ny styrelse/orm för arkivväsendet 

Riksarkivet fick den 27 september 1974 i uppdrag att i samråd med 
dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), Svenskt 
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biografiskt lexikon (SBL), de till riksarkivet särskilt knutna nämnderna 
och statskontoret utreda frågor som sammanhänger med inrättandet av 
en styrelse för riksarkivet. Riksarkivets utredning överlämnades till re
geringen den 13 september 1976. Arkivcheferna vid DOVA-arkiven in
kom den 16 november 1976 till regeringen med en skrivelse i ärendet. 

Riksarkivet föreslår att en styrelse inrättas för verket för att bl. a. 
tillgodose det ökade behovet av breddad, samhällelig kontakt som arkiv
väsendet numera har: En styrelse skulle även underlätta kontakterna 
med forskningen. 

Styrelsens ledamöter skall, enligt förslaget, utses av regeringen. 
Styrelsen skall främst behandla viktigare frågor om planläggning och · 
genomförande av åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområde, 
viktigare författnings- och organisationsfrågor, förslag till anslagsfram
ställningar och andra frågor av större ekonomisk betydelse. Riksarkiv"et 
skall som hittills vara chefsmyndighet för landsarkiven. 

Riksarkivet har inte funnit några bärande skäl för en ändring av 
nuvarande organisation för DOVA och SBL, men motsätter sig inte en 
sammanläggning av riksarkivet och dessa båda myndigheter under en 
överstyrelse om en sådan· lösning är önskvärd av övergripande skäl. 
Därför presenteras även ett alternativt styrelseförslag. 

Alternativet innebär att riksarkivet, DOVA och SBL ställs under 
ledning av en gemensam styrelse, lämpligen kallad statens arkivstyrel
se. Därmed skulle de nuvarande styrelserna för DOVA och SBL upphöra 
och ersättas av nämnder för resp. myndigheter med uppgift att under 
arkivstyrelsen planera och samordna verksamheten inom sina ansvars

områden. 
Statskontoret tillstyrker förslaget med en gemensam styrelse för riks

arkivet, DOVA och SBL. En sådan styrelse skulle enligt statskontorets 
mening skapa förutsättningar för en decentralisering av ärenden från re
geringsnivå till verksnivå. 

Arkivcheferna vid de till DOVA anslutna arkiven hävdar i sin skri
velse att samtliga anställda vid DOVA-arkiven kräver att DOVA skall 
få bestå som en självständig myndighet. 

Riksarkivet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 734 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär för riksarkivets del en minskning av samt

liga verksamhetsgrenar, däribland minskad service åt forskare och myn
digheter samt försämrad vård av arkivhandlingar m. m. 

3. Riksarkivet begär medel för åtta nya tjänster, varav två arkivarier, 
en byråassistent, en förste arkivassisfent, en assistent och tre kValifice
rade biträden. Den ene arkivarien behövs för de statsägda företagens 
arkivfrågor, den andre på grund av utökat fältarbete. Byråassistenten 
behövs vid revisionskontoret ·och den övriga personalökningen är nöd-
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vändig för att förbättra kontorsservicen inom myndigheten. Riksarkivet 
begär också medel för styrelsearvoden och arvoden till konsulter. 
( +812 000 kr.) 

4. Med hänvisning till ökat antal myndigheter anslutna till redovis
ningscentral och revisionskontor samt ökat internationellt utbyte begär 
riksarkivet en ökning av medlen till reseersättningar med 17 000 kr., 
varav 7 000 kr. för utrikes resor. 

5. Anslagsposten till expenser bör enligt riksarkivet höjas \med 
13 000 kr. för att täcka styrelsens omkostnader och annonskostnader 
m. m. för utställningsverksamheten. 

6. Medlen till reproduktionsverksamhet bör. höjas med 13 000 kr. 
för att möjliggöra bildvård och säkerhetsfilmning. 

7. När det gäller f o 1 kr öre l se arkiven kan sedan budgetåret 
1972/73 bidrag utgå till huvudman för depå vars verksamhet riktar sig 
till alla folkrörelser och som har län eller landskap till verksamhetsfält 
samt är den enda läns- eller Iandskapsdepån bland folkrörelsearkiven 
inom länet eller landskapet. Bidrag utgår för avlöning av föreståndare 
vid sådan läns- eller landskapsdepå med högst 60 % av lönen enligt lö
neklass F 13. Antalet bidragsberättigade arkivdepåer är f. n. sex. Riksar
kivet räknar med att det under nästa budgetår skall bli aktuellt att ge 
bidrag till ytterligare en arkivdepå. Därutöver föreslås att särskilda medel 
anvisas för bidrag till folkrörelsearkiv som inte uppfyller nyssnämnda 
villkor. Vidare förordas en höjning av medlen för inventering av en
skilda arkiv. ( + 254 000 kr.) 

8. Medlen till publikationstryck under anslagsposten till expenser bör 
föras över till anslaget Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. 
( - 35 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag ansluter mig till förslaget att riksarkivet i fortsättningen bör ledas 
av en lekmannastyrelse och föreslår att en sådan styrelse, kallad statens 
arkivstyrelse, inrättas den 1 juli 1977. Såsom min företrädare bl. a. har 
anfört bör inrättandet av en styrelse förbättra förutsättningarna för riks
arkivet att ta upp övergripande frågor om arkivverksamhetens mål och 
ansvarsfördelning inom arkivvården (prop. 1974: 28 s. 358). 

Riksarkivets övergripande ansvar för arkivvården har även betydelse 
för frågan om styrelse för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt 
visarkiv och svenskt biografiskt lexikon. Dessa myndigheter har upp
gifter som till stor del skiljer sig från riksarkivets verksamhet. De bör 
därför finnas kvar som självständiga myndigheter. Samtidigt anser jag 
det viktigt att samordna verksamheten inom de olika arkivmyndigheter
nas ansvarsområden. Denna samordning kan åstadkommas på ett smi
digt sätt genom att statens arkivstyrelse även utses till styrelse för myn
digheterna dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv resp. 
svenskt biografiskt lexikon. Särskilda nämnder, med ledamöter utsedda 
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av regeringen, bör svara för planering och samordning av verksamheten 
inom resp. myndighet. Nämndernas ansvar bör också omfatta medels
disposition och vissa tjänstetillsättningar. Den lösning jag förordar gör 
det möjligt att i framtiden låta statens arkivstyrelse leda fler institutioner 
om detta bedöms lämpligt. 

Vad jag här förordat innebär ingen förändring för landsarkiven. Riks
arkivet bör som hittills vara chefsmyndighet för dessa. Vidare bör riks
arkivets nämnd för enskilda arkiv, nämnden för svenskt diplomatarium 
och statens heraldiska nämnd även i fortsättningen vara knutna till riks

arkivet. 
Arkivstyrelsen bör enligt min mening vara sammansatt så att erfa

renheter och kunskaper från olika samhällsområden med anknytning till 
arkivvården kan tillföras verksamheten. I styrelsen bör därför ingå bl. a. 
företrädare för statlig och kommunal förvaltning samt organisationslivet 
och forskningen. Även personalen vid arkivmyndigheterna bör vara re
presenterad. Det bör ankomma. på regeringen att besluta om arkivsty
relsens storlek och sammansättning. 

Jag övergår nu till att behandla anslaget för riksarkivets förvaltnings
kostnader under nästa budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
14 402 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ett kvalificerat biträde 
vid revisionskontoret och ytterligare en tjänst som arkivarie samt för 
arvoden till styrelseledamöter och experter. Jag har också räknat med ett 
ökat stöd till folkrörelsearkiven så att riksarkivets nämnd för enskilda 
arkiv under nästa budgetår skall kunna lämna bidrag till andra arkivde
påer än läns- eller landskapsdepåer och till inventering av enskilda ar
kiv. Medlen till publikationstryck under anslagsposten till expenser bör i 
fortsättningen beräknas under anslaget Riksarkivet: Inköp av arkivalier 
och böcker m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat om inrättande av en styrelse för 

riksarkivet, 
2. till Riksarkivet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 14 402 000 kr. 

B 29. Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

116 675 
120 000 
174 000 

Reservation 123 804 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och böcker 
till riksarkivet och landsarkiven, för riksarkivets publicering av käll
skrifter samt för konservering av arkivalier, bokbindning samt repro
duktion av arkivhandlingar vid landsarkiven. 
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Riksarkivet 

Anslaget föreslås bli höjt med 45 000 kr. Av ökningen hänför sig 
20 000 kr. till kostnadsförändringar och 25 000 kr. till reproduktions

verksamhet vid landsarkiven. Den. reservation som finns under anslaget 

beräknas under detta budgetår tas i anspråk dels för utgivning av åter-. 
stående två delar av 1600-talets stenografiska rådsprotokoll, dels för 
rcproduktionsverksamhet vid landsarkiven. Medlen till publikationstryck 

under riksarkivets förvaltningskostnadsanslag bör föras över till detta 
anslag. 

Resursminskning enligt 0-alternativet har beräknats under riksarkivets 
förvaltningskostnadsanslag. 

F öredragal!den 

Anslaget bör med hänsyn till inträffade kostnadsstegringar höjas med 
19 000 kr. Därutöver bör anslaget höjas till följd av att jag beräknat me
del för riksarkivets publikationstryck under detta anslag och inte som 
tidigare under anslaget Riksarkivet: Förvaltningskostnader. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. för 

budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 174 000 kr. 

B 30. Landsarkiven 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

9 342 790 

9 606 000 
10 359 000 

De sju landsarkiven, i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, 
Härnösand och Östersund, är regionala arkivmyndigheter och arkivde
påer. Till ett landsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera län. 
Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven. 

Personal 
Handläggande personal 

Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engängsutgifter 
Vissa transportkostnader 

m.m. 

1976/77 

34,5 
42 
76,5 

6499 000 
12 000 
88 000 

2 837 000 
136 000 

(-) 

3;4 000. 

9 606 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Riksarkivet Före-
draganden 

+ 1,5 of. 
+12 +2 
+13,5 +2 

+1 220000 + 430 000 
+ 3 000 of. 
+ 37000 + 9000 
+ 171 000 + 171 000 
+ 200000 + 124 000 

<+ 166 000) (+ 100 000) 

+ .19000 + 19 000 

+1650000 + 753000 
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Riksarkivet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 563 000 kr. 
2. En minskning enligt 0-alternativet kommer så gott som helt att gå 

ut över landsarkivcns myndighetsservice. 
3. Med hänvisning till sin i samråd med statskontoret år 1970 fram

lagda utredning om landsarkivens uppgifter och organisation föreslår 
riksarkivet att vid landsarkiven inrättas sammanlagt 13,5 nya tjänster, 
varav fem förste arkivassistenter, en och en halv amanuens, ett kvalifi
cerat biträde, en bokbindare, två cxpeditionsvakter, två tekniker och en 
kontorist. Dessutom begärs medel för pq1ktikanter. ( +952 000 kr.) 

4. Riksarkivet föreslår vidare en höjning av medlen. till reseersätt
ningar med 20 000 kr., ett engångsbelopp om sammanlagt 166 000 kr. 
för anskaffning av inventarier samt 14 000 kr. för sådant material åt 
arkivarbetare som tidigare bekostats av ar_betsmarknadsstyrclsen. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om att landsarkiven under de tre senaste budgetåren fått 
förstärkning med sex nya tjänster för att de skall kurina förbättra sin 
myndighetsservice. För nästa budgetår har jag för samma ändamål 
beräknat medel för ytterligare två förste arkivassistenter med placering 
vid landsarkiven i Lund och Vadstena. Jag har därutöver räknat med 
en engångsanvisning om 100 000 kr. för anskaffande av viss inredning 
och utrustning, bl. a. till landsarkivet i Vadstena, samt 14 000 kr. för 
material till den utbildningsverksamhet som bedrivs i samråd med ar
betsmarknadsstyrelsen. Beträffande frågan om praktikplatser vid lands
ar kiven hänvisar jag till vad som anförts i bilaga 3. För flera huvud
titlar gemensamma frågor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Landsarkiven för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 10 359 000 kr. 

B 31. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: Förvalt
ningskostnader 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /78 Förslag 

4 702 626 
4 904 000 
5 320 000 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 
(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarki
vet i Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt- och ort
namnsarkivet i Göteborg, dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå samt 
svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift bl. a. att san;i.la in,. bevara, 
bearbeta och publicera material om dialekter och folkminnen samt ort
namn i riket, ombesörja .statliga ortnamnsundersökningar, handlägga. 
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ärenden om fastställande av ortnamn samt samla in och sammanställa 
svenskt vismaterial och svensk folkmusik. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Styrelsen för Före-
dialekt- och draganden 
ortnamnsarki-
ven samt svenskt 
visarkiv 

Personal 
Handläggande personal 30 +4 +2 
Övrig personal 15 +o,s of. 

45 +4,5 +2 

Anslag 
Lönekostnader 3 912 000 +700000 +381 000 
Sjukvård 8000 of. of. 
Lokalkostnader 881 000 + 43 000 + 25 000 
Till styrelsens disposition 103 000 + 77000 + 10000 

4 904 000 +820000 +416000 

Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt. visarkiv 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 233 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär för arkivens del en minskad arbetsinsats 

över hela verksamhetsfältet. 
3. Vid omorganisationen av lands må Isar kivet i Lund till 

ett dialekt- och ortnamnsarkiv utökades arkivets uppgifter utan att arki

vet fick motsvarande personalförstärkningar. Med hänsyn till detta och 
till uppgifterna i anslutning till fastighetsregistret föreslås . en tjänst som 

förste arkivarie ( + 112 000 kr.). 
4. I utredningen om s v e n s k t v i s a r k i v föreslogs att fem 

tjänster skulle inrättas för på området utbildad personal. Vid förstatli
gandet inrättades endast fyra sådana tjänster. Erfarenheterna från de 
gångna åren har emellertid visat att behov finns av ytterligare en arki
varie samt av medel för tillfällig personal ( + 119 000 kr.). 

5. För ledningen av den allt mer omfattande fonogramverksamheten 

vid d i a l e k t - o c h f o 1 k m i n n e s a r k i v e t U p p s a I a 
behövs en tjänst som förste arkivarie ( + 112 000 kr.). 

6. Vid d i al e k t - o c h o r t n a m n s a r k i v e t i G ö t e b o r g 

behövs en kansliskrivare med halvtidstjänstgöring och medel för till

fällig personal ( +43 000 kr.). 
7. Verksamheten vid dia I ek t - och ortnamns arkivet i 

Umeå omfattar tre språkområden. En arkivarie behövs med kompe

tens i samiska och finska ( +93 000 kr.). 
8. Enligt kungörelsen (1968: 379) om uppläggande av nytt fastighets

register, m. m. (omtryckt 1974: 1060, föreskrift om ikraftträdande 1975: 
1116) skall ortnamns arkivet i Uppsala medverka vid fast-
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ställande av traktnamn och traktindelning. Enligt instruktionen för 
DOVA gäller vidare att nämnda arkiv i fråga om fastställande av namn 
på ort inom annat ortnamnsarkivs undersökningsområde skall inhämta 
yttrande från chefen för berört arkiv. Uppgifterna i anslutning till fas
tighetsregistret kommer att kräva betydande arbetsinsatser från arkivens 
sida. Styrelsen föreslår därför att de medel, som styrelsen innevarande 
budgetår disponerar för förstärkningar vid arkiven på grund av dessa 
uppgifter, för nästa budgetår höjs till 180 000 kr. ( + 70 000 kr.) 

Föredraganden 

Jag erinrar om vad jag anfört under anslaget Riksarkivet: Förvalt
ningskostnader om inrättande av en styrelse för riksarkivet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 320 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare två arkiva
rier, varav en vid dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå och en vid svenskt 
visarkiv. Den nye arkivarien i Umeå bör behärska samiska.-

I ag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt• och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: För
valt11i11gskostnader för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslags
anslag av 5 320 000 kr. 

B 32. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: Insamlings
vcrksamhet m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

679 891 
806 000 
917 000 

Reservation 92 816 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för arvoden till tillfälliga veten
skapliga medarbetare, inlösen av samlingar, resor och expenser. 

Styrelsen för dialekt- och orfllamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

Anslaget föreslås bli höjt med 305 000 kr., varav 130 000 kr. avser 
kompensation för höjda kostnader. Av ökningen i övrigt hänför sig 
48 000 kr. till anskaffning av utrustning, 100 000 kr. till publiceringsverk
samhet, 15 000 kr. till anordnande av en konferens för ledamöter i arki
vens rådgivande nämnder och 20 000 kr. till kopiering av arkivalier. Den 
begärda ökningen av medlen för utrustningsanskaffning inkluderar 
37 000 kr. för utbyte av inspelningsbil. 

Resursminskning enligt 0-alternativet har beräknats under myndig
hetens förvaltningskostnadsanslag. 
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F öredmgande11 

Anslaget bör med hänsyn till inträffade kostnadsstegringar höjas med 
69 000 kr. Höjningen i övrigt är en engångsanvisning, som bl. a. bör 
medge utbyte av en inspelningsbil vid dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt~ och ort11amnsarkive1i sanit svenskt vism·kiv: 111-

samlingsverksamhet m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett 
rcservationsanslag av 917 000 kr. 

B 33. Svenskt biografiskt lexikon 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

873 818 
] 000 000 
1553 000 

Svenskt biografiskt • lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 
utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt
linjer som angetts i prop. 1962: 86 (SU 1962: 74, rskr 1962: .194). 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Personal 
Redaktörer 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

Uppbörds medel 

5 
2 

7 

861 000 
2 000 
2000 

40 000 
193 000 

(-) 

1098 000 

Publikationer 98 000 

Nettoutgift 1 000 000 

Svenskt biografiskt lexikon 

Svenskt 
biografiskt 
lexikon 

+o,s 
of. 

+o,s 

+ 89000 
of. 
of. 

+ 7000 
+770 000 

(+ 760 000) 

+866 000 

of. 

+866000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 73 271 kr. 

Före-
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 36000 
of. 
of. 

+·7000 
+510 000 

( +511 000) 

+553 000 

of. 

+553 000 

2. 0-alternativet innebär en reducering av medlen för författararvo
den och forskning vid landsarkiv och bibliotek, vilket leder till att den 
planerade utgivningstakten blir fägre. 

3. Personalen föreslås förstärkt med en halvtidsanställd amanuens, 
då vissa för artikelurvalet och forskningsuppföljningen viktiga registre
ringsarbeten f. n. inte hinns med. Samtidigt kan en inbesparing göras 
av medlen till övertidsersättningar. ( +29 500 kr.) 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 109 

4. Lagret av Svenskt biografiskt lexikons äldre band är ·till stora de

lar slutsålt. En utökning av boklagret är en förutsättning för att antalet 

prenumeranter skall kunna öka och kommer i framtiden att ge högre 

intäkter. En omtryckning av sju band och ett häfte jämte inbindning av 
dessa samt ytterligare tio band är nödvändig. ( + 760 000 kr., engångs
utgift) 

F öredraga11den 

Jag vill först erinra om vad jag anfört under anslaget Riksarkivet: För

valtningskostnadcr om inrättande av en styrelse för riksarkivet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1 553 000 kr. Jag har därvid beräknat en engångsanvisning av 511000 

kr. för nytryckning av äldre häften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 553 000 kr. 

B 34. Bidrag till vissa arkiv 

1977178 Nytt anslag (förslag) 1 058 000 

Föredraganden 

Bidrag till Emigrantregistret i Karlstad, Stiftelsen Emigrantinstitutet, 

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv samt Genealogiska föreningen utgår in

nevarande budgetår ur anslaget B 18. Bidrag till särskilda kulturella än

damål. Bidrag för dessa ändamål bör nästa budgetår föras upp under 

ett särskilt anslag, benämnt Bidrag till vissa arkiv. En närmare redogö

relse för de yrkanden som förts fram beträffande de till detta anslag 

överförda posterna ges i det föregående under anslaget Bidrag till sär- -
skilda kulturella ändamål. Jag tillåter mig att i denna del hänvisa till det 

anslaget. 
Ur före\'arande anslag bör medelsbehovet för följande ändamål till

godoses med de angivna beloppen. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Institutionen Föredraganden 

1. Emigrantregistret i 
Karlstad för verksam-
heten 40000 ' 60000 + 5 000 T 

2. Stiftelsen Emigrant-
institutet för verk-
samheten 80 000 + 103 000 + 80000 

3. Stiftelsen Arbetar-
rörelsens arkiv för 
verksamheten 520 000 +315 000 +315 000 

4. Genealogiska före-
ningen för hyres-
kostnader 18 000 of. of. 

658 000 +478 000 +400 000 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa arkiv för budgetåret 1977178 anvisa ett 
anslag av 1 058 000 kr. 

B 35. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

13 779 535 

15 720 000 
18 629 000 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, som 

bildades den 1 juli 1975, omfattar riksantikvarieämbetet, historiska mu
seet, kungl. myntkabinettet, medelhavsmuseet, en teknisk institution och 
Vitterhetsakademiens bibliotek. Myndighetens förvaltningskostnader 

upptas under två anslag på statsbudgeten. Från detta anslag bestrids för
valtningskostnaderna för riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens 
bibliotek. 

Riksantikvarieämbetet svarar för myndighetens kulturminnesvårdande 
uppgifter. Det åligger ämbetet särskilt att verka för en övergripande 
planering av kulturminnesvården, bevaka kulturminnesvårdens intressen 

vid bebyggelse- och annan samhällsplanering, leda arbetet med att plan
mässigt inventera och dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer 

samt handlägga frågor om vård och bevarande av kulturminnen och 
kulturmiljöer. Ämbetet skall också utarbeta råd och anvisningar, främja 
utbildning och information rörande kulturminnesvårdcn samt följa den 
regionala kulturminnesvården och biträda länsstyrelserna i ärenden som 
rör denna. Ämbetet är indelat i fyra byråer, nämligen kulturminnes
byrån, dokumentationsbyrån, byrån för vård och förvaltning samt ad
ministrativa byrån. 

Vitterhetsakademiens bibliotek skall svara för biblioteksservice åt myn
digheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forsk
ning och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Riksantikvarie- Föredra-
ämbetet och ganden 
statens histo-
riska museer 

Personal 
Riksantikvarieämbetet 
Handläggande personal 54 +10 of. 
Övrig personal 46,5 +10 +1 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek 
Handläggande personal 2 + 1 of. 
Övrig personal 5 + 3 +1 

107,5 +24 +2 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Riksantikvarie- Föredra-
ämbetet och gandcn 
statens histo-
riska museer 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 10 035 000 +2 729 000 + 723 000 

Riksantikvarieämbetet (9 503 000) ( +2 424 000) (+ 643 000) 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek (532 000) (+ 305 000) (+ 80000) 

Sjukvård 21 000 + 2 000 + 2 000 
Riksantikvarieämbetet (19 000) (+ 2 000) (+ 2000) 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek (2 000) (of.) (of.) 

Reseersättningar 348 000 + 125 000 + 35000 
Riksantikvarieämbetet (348 000) (+ 122 000) (+ 33 000) 
därav utrikes resor (12 000) (+ 18 000) (+ 3 000) 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek (-) (+ 3000) (+ 2000) 

Lokalkostnader 2 433 000 + 664000 + 647 000 
Riksantikvarieämbetet (2 191 000) (+ 658 000) (+ 642 000) 
Vi tterhetsakademiens 
bibliotek (242000) (+ 6000) (+ 5 000) 

Expenser 441 000 + 893 000 + 586 000 
Riksantikvarieämbetet (412 000) (+ 845 000) (+ 574 000) 
därav engångsutgifter (20 000) <+ 520 000) (+ 495 000) 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek (29 000) (+ 48 000) (+ 12 000) 
därav engångsutgifter (-) (+ 40 000) (+ 10000) 

Information och utbildning 
Riksantikvarieämbetet 485 000 + 418 000 + 49 000 
därav engångsutgifter (200 000) (- 200 000) (of.) 

Fornminnesinventering 
Riksantikvarieämbetet 857 000 +2 584000 + 554 000 
därav engångsutgifter (90 000) (+ 

Konserverings- och foto-
550 000) (+ 460 000) 

verksamhet 
Riksantikvarieämbetet 907 000 + 165 000 + 144000 

Boicinköp och bokvård 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek 193 000 + 83 000 + 25 000 
därav engångsutgifter (-) (+ 25 000) (-) 

Inlösen av fornfynd + 50000 
Riksförbundet för hembygdsvård + 144000 

15 720 000 +7 713 000 +2909000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1830000 kr. Av totalbeloppet hän

för sig 1 766 000 kr. till riksantikvarieämbetet och 64 000 kr. till Vitter

hetsakademiens bibliotek. 

2. 0-alternativct innebär för ämbetets del bl. a. en minskning av fOrn

minnesinvcnteringen och utbildningsverksarnhcten samt försämrade möj

ligheter att lämna konserverings- och fotouppdrag till den tekniska insti

tutionen. 0-alternativet för biblioteket drabbar ansla:gsposten till bokin

köp och bokbindning. 
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3. R i k s an t i k v a r i e ä m b e t e t behöver en förstärkning med 
20 tjänster, varav en till kulturminnesbyrån, åtta till dokumentations
byrån, fyra till vårdbyrån och sju till administrativa byrån. Därutöver 

begärs medel för praktikanter och teknisk expertis. ( + 2 180 000 kr.) 
4. Ämbetets medel för reseersättningar behöver höjas bl. a. med hän

syn till det ökade behovet av konferenser och kontakter i samband med 

omorganisationen av den regionala kulturminnesvården ( + 70 000 kr.). 

5. Under anslagsposten till expenser beg~rs bl. a. utökning av telefon
växeln, möbler till ny personal, apparatur för fotokopiering och utrust

ning för antikvarisk-topografiska arkivet ( + 802 000 kr., varav engångs
anvisning 520 000 kr.). 

6. Under anslagsposten till information och utbildning föreslås ökade 
resurser för bl. a. vetenskaplig publicering, extern- och internutbildning, 

myndighetens forskningsnämnd, information på kulturminnesplatser och 
projektvcrksamhet ( +418 000 kr.). 

7. Höjningen av medlen till fornminnesinventeringar avser bl. a. ut
ökat antal inventeringsdagar samt kostnader för sammanställningar och 

distribution av fornlämningsregistret för att tillgodose länsstyrelsernas 
behov ( + 1 723 000 kr., varav engångsanvisning 550 000 kr.).· 

8. Under anslagsposten till konserverings- och fotoverksamhet begärs 

bl. a. medel för konservering av polykroma träföremål ( + 120 000 kr.). 

9. Ett särskilt anslag för inlösen av fornfynd bör inrättas. Anslaget 
bör ges formen av förslagsanslag. (+so 000 kr.) 

10. V it ter hetsa k ad e m i ens bi b I i o te k begär fyra nya 
tjänster samt ökade resurser för bl. a. bokbindning och inredning av 
bibliotekslokalerna ( + 383 000 kr., varav engångsanvisning 65 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
18 629 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ett kvalificerat biträde 
vid dokumentationsbyråns sektion för fornminnesinventering och ett bi

träde vid Vitterhetsakademicns bibliotek. Beträffande frågan. om prak
tikplatser hän.visar jag till vad som anförts i bilaga 3. För flera huvud
titlar gemensamma frågor. Jag har vidare räknat med en engångsanvis
ning om 505 000 kr. för bl. a. förbättring av arbetsmiljön i samband med 
ombyggnad av lokalerna och en engångsanvisning om 460 000 kr. för 
anskaffning av en koordinatograf och distribution av fornlämningsre

gistret till länsstyrelserna. Under anslagsposten till konserverings- och 
fotoverksamhct har jag beräknat medel för bidrag till konservering av 
polykroma träföremål. Medel för bidrag till Riksförbundet för hem

bygdsvård bör i fortsättningen beräknas under detta anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostllader för budget
året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 18 629 000 kr. 
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B 36. Riksantikvarieämbetet: Vård och underhåll av fornlämningar 
och kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

2 560 375 

3 300 000 
4 130 000 

Reservation 

Ur anslaget utgår bidrag till vård, undersökning och iståndsättning av 
kulturhistoriskt värdefulla fasta fornlämningar och byggnader, inbegri~ 

pet kyrkor, med undantag av statliga byggnadsverk som avses i 18 § 
kungörelsen (1920: 744) med föreskrifter rörande det offentliga bygg

nadsväscndet (18 § ändrad senast 1967; 331). Från anslaget utgår även 
ersättning till domänverkets fond för upplåten mark på Björkö. 

Ersättning enligt 5 och 7 §§ lagen (1960: 690) om byggnadsminnen 
(omtryckt 1976: 440) får bestridas från anslaget. 

Stöd till kulturminnesvården utgår också av särskilda lotterimedel på 

ansökningar av kommuner, hembygdsföreningar m. fl. Under budget~ 
året 1975/76 fördelades sammanlagt 622 000 kr. som bidrag till restau

reringsarbeten, inköp av fastigheter m. m. 
1974 års riksdag anhöll hos Kungl. Maj:t om en översyn av formerna 

för medelstilldelningen till vård och bevarande av byggnader och bygg
nadsmiljöer (KrU 1974: 15, rskr 1974: 248). Den begärda översynen 
förbereddes under år 1975 av en särskild arbetsgrupp inom utbildnings
departementet. Regeringen tillkallade den 18 mars 1976 särskilda sak
kunniga för att utreda formerna för stödåtgärder för vård och bevaran
de av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Utredningen har antagit 
namnet Byggnadsvårdsutredningen (U 1976: 02). 

Riksantikvarieiimbetet och statens historiska museer 

Anslaget har under senare år fått vidgade och delvis förändrade an
vändningsområden. Ämbetet föreslår därför att anslagsbenämningen 
ändras till: "Dokumentation och bevarande av fornlämningar och kul
turhistoriskt värdefull bebyggelse". Även redovisningen av anslagsan
vändningen har förändrats för att bättre svara mot den programinrik
tade verksamheten. 

1. För b e v a r a n d e o c h v å r d begärs sammanlagt 4 645 000 

kr., varav 3 943 000 kr. är bidragsmedel och 702 000 kr. projektmedel. 
Bidragsmedlcn är avsedda för åtgärder i anslutning till fornminneslagcn, 

bidrag till arbeten på byggnadsminnen, bidrag till underhåll av försam

lingskyrkor och bidrag till konservering av kyrkliga inredningar och 

inventarier. Projektmedlen behövs bl. a. för utredningar om fornläm
ningars vård och undersökning och för byggnadstckniska utrednings

projekt. 
2. Medlen för d o k u m en t a t i o n bör höjas med 938 000 kr., 

8 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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varav 643 000 kr. är bidragsmedel och 295 000 kr. projektmedel. Bi
dragsmedlen behövs för oförutsedda arkeologiska undersökningar, ut
redningar som uppdragsverksamheten gör för riksantikvarieämbetets 
räkning, bidrag till uppdragsgivare och avbetalning på ackumulerad 
skuld till uppdragsverksamheten. Projektmedlen är avsedda bl. a. för 
utredningar rörande objekt med spridning över hela landet och för 
medverkan i byggnadsminnesinventeringar. 

3. Ämbetets fastighets för va 1 t ni n g måste bedrivas på ett 
sådant sätt att den kan vara normbildande för övrig kulturminnesvård. 
En preliminär genomgång av byggnadsbeståndet på de ca 175 fastig
heter som ämbetet förvaltar visar ett behov av åtgärder till en beräknad 

kostnad av ca 19 milj. kr. För budgetåret 1977/78 begärs 1 295 000 kr. 
för att täcka kostnaderna för de mest akuta vårdinsatsema. Dit hör 
bl. a. reparationer av 10 kyrkor, Glimmingehus, Tynnelsö och Mäls
åker. Dessutom inkluderar beloppet ämbetets andel av kostnaderna för 
Ekctorpsprojektcts fullföljande. 

4. I syfte att underlätta att vård- och underbållsåtgärder på kultur
historiskt värdefulla byggnader kan utföras som beredskapsarbete före
slår ämbetet att särskilda statsbidragsbcstämmelser knyts till anslaget. 
Förslaget bör genomföras i samråd med den pågående utredningen om 
formerna för stödåtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. De föreslagna bidragsbestämmelserna skall ses 
som en interimistisk lösning i avvaktan på utredningens förslag. 

Föredraganden 

Jag erinrar om att jag i inledningen till avsnittet B. Kulturändamål 
anfört att jag inte är beredd att föregripa byggnadsvårdsutredningens 
arbete genom att föra fram riksantikvarieämbetets förslag till stats
bidragsbestämmelser. 

Anslaget bör höjas med 830 000 kr. Höjningen bör bl. a. möjliggöra 
för ämbetet att fullfölja iordningställandet av Eketorps borg. Jag har 
även räknat med viss ökad bidragsgivning till ägare av byggnadsminnen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet: Vård och underhåll av fornläm

ningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader för budget
året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 4 130 000 kr. 
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B 37. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /78 Förslag 

6 983134 
5 746 000 
6 045 000 

Anslaget används för att förskottera kostnader för sådana undersök
ningar och utredningar som föranleds av lagen (1942: 350) om forrunin

nen (omtryckt 1976: 442, ändrad senast 1976: 640) och som på uppdrag 

av statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikva
rieämbetet mot avgift. Av anslaget får tas i anspråk högst ett belopp 

motsvarande summan av de en;ättningr som ämbetsverket erhåller av 
uppdragsgivarna. 

Inkomster vid riksantikvarieämbetet för uppdragsverksamheten, som 

redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk
samhet, beräknas för budgetåret 1977/78 till 6 045 000 kr. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader för extra 

tjänstemän 
Kostnader för övrig arbets-

kraft, maskinhyror m. m. 
Centraladministration 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

1976/77 

5 
79,5 

84,S 

1 651 000 

3 698 000 
186 000 

2000 
94000 

115 000 

s 746 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Riksantikvarie-
ämbetet och 
statens histo-
riska museer 

of. 
of. 

of. 

+248 000 

+111 000 
60 000 

of. 
of. 
of. 

+299000 

Föredra-
ganden 

of. 
of. 

of. 

+248 000 

+111000 
60000 

of. 
of. 
of. 

+299000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

De ökade lönekostnaderna avser löneomräkning. Anslagsposten till 

centraladministration bör successivt minska, förslagsvis med 60 000 kr. 

under budgetåret 1977178. 

F öredraga11den 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budget

året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 6 045 000 kr. 
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B 38. Statens histori'ika museer: Förvaltningskostnader 

J 975/76 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

9 729 250 

10 865 000 
11693000 

Historiska museet, kungl. myntkabincttct och medclhavsmuseet ingår 

i myndigheten riksantikvarieämbetet och staten.~ historiska museer. Myn
digheten bildades den 1 juli 1975. 

Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige, företrädesvis under 

förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa pen
ningväsendets historia från förhistorisk tid till nutid. Medelhavsmuseet 
skall belysa de antika kulturerna kring Medelhavet och i Främre Orien

ten. 
Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsom

råden vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv 

berika samlingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna 
tillgängligt för allmänheten, driva och stödja utställningar och annan 

pedagogisk verksamhet samt lämna råd och information till regionala 

och lokala museer. 

Personal 
Historiska museet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Kungl. myntkabinettet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Medelha1•smuseet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

Historiska museet 
Kungl. mynt
kabincttet 
Medelha vsmuseet 

Sjukvård 
Historiska museet 
Kungl. mynt
kabinettet 
Medelhavsmuseet 

1976/77 

21 
is 

5 
1 

4 
4 

60 

5 905 000 
(4 606 000) 

(596 000) 
(703 000) 

12 000 
(9 000) 

(1 500) 
(1 500) 

Beräknad ändring 1977/78 

Riksantikva
rieämbetet 
och statens 
historiska 
museer 

+ 5 
+ 3 

+ l 
+ 2 

+ 1 
+ 0,5 

+12,5. 

+1217000 
(+ 882 000) 

(+ 209 000) 
(+ 126 000) 
+ 5 000 

(+ 5 000) 

(of.) 
(of.) 

Föredra
ganden 

+ 
(+ 

(+ 
(+ 

of. 
of. 

of. 
of. 

+1 
of. 

+1 

332 000 
226 000) 

17 000) 
89 000) 

of. 
(of.) 

(of.) 
(of.) 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Riksantikva- Föredra-
rieämbetet ganden 
och statens 
historiska 
museer 

Reseersättningar 47 000 + 39 000 + 6000 
Historiska museet (39 000) (+ 30 000) (+ 6000) 
därav utrikes resor (7 000) (+ 7 000) (+ 1 000) 
Kungl. myntkabinettet (4 000) (+ 9 000) (of.) 
därav utrikes resor (-) (+ 4 000) (-) 
Medelhavsmuseet (4 000) (of.) (of.) 

Lokalkostnader 2 536 000 + 246 000 + 206 000 
Historiska museet (2 055 000) (+ 
Kungl. mynt-

243 000) (+ 203 000) 

kabinettet (223 000) (+ 1 000) (+ 1 000) 
Medclhavsmuseet (258 000) (+ 2 000) (+ 2 000) 

Expenser 353 000 + 869 000 9 000 
Historiska museet (250 000) (+ 821 000) (- 10000) 
därav engångsutgifter (14 000) <+ 750 000) (of.) 
Kungl. mynt-
kabinettet (32 500) <+ 19 000) <+ 500) 
Medel ha vsmuseet (70 500) (+ 29.000) (+ 500) 
därav engångsutgifter (-) (+ 22 000) (-) 

Utställningar 291 000 + 170 000 + 29000 
Historiska museet (190 000) (+ 125 000) (+ 19 000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (33 000) <+ 38-000) (+ 3 000) 
därav engångsutgifter (-) (+ 5 000) (-) 
Medelha vsmuseet (68 000) (+ 7 000) (+ 7000) 

Information 171 000 + 192 000 + 14000 
Historiska museet (131 000) (+ 143 000) (+ 10000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (20 000) (+ 22 000) (+ 2000) 
Medel ha vsmuseet (20 000) (+ 27 000) (+ 2000) 

Underhåll och ökande 
av samlingarna 218 000 + 367 000 + 37000 
Historiska museet (164 000) (+ 294 000) (+ 16000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (37 500) (+ 58 000) <+ 19 000) 
därav engångsutgifter (-) (+ 24 000) (-) 
Medelhavsmuseet (16 500) (+ 

Konserverings- och 
15 000) (+ 2000) 

fotoverksamhet 1 332 000 + 491 000 + 213 000 
Historiska museet (I 011 000) (+ 411 000) (+ 148 000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (204 000) <+ 49 000) (+ 10 000) 
Medelhavsmuseet (117 000) (+ 

Arkeologisk projekt-
31 000) (+ 55 000) 

verksamhet 
Medelhavsmuseet + 50 000 

10 865 000 +3 646 000 + 828 000 

Riksamikvarieämbetet och statens historiska museer 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 548 000 kr. Av det sammanlagda 

beloppet hänför sig 478 000 kr. till historiska museet, 34 000 kr. till 

kungl. myntkabinettet, 39 000 kr. till medelhavsmuseet. 

2. Förslaget till 0-alternativet innebär en sammanlagd reducering 
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av medlen för museerna med 542 000 kr. Historiska museet avstår från 
att spccifiera vilka av anslagsposterna som kan minska. 

3. För h is t o riska museet begärs sammanlagt åtta nya tjäns
ter och medel för konsultinsatser ( +895 000 kr.). Museets medel för 
reseersättningar bör höjas med 26 000 kr. för att bl. a. täcka kostnader
na för personalens kontakter med regionala museer. Museet behöver 
också en engångsanvisning om 760 000 kr. för inköp av möbler till nya 
tjänstemän, upprustning av magasinslokaler och basutställningar, för
bättring av bevakningssystemet m. m. För museets utställningsverksam-. 
het begärs ytterligare 106 000 kr. 

Medlen till museets informationsvcrksamhet bör höjas med 130 000 
kr. för att bl. a. möjliggöra utökad information till barn och ungdom. 
För underhåll och ökande av historiska museets samlingar begärs en 
ökning med 278 000 kr. och för museets konserverings- och fotoverk
samhet en ökning med 364 000 kr. De ökade konserveringsresurserna 
behövs i första hand för konservering av polykroma träföremål. 

4. K u n g I. m y n t k a b i n e t t e t behöver en förstärkning med 
en assistent, en museivakt och en antikvarie ( +217 000 kr.). Myntkabi
nettets medel för resor, expenser, utställningar, information samt under
håll och ökande av samlingarna bör höjas med sammanlagt 146 000 kr. 
För myntkabinettets konserverings- och fotoverksambet begärs en höj
ning med 44 000 kr. Den sistnämnda höjningen skulle bl. a. möjliggöra 
registreringsfotografering av kabinettets samlingar. 

5. Med e I havs museet behöver två nya tjänster och arvoden 
till extra personal ( + 131 000 kr.). Museets medel till expenser bör 
höjas med 22 000 kr. för att bl. a. möjliggöra ersättningsanskaffning av 
viss utrustning. För information och ökande av samlingarna behöver 
medelhavsmuseet en medelsökning på 39 000 kr. För att täcka museets 
behov av polykrom träkonservering begärs en höjning av museets medel 
för konserverings- och fotoverksamhet med 57 000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker medel för tre nya tjänster vid de historiska 
museerna, varav en museivakt till historiska museet, en assistent till 
myntkabinettet och en amanuens till medelhavsmuseet ( + 197 000 kr.). 

För att bl. a. möjliggöra inrättandet av en enhet för konservering av 
polykromt trä vid den till myndigheten knutna tekniska institutionen 
föreslår kulturrådet en ökning av de historiska museernas medel för kon
serverings- och fotoverksamhet ( +366 000 kr.). 

Kulturrådet föreslår vidare en ökning av historiska museets och mynt
kabinettets medel för utåtriktad verksamhet ( + 110 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
11 693 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en amanuens vid 
medelhavsmuseet. Under anslagsposten till konserverings- och foto
verksamhet har jag beräknat medel för att historiska museet och me
delhavsmuseet skall kunna ge den tekniska institutionen i uppdrag att 
konservera samlingarna av polykroma träföremål. Jag har också räknat 
med en viss höjning av kungl. myntkabinettets medel för underhåll och 
ökande av samlingarna. Denna höjning bör göra det möjligt för mynt
kabinettet att i ökad utsträckning lösa in fornfynd i form av myntskatter. 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå att en kostnadsram skall 
ställas till statens kulturråds disposition för ersättningsanskaffning av in
redning och utrustning till museerna. Med hänsyn till detta har jag 
räknat med en viss minskning av historiska museets medel till expenser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
- . 

att till Statens historiska museer: Förvaltningskostnader för bud-
getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 11693 000 kr. 

B 39. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: Tekniska 
institutionen 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska 
museer skall inom myndighetens verksamhetsområde utföra uppdrag 
som rör analys, konservering och fotografering. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

1976/77 

7,5 
17,5 

25 

1 903 000 
3 000 

20000 
319 000 
96000 

135 000 

2476 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Riksantikva
rieämbetet 
och statens 
historiska 
museer 

+3,5 
+3,5 

+7 

+ 631 000 
+ 4000 
+ 1000 
+ 32 000 
+ 26000} + 30000 

+ 724 000 

Föredra
ganden 

+l 
+I 
+2 

+231 000 
of. 

+ 2000 
+ 32000 

+104000 

+369000 
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1976/77 

I11komster 
Uppdrag för riks-

antikvarieämbetet 907 000 
Uppdrag för historiska 

museet 1 011 000 
Uppdrag för kungl. 

mynt kabinettet 204 000 
Uppdrag för medel-

havsmuseet 117 000 
Övriga uppdrag 236 000 

2 475 000 

Nettoutgift 1000 

Beräknad ändring l 977 /78 

Riksantikva
rieämbetet 
och statens 
historiska 
museer 

+ 268 000 

+ 297 000 

+ 58 000 

+ 29 000 
+ 72000 

+ 724000 

of. 

Föredra
ganden 

+144000 

+148 000 

+ 10000 

+ 55 000 
+ 12 000 

+369000 

of. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

Institutionens utgiftsstat föreslås bli höjd med 724 000 kr. varav 
123 000 kr. avser inträffade kostnadsstcgringar. Av ökningen i övrigt 
hänför sig 565 000 kr. till löner för nya tjänster, 16 000 kr. till expenser 
och 17 000 kr. till övriga utgifter. Två av de begärda nya tjänsterna 
avser polykrom träkonservering. Institutionen saknar f. n. resurser för 
denna typ av konservering. Därutöver begärs personalförstärkningar för 
bl. a. analys och allmän konservering och för fotovcrksamheten. 

Statens ku/mrråd 

Kulturrådet framhåller att landets medeltida konst hör till de för vår 
kultur mest betydande inhemska historiska skatterna. I kyrkor och mu
seer bevaras medeltida skulptur och måleri som på grund av sina stora 
konstnärliga värden alltjämt är en levande del av vår kultur. Det tillhör 
kulturminnesvårdens mest angelägna uppgifter att vårda detta material. 
Kulturrådet föreslår därför att en enhet för konservering av polykromt 
material inrättas inom den tekniska institutionen vid riksantikvarieäm
betet och statens historiska museer. 

Föredraganden 

Vid beräkningen av tekniska institutionens utgiftsstat för nästa bud
getår har jag tagit hänsyn till kostnaderna för en antikvarie och en kon
servator för konservering av polykroma träföremål. Jag har även be
räknat medel för vissa materielkostnader för denna konservering. In
komsterna av uppdrag utanför myndigheten har i inkomststaten förts 
upp med 248 000 kr., vilket innebär en ökning med 12 000 kr. i förhål
lande till innevarande budgetår. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdcpartementet 121 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: Tek

niska institutionen för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags
.anslag av 1 000 kr. 

B 40. Statens konstmuseer: Förvaltningskostnader 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

15 810 000 
17 032 000 

Myndigheten statens konstmuseer, som bildades den 1 juli 1976, om
fattar nationalmuseet, moderna museet, östasiatiska museet och en 

förvaltningsenhet. 
Statens konstmuseer skall främja konsten, konstintresset och konst

vetenskapen. Myndigheten skall levandegöra äldre och nutida konst

former och deras samband med samhällets utveckling samt verka för 
konstnärlig och kulturell förnyelse. 

Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som 

rör äldre måleri och skulptur, företrädesvis från tiden före år 1900, samt 
teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. 

Moderna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida måleri 

och skulptur samt fotografi. 

östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre 
tid till nutid. 

Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom 
myndigheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Museet leds av en styrelse som utses av regeringen. 

1976/77 

Personal 
Nationalmuseet 
Handläggande personal 22 
Övrig personal 32 

Moderna museet 
Handläggande personal 9 
Övrig personal .10,5 

Östasiatiska museet 
Handläggande personal 3,5 
Övrig personal 3 

Förvaltni11gse11hete11 
Handläggande personal 4 
Övrig personal 62,5 

146,5 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
konstmuseer 

+3 
of. 

+2 
of. 

+0,5 
of. 

of. 
+4 
+9,5 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

+0,5 
of . 

+0,5 
of. 

of. 
of. 

+1 



Prop.1976/77:100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 122 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Statens Föredra-
konstmuseer gandcn 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 9 458 000 + 1 819 000 +1112000 

Nationalmuseet (3 681 000) (+ 572 000) (+ 311 000) 
Moderna museet (1 081 000) (+ 337 000) (+ 185 000) 
Östasiatiska museet (546 000) (+ 102 000) (+ 95 000) 
Förvaltningsenhcten (4 150 000) (+ 808 000) (+ 521 000) 

Sjukvård 20000 of. of. 
Nationalmuseet (9 000) (of.) (of.) 
Moderna museet (2 000) (of.) (of.) 
Östasiatiska museet (1 000) (of.) (of.) 
Förvaltningsenhcten (8 000) (of.) (of.) 

Reseersättningar 71 000 + 8 000 + 7 000 
Nationalmuseet (34 000) (-i- 3 800) (+ 3 400) 
(därav utrikes resor) (Il 000) (+ I 500) (+ 1 000) 
Moderna museet (16 000) (+ 1 800) (+ 1 600) 
(därav utrikes resor) (5 000) (+ 500) (+ 500) 
Östasiatiska museet (6 000) (+ 700) (+ 600) 
(därav utrikes resor) (5 000) (+ 500) (+ 500) 
Förvaltningsenheten (15 000) (+ 1 700) (+ 1 400) 

Lokalkostnader 5 868 000 + 122 000 + 115 000 
Nationalmuseet (1628000) (+ 36 000) <+ 33 200) 
Moderna museet (2 750 000) <+ 61 000) (+ 57 900) 
Östasiatiska museet (438 000) (+ 9 000) (+ 8 400) 
Förvaltningsenheten (I 052 000) (+ 16 000) (+ 15 500) 

Expenser 413 000 ' 43 000 12 000 
Nationalmuseet (90 000) (+ 9 000) (- 18 100) 
Moderna museet (47 000) (-i- 5 000) (- 11 000) 
Östasiatiska museet (15 000) (+ t 000) <+ 1 200) 
F örvaltningsenheten (261 000) (+ 28 000) (+ 15 900) 

15 830 000 +1992 000 +1222000 
Upphördsmedel 
Tavelkonservering 20000 of. of. 

Nettoutgift 15 810 000 +1992000 +1222000 

Statens konstmuseer 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1750000 kr. 
2. Myndighetens förslag till 0-alternativ innebär en minskning av 

personalen med 7 ,5 tjänster samt en reducering av medlen till lokal
kostnader och expenser. 

3. Vid nationalmuseet behövs ytterligare tre intendenter, en vid var

dera avdelningarna för konsthantverk, teckning och grafik samt slotts

samlingar ( +272 000 kr.). 

4. Vid moderna museet behöver tjänsten som informationssekreterare 
med halvtidstjänstgöring ökas ut till att avse heltid ( + 45 000 kr.). 

5. Moderna museets personal behöver förstärkas med en halv in
tendent och en bibliotekarie. Båda tjänsterna är avsedda för fotogra

fiska museets behov. ( + 150 000 kr.) 

6. Östasiatiska museet föreslås få en informationssekreterare med 

halvtidstjänstgöring ( +45 000 kr.). 
7. Bristen på tekniker- och vaktpersonal är markant, varför myndig

heten föreslår en ökning med två museitekniker och två museivakter 

( +244 000 kr.). 
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Statens kulturråd 

1. Moderna museet bör få en personalförstärkning för information 

( +45 000 kr.). 
2. Kulturrådet tillstyrker att moderna museets personal förstärks med 

en halvtidstjänst som intendent och en bibliotekarie, båda tjänsterna med 

placering på fotografiska museet ( + 150 000 kr.). 
3. Myndigheten bör få en ökning av tekniker- och vaktpersonalen 

( + 165 000 kr.). 

F öredragandea 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
17 032 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en halvtidstjänst som 

bibliotekarie med placering på fotografiska museet. Jag har vidare be
räknat medel för en informationssekreterare med halvtidstjänstgöring på 

östasiatiska museet. 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå att en kostnadsram skall 

ställas till statens kulturråds disposition för ersättningsanskaffning av 
inredning och utrustning till museerna. Med hänsyn till detta har jag 
räknat med en viss minskning av statens konstmuseers medel till ex

penser. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstmuseer: Förvaltningskostnader för budget
året 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 17 032 000 kr. 

B 41. Statens konstmuseer: Utställningar samt underhåll och ökande av 
samlingarna m. m. 

1976177 Anslag 1729000 

1977 /78 Förslag 2 053 000 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Statens Föredra-
konstmuseer ganden 

Utställningar och allmän-
kulturell verksamhet 435 000 +563 000 + 94000 
Nationalmuseet (195 000) ( +279 000) ( + 45 000) 
Moderna museet (216 000) ( +207 000) (+ 39 000) 
Östasiatiska museet (24 000) (+ 77 000) ( + 10000) 

Underhåll och ökande av 
samlingarna 898 000 +314 000 +165000 
Nationalmuseet (551 000) (+193 000) (+ 98 000) 
Moderna museet (304 000) ( +106 000) ( + 58 000) 
Östasiatiska museet (43 000) (+ 15000) (+ 9000) 

Inköp av konstverk av nu 
levande svenska konstnärer 366 000 +128 000 + 62000 
Nationalmuseet (100000) ( + 35 000) (+ 16000) 
Moderna museet (266000) ( + 93 000) (+ 46000) 

Till styrelsens disposition 30000 + 11000 + 3 000 

1 729000 +1016000 +324 000 
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Statens konstmuseer 

l. För allmänna kostnadsstegringar erfordras en ökning med 
492 000 kr. 

2. Ett förverkligande av 0-alternativct skulle innebär att museernas 
samlingar inte kunde vårdas och bevaras på ett tillfredsställande sätt. 

Museerna skulle vidare gå miste om möjligheterna att genom nyförvärv 
kontinuerligt bevaka konstlivet såväl inom som utom landet. Museernas 
utbud av utåtriktade aktiviteter skulle försvåras. 

3. Informationen till allmänheten om den aktivitet som äger rum 

vid museerna utgör i dag en stor del av de tillfälliga utställningarnas 
budget. Myndigheten föreslår därför att ett särskilt belopp för informa

tion förs upp under detta anslag. För nästa budgetår föreslås ett belopp 

om 500 000 kr., fördelat med 250 000 kr. på nationalmuseet, 175 000 kr. 

på moderna museet och 75 000 kr. på östasiatiska museet. 
4. För utställningsersättning väntas ett ökat medelsbehov ( + 20 000 

kr.). 

Statens kulturråd 

l. Kulturrådet tillstyrker att medlen för information höjs med 30 000 

kr. 
2. Kulturrådet beräknar 20 000 kr. till utställningsersättningar. 

Föredraganden 

Jag erinrar om vad jag anfört i inledningen till avsnittet B. Kultur
ändamål om förhandlingarna rörande utformningen av en utställnings
ersättning inom det statliga området. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 053 000 kr. Jag har därvid under anslagspostcn till utställningar och 
allmänkulturell verksamhet beräknat en ökning med 94 000 kr. Jag har 
vidare räknat upp medlen till underhåll och ökande av samlingarna samt 
inköp av konstverk av nu levande konstnärer med 227 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens konstmuseer: Utställningar samt underhåll och 

ökande av samlingarna m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa 
ett reservationsanslag av 2 053 000 kr. 

B 42. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

506 000 
577 000 

Anslaget används av nämnden för utställningar av svensk konst i ut
landet (NUNSKU) för direkta utställningskostnader och nämndens ad

ministrationskostnader. 
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Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet 

Nämnden har under budgetåret 1975176 arrangerat och deltagit i 
utställningar i bl. a. Västtyskland, England, Frankrike och Italien. En 
utställning av svensk grafik har visats på ett tiotal platser i Västtyskland. 
Utställningen kommer därefter att cirkulera i Östtyskland och Österrike. 

På Biennalen i Venedig har nämnden presenterat Ararat-projektet, ett 
grupparbete kring temat ekologiskt byggande. Under våren 1976 har 

nämnden även satt igång förberedelserna för en omfattande presenta

tion av svensk skulptur i Polen. 
För att möjliggöra goda kommunikationer mellan de utställande 

konstnärerna och den utländska publiken bör konstnärerna ges tillfälle 
att resa till utställningsortcn och träffa publik och kolleger. Nämnden 
finner det även angeläget att utställningskommissarier och nämndleda
möter kan göra utlandsresor i samband med nämndens utställningar 

för att på plats följa upp utställningarna och knyta kontakter för svenskt 
konstliv i utlandet. Vidare behövs ökade medel för att komplettera ut

ställningarna med audiovisuellt material. 

Allt fler konstnärer och institutioner vänder sig till nämnden för att 
få ekonomiskt stöd till utställningar i utlandet. Nämnden anser det an

geläget att i större utsträckning kunna medverka till att konstnärer kan 
acceptera dessa inbjudningar från utländska museer och gallerier. 

Ordförandens arbetsbörda har ökat kraftigt, varför nämnden före
slår en höjning av arvodet till ordföranden. 

Mot denna bakgrund föreslår nämnden en höjning av anslaget för 
nästa budgetår till 620 000 kr. ( + 114 000 kr.). Av höjningen utgör 
51 000 kr. prisomräkning med 10 % . 

Statens kulturråd 

Nämnden har inte medel att i tillräcklig omfattning låta utställ
ningarna till utlandet följas av kommissarier, som kan introducera ut
ställningarna och ta kontakter med företrädare för konstlivet och kul
turkritiken i resp. land. Nämnden behöver desutom resurser för fram
ställning av film- och bildband ( + 100 000 kr.). 

Arbetet som ordförande i nämnden måste betalas med hänsyn till 
inkomstbortfallct i den egna verksamheten som fri konstnär ( + 14 000 

kr.). 

Föredraganden 

Anslaget till utställningar av nutida svensk konst i utlandet bör höjas 
med 71 000 kr., vilket bör möjliggöra en viss ökning av utställningsverk

samhcten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budget
året 1977178 anvisa ett rescrvationsanslag av 577 000 kr. 
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B 43. Livrustkammaren 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

1739104 
2 450 000 
3 740 000 

Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, bevarar föremål 
från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna 
samt hovstallet. Den har även till uppgift att bevara andra jämförliga 
föremål av personhistorisk karaktär. 

Nordiska museets nämnd är styrelse för Iivrustkammaren. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 18 oktober 1974 åt byggnadsstyrelsen att 

utföra ombyggnad av lokaler i Stockholms slott för Iivrustkammarcn 
(jfr prop. 1974: 34 s. 12). Ombyggnadsarbetena pågår. De nya lokaler
na beräknas successivt kunna tas i anspråk under budgetåret 1976/77. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Konserveringsverksamhet 

Uppbörds medel 

1976/77 

5 
24,5 

29,S 

1 561 000 
6000 
5 000 

(I 000) 
805 000 

73 000 
200000 

2 650 000 

Konserveringsverksamhet 200 000 

Nettoutgift 2 450 000 

Livrustkammaren 

Beräknad ändring 1977/78 

Livrust
kammaren 

+ 4 
+11,5 

+ls,s 

+I 238 000 
of. 

+ 500 
(of.) 

+1 231 500 
+ 323 000 

of. 

+2 793 000 

of. 

+2 793 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+ 107 500 
of. 

+ 500 
(of.) 

+1150 000 
+ 32 000 

of. 

+1290 000 

of. 

+1290 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1 245 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär för livrustkammarens del minskade insatser 

inom den tekniska verksamheten i fråga om personal och övriga kost
nader. 

3. överflyttningen av Iivrustkammaren till Stockholms slott ställer 
krav ·på en personalförstärkning med en halvtidstjänst som intendent och 
en halvtidstjänst som biblioteksbiträde för dokumentationsvcrksamheten 
( + 74 000 kr.). 

4. Museet föreslår ökade resurser för utställnings- och undervisnings
verksamheten. Museet begär fem nya tjänster samt ökade medel för 
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gruppvisare. Förstärkningen betingas av de nya krav som uppkommer 
genom överflyttningen till Stockholms slott samt avsikten att göra liv
rustkammarens vagnbestånd på Strömsholm tillgänglig för allmän
heten. ( +579 000 kr.) 

5. Museet bör vidare få ökade resurser i fråga om teknisk personal. 
Medel begärs för en tjänst som konservator för konservering av bl. a. 
trä- och läderföremål samt för ett biträde i fotoateljen. För att bereda 
personal inom uppdragsverksamheten ökad arbetstrygghet begärs medel 
för fem konservatorer. ( +565 000 kr.) 

6. överförandet av livrustkammaren till Stockholms slott och den 
därav följande ökningen av verksamheten ställer stora anspråk på de 
gemensamma administrativa och kamerala resurserna. Dessa bör för
stärkas med en kamrer. Därjämte behövs en engångsanvisning av 150 000 
kr. för att täcka de med inflyttningen direkt förenade kostnaderna. 
( + 233 000 kr.) 

Statens kulturråd 

I samband med överförandet av Iivrustkammaren till Stockholms slott 
får museet ökade uppgifter inom den utåtriktade verksamheten. Kultur
rådet tillstyrker 107 000 kr. för denna verksamhet. 

För att installera en ny basutställning krävs en engångsanvisning om 
150 000 kr. 

Kulturrådet föreslår att livrustkammaren för den publika verksamhe
ten vid Strömsholm erhåller en förstärkning av anslaget ( +30 000 kr.). 

Vidare behövs mer personal för ökade uppgifter inom olika grenar av 
museets verksamhetsområde ( + 80 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 740 000 kr. Jag har därvid beräknat 25 000 kr. för ökad informations
verksambet samt 25 000 kr. för gruppvisare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Livrustkammaren för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 3 740 000 kr. 

B 44. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

12 312 729 
13 259 000 
14 415 000 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden, 
jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och natur
miljö. Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en 
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forskningsavdclning. Museiavdelningen handlägger även administrativa · 
ärenden. Inom forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotop
geologi. 

Museet leds av en styrelse, som utses av regeringen. För laboratoriet 
för isotopgeologi finns en särskild nämnd. 

1976/77 

Personal 
Handläggande 

personal 46 
Övrig personal 57,5 

103,5 

Anslag 
Lönekostnader 8 135 000 
Sjukvård 15 000 
Reseersättningar (även 

för utrikes resor) 86000 
Lokalkostnader 4 056 000 
Expenser 161 000 
Laboratoriet för 

isotopgeologi 806 000 

13 259 000 

Naturhistoriska riksmuseet 

Beräknad ändring 1977 /78 

Natur-
historiska 
ri~~musee~ 

+ 7 
+10,5 

+17,S 

+2 716 000 
of. 

+ 47000 
+ 326 000 
+ 112 000 

+ 34 000 

+3 235 000 

Före
draganden 

of. 
+1 

+1 

+ 840 000 
of. 

+ 13 000 
+ 260 000 
+ 10 000 

+ 33 000 

+1156 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 862 000 kr. 
2. Museets förslag till 0-altemativ innebär att lönekostnaderna mins

kas genom att sex biträdestjänster vid forskningsavdelningen omvand
las till halvtidstjänster, att lokalkostnaderna skärs ned genom att visst 
underhållsarbete på fastigheten minskas, att ambitionsnivån på inre 
och yttre renhållning sänks samt att medelstilldelningeil till laboratoriet 
för isotopgeologi minskas. 

3. Vid museiavdelningen föreslår museet följande personalförstärk
ningar. En assistent och en expeditionsvakt för utställningsverksamheten 
och den regionala verksamheten, en hantverkare och en museiassistent 
för den tekniska verksamheten samt en museivakt för bevakning och 
service. För att förstärka i första hand den regionala verksamheten be
hövs en amanuens. ( +394 000 kr.) 

4. För att göra den biologiska informationen i museets samlingar 
mer lättillgänglig för såväl museet självt som miljövårdsintressen bör 
ADB utnyttjas och museets personal utökas med en systemman/inten
dent, en programmerare och en halvtidsanställd stansoperatör. Vidare 
behövs ökade medel för bl. a. datortid och materiel. Vissa för dataex
pertis anvisade medel kan samtidigt dras in. ( +202 000 kr.) 

5. Museet föreslår följande personalförstärkningar vid forskningsav-
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delningen. En assistent vid sektionen för entomologi, en biträdande pro
fessor för arbete inom den systematiska botaniken, en museiassistent till 
var och en av sektionerna för paleozoologi, botanik och mineralogi samt 

en kontorist vid sektionen för vertebratzoologi. Med hänsyn till de stora 
samlingar av mollusker som finns på sektionen för evertcbratzoologi 
behövs ytterligare en tjänst som intendent och en som amanuens. F'ör 

förstärkning av den museala verksamheten vid sektionen för paleobota
nik föreslås en amanuens. ( + 719 OÖO kr.) 

6. För rationalisering av biblioteksverksamheten vid museet före
slås särskilda medel för köp av btblioteksservice ( + 40 000 kr.). 

7. För reseverksamhet behövs ökade medel ( + 18 000 kr.). 

8. Museet föreslår en överföring till museet av medlen för den zoo
taxonomiska servicecentralen från anslaget till naturvetenskaplig forsk

ning. Centralen består av en intendent, en assistent, en halv museiassi
stent och en halv kansliskrivare. (+235 000 kr.) 

9. Museet föreslår en överföring till museet av medlen för den s. k. 
miljögiftsgruppen från anslaget till naturvårdsverket. Gruppen består 

av två intendenter, två laboratorieassistenter och en laboratorieingenjör. 
(+418 000 kr.) 

Statens kulturråd 

1. Rådet tillstyrker att särskild personal anställs för informationsverk

samhet ( + 100 000 kr.). 
2. Rådet föreslår en ökning av museiavdelningens personal med hän

syn till den service som museet lämnar till det regionala museiväsen

det ( + 100 000 kr.). 
3. Ytterligare medel bör ställas till förfogande för riksmuseets ADB

verksamhet ( + 100 000 kr.). 
4. Rådet tillstyrker en ökning av medlen till resor och expenser 

( + 30 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag biträder museets förslag om att den zootaxonomiska servicecent
ralen förs över till museets stat. Vid min beräkning av anslaget Na
turvetenskaplig forskning kommer jag därför att ta hänsyn till att dessa 
kostnader fr. o. m. nästa budgetår skall bestridas med 235 000 kr. från 
förevarande anslag och med 28 000 kr. från museets materielanslag. 

För att museet skall kunna genomföra sina uppgifter inom den publi
ka verksamheten, särskilt på det regionala planet, har jag beräknat medel 

för en tjänst som kvalificerat biträde vid museiavdelningen. 
Beträffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 

till vad som anförts i bilaga 3~ För flera huvudtitlar gemensamma frågor. 
Med hänvisning till sammanställningeri beräknar jag anslaget till 

14 415 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nawrhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 14 415 000 kr. 

9 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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B 45. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

785 070 
898 000 
902 000 

Naturhistoriska riksmuseet 

Reservation 141 774 

Museet föreslår att anslaget höjs med 228 000 kr., varav 89 000 kr. 
avser prisomräkning med 10 %. Av ökningen i övrigt hänför sig 40 000 
kr. till nyanskaffning av apparatur vid forskningsavdelningen och 8 000 
kr. till materielkostnader i samband med ADB-verksamhet. Vidare av
ser 60 000 kr. en överföring av materielanslaget för den s. k. miljö
giftsgruppen från anslaget till naturvårdsverket, samt 31 000 kr. en 
överföring av materielanslaget för den zootaxonomiska servicecentralen 
från anslaget till naturvetenskaplig forskning. 

En minskning av anslaget enligt 0-alternativet skulle medföra att de 
utåtriktade aktiviteter som museiavdelningen byggt upp till stor del 
skulle avvecklas och dess arbete helt inriktas på att planera och succes
sivt genomföra den långsiktiga omläggningen av utställningarna. Konse
kvenserna av dessa åtgärder skulle vara att den hittillsvarande uppbygg
nadsverksamhetens resultat spolierades. 

Statens kulturråd 

Rådet föreslår ingen ökning av anslaget utöver prisomräkningen. 

Föredraganden 

Såsom jag anfört under anslaget Naturhistoriska riksmuseet: Förvalt
ningskostnader räknar jag med en överföring av 28 000 kr. från ansla
get för Naturvetenskaplig forskning till detta anslag. 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå att en kostnadsram 
skall ställas till statens kulturråds disposition för ersättningsanskaffning 
av inredning och utrustning till museerna. Med hänsyn till detta har 
jag räknat med en viss minskning av detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. 111. för budgetåret 

l 977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 902 000 kr. 

B 46. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnadcr 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

6 426 539 
6 425 000 
6 962 000 

Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen 
om det svenska sjöförsvarets, den svenska handelssjöfartens och det 
svenska skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. 
Inom museet finns sex avdelningar, nämligen en a.dministrativ avdel-
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ning, en konserveringsteknisk avdelning, en informations- och undervis
ningsavdelning, en fältundersökningsavdelning, en dokumentationsavdel
ning samt en Wasa- och utställningsavdelning. 

Museet leds av en nämnd som utses av regeringen. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

16 
37 
53 

4 345 000 
15000 
26 000 
(6 000) 

1916000 
123 000 

(-) 

6 425 000 

Statens sjöhistoriska museum 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

+ 6 
' 2 ' 

+ 8 

+1149 000 
+ 3 000 
+ 7000 

(+ 5 000) 
+ 276 000 
+ 33 000 

(+ 17 500) 
+1468 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 484 000 kr. 

Före-
draganden 

+1 
of. 

+1 

+274 000 
+ 4000 
+ 3 000 

(+ 1 000) 
+247 000 
+ 9 000 

(+ 3 000) 
+537000 

2. I 0-alternativet förordar museet minskad utställningsverksamhet 
och vakthållning samt minskad omfattning av resor i samband med 

fältarbete. 
3. För att uppfylla de ökade krav som ställs på den administrativa av

delningen behöver denna förstärkas med en tjänst som amanuens 

( + 80 000 kr.). 
4. För att bereda arvodesanställd personal, som hittills har avlönats 

från museets underhållsansfag, fa5ta tjänster föreslår museet inrättandet 
av tre nya tjänster. Av dessa föreslås en bli placerad vid informations
och undervisningsavdelningen och två vid fältundersökningsavdelningen. 
Vid den sistnämnda avdelningen behövera även inrättas en tjänst som 
kontorsbiträde. ( +324 000 kr.) 

5. Dokumentationsavdelningen föreslås förstärkt med en tjänst som 
arkivarie och en tjänst som museitekniker ( + 159 000 kr.).· 

6. För att kunna behålla en oförändrad ambitionsnivå inom Wasa
och utställningsavdelningen behövs en tjänst som amanuens ( + 80 000 

kr.). 
7. För internationell PR-verksamhet, främst i anslutning till Wasa, 

föreslås ökade medel för resor ( +5 000 kr.). 
8. Statens personalnämnd ·hat i enkät 'begärt vissa uppgifter om ar

betsuppgifter för praktikanter. Museet har därvid anfört att ett visst 
antal praktikplatser kan. skapas· vid museet under förutsättning att er
forderliga medel ställs till museets förfogande ( + 336 000 kr.). 
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Statens k11lt11rråd 

Kulturrådet tillstyrker liksom föregående år förslaget att en tjänst 
som arkivarie inrättas vid dokumentationsavdelningen. Rådet tillstyrker 

därutöver en viss ökning av medlen för fältundersökningar. (+130 000 
kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 962 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som arkivarie 
vid dokumentationsavdelningen. Beträffande frågan om praktikplatser 
vid myndigheterna hänvisar jag till vad som anförts i bilaga 3. För flera 

huvudtitlar gemensamma frågor. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader för 
budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 6 962 000 kr. 

B 47. Statens sjöhistoriska museum: 
lingarna 

Underhåll och ökande av sam-

1975/76 Nettoinkomst 42 103 Reservation 529 487 

1976177 Anslag 1 000 

1977178 Förslag 1 000 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster 
av inträdesavgifter, försäljningsmedel, gåvomedel och övriga inkomstei: 

vid museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
F örsäljningsver ksamhet 

och övriga utgifter 
Konservering 
Information och 

undervisning 
Fältundersökningar 
Dokumentation och 

föremålsvård 
Wasavarvet och 

utställningar 

Uppbördsmede/ 
Inkomster vid museet 
Inkomster vid Wasavarvet 

Nettoutgift 

1976{77. 

5 
13 
18 

623 000 
479 000 

432 000 
94000 

102 000 

270 000 
2 000 000 

. 160 000 
1839000 

1 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens 
sjöhisto
riska 
museum 

-3 
of. 
-3 

+130 000 
94000 

+ 42000 
44000 

+ 64000 

+102 000 
+200 000 

+ 30000 
+170 000 

of. 

Före.dra
ganden 

of. 
of. 
of. 

+zoo·ooo 

+ 30000 
+170 000 

of. 
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Statens sjöhistoriska museum 

Museet föreslår att viss personal som avlönas från detta anslag fr. o. m. 
nästa budgetår skall erhålla fasta tjänster och avlönas från museets för
valtningsanslag. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslaget även i fortsättningen förs upp med 
1000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska musewn: Underhåll och ökande av 

samlingarna för budgetåret 1977178 anvisa ett reservations
anslag av 1 000 kr. 

B 48. Etnografiska museet 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

2 309 873 
3 616 000 
6150 000 

Etnografiska museet skall främja intresset för, kunskapen oin samt 
forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska. 
Museet leds av en särskild styrelse som utses av regeringen. 

Regeringen uppdrog den 27 november 1975 åt byggnadsstyrelsen 
att utföra en nybyggnad för etnografiska museet. Byggnadsarbetena 
beräknas vara avslutade under budgetåret 1977/78. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

därav engångsutgifter 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Underhåll och ökande av_ 

samlingarna 
därav engångsutgifter 

Uppbördsmedel 
Publikationer 

Nettoutgift 

1976/77 

9 
17 

26 

2 350000 
(275 000) 

2000 
31 000 

868 000 
165 000 

(6 000) 

202 000 
(110 000) 

3 618 000 

2 000 

3 616 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Etnografiska 
museet 

+ 
(-

+ 

+1 
of. 

+I 

101 000 
124 000) 

of. 
11 000 

+2 269 000 
+ 107 000 

(of.) 

of. 
(of.) 

+2 488 ooli 

of. 

+2 488 000 

Föredra
ganden 

+ 
(+ 

+ 

+1 
of. 

+1 

198 000 
8 000) 

of. 
3 000 

+2 226 000 
+ 98 000 

(+- 47 000) 

+ 9000 
(of.) 

+2534 000 

of. 

+2 534 000 
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Ewografiska museet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 286 000 kr. 
2. Museets förslag till 0-alternativ innebär en reducering av anslags

posterna till lönekostnader, expenser samt underhåll och ökande av 
samlingarna. 

3. För att kunna förbereda flyttningen till en ny museilokal och sam
tidigt upprätthålla den utåtriktade verksamheten har museet de se
naste budgetåren erhållit vissa engångsanvisningar för avlönande av 
vikarie för utställningsintendenten, för avlönande av tre extra musei
tekniker samt medel för vissa större konserveringsarbcten. Museet 
föreslår att två av de extra museiteknikerna får fast anställning samtidigt 
som tjänsterna förs upp på personalförteckningen samt att museet får 
behålla engångsanvisningarna i övrigt under ytterligare ett budgetår. 

4. För att avlasta museidirektören vissa arbetsuppgifter samt i övrigt 
förstärka den administrativa och ekonomiska sektorn föreslår museet 
att en tjänst som förste byråsekreterare inrättas ( + 89 000 kr.). 

5. Museets behov av medel till resor har ökat varför anslagsposten 
bör höjas ( + 10 000 kr.). 

6. Museet behöver ökade medel till expenser bl. a. för att utveckla 
ett databaserat informationssystem för det nya museets användare samt 
för en informationsskrift om etnografi och museets verksamhet 
( + 103 000 kr.). 

Statens kulturråd 

I likhet med föregående budgetår bör museet för nästa budgetår 
anvisas medel för extra personal - · en utställningsintendent och tre 
museitekniker - samt för konservering av det material som skall an
vändas i de nya basutställningarna. 

Kulturrådet tillstyrker museets begäran om en tjänst för administra
tiva uppgifter ( +85 000 kr.). 

I samband med att museets utåtriktade verksamhet inleds på nytt 
bör informationen om verksamheten intensifieras. För publikations
tryck bör museet erhålla ett engångsanslag om 50 000 kr. 

Medlen till resor och expenser bör ökas ( +62 000 kr.). 

Föredraganden 

För att förbereda museets flyttning till en ny museibyggnad erhöll 
museet innevarande budgetår medel i form av engångsanvisningar dels 
för tre extra museitekniker, dels för en vikarie åt utställningsintendenten 
under den tid denne är tjänstledig för att bygga upp de nya basutställ
ningarna. För större konserveringsarbeten erhöll museet en engångs
anvisning av 110 000 kr. Dessa engångsanvisningar bör utgå även nästa 
budgetår. Därutöver har jag räknat med ytterligare en engångsanvisning 
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av 50 000 kr. för att ge museet möjlighet att inför flyttningen utarbeta 
en allmän informationsskrift om etnografi och museets verksamhet. 

Museets administration behöver förstärkas. Jag beräknar medel för en 
tjänst som handläggare. 

Jag föreslår en ökning av medlen till expenser med 40 000 kr. för att 
museet skall kunna utveckla ett informationssystem för det nya museet. 
Jag förutsätter härvid att den fortsatta driften av systemet kan bekos
tas inom ramen för befintliga medel. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
6 1 SO 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Etnografiska museet för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 6 150 000 kr. 

B 49. Skoklosters slott 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

1918 363 
1996 000 

2119 000 

Skoklosters slott och samlingar inköptes av staten år 1967 (prop. 
1967: 63, SU 1967: 80, rskr 1967: 192). Verksamheten vid Skoklosters 
slott leds av en särskild styrelse som utses av regeringen. Denna ansva
rar för förvaltningen av slottet och gör upp planer över hur slottets sam
lingar skall sättas i stånd. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 6 
Övrig personal s 

11 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 910 000 
Styrelsearvoden 38 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 26000 

därav utrikes resor (5 000) 
Lokalkostnader 779 000 
Expenser 148 000 
Underhåll och vård 

av samlingarna m.m. 244 000 
Utställningar 

2146000 
Uppbördsmedel 
Entreavgifter m.m. 150000 

Nettoutgift 1996 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen 
för Sko-
klosters 
slott 

of. 
+1 

+1 

+ 113 300 
of. 
of. 

+ 2 600 
(of.) 

+ 66 500 
+ 15 600 

+ 50 000 
+ 30 000 

+278 000 

of. 

+278 000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 53 000 
of. 
of. 

+ 3000 
(of.) 

+ 52000 
10000 

+ 25 000 

+123000 

of. 

+123 000 
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Styrelsen för Skoklosters slott 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 138 000 kr. 
2. Styrelsens förslag till 0-alternativ innebär bl. a. minskade insatser 

inom registreringsverksamheten och den utåtriktade verksamheten. 
Dessa inskränkningar leder till att katalogiseringen av samlingarna blir 
fördröjd och alt servicen till allmänheten minskas. 

3. För registrerings- och dokumentationsvcrksamhetcn behövs medel 
för en kontorist, som kan biträda i arbetet vid bibliotekssamlingarna 
( +60 000 kr.). 

4. Insatserna för samlingarnas vård och underhåll bör fortsätta i 

ökad takt, så att skadeverkningar kan hejdas ( + 50 000 kr.). 
5. Visningarna i slottet behöver kompletteras med tillfälliga utställ

ningar ( + 30 000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår ingen ökning av anslaget utöver pris- och löne
omräkning. 

Föredraganden 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå att en kostnadsram skall 
ställas till statens kulturråds disposition för ersättningsanskaffning a"'. 
inredning och utrustning till museerna. Med hänsyn till detta har jag 
räknat med en viss minskning av medlen till expenser. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Skoklosters slott för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslags
anslag av 2 119 000 kr. 

B 50. Bidrag till Nordiska museet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

13177111 
14155 000 
15 291 000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlings
område som - med undantag av vissa specialområden som bevakas av 
andra museer - omfattar föremål, bilder och data från Sverige efter 

år 1500. 
Museet är en stiftelse men staten har hela det ekonomiska ansvaret 

för museet. Ledamöterna i stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, 
utses av regeringen. 
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Nordiska museet har sju avdelningar, nämligen tre föremålsavdel
ningar, en undersökningsavdelning, en undervisningsavdelning, en av
delning för bibliotek och arkiv samt en administrativ avdelning. Till 
museet hör institutet för folklivsforskning och Julita gård. 

Organisationskommitren (U 1974: 07) för riksantikvarieämbetet och 
vissa museer företar f. n. en översyn av Nordiska museets organisation. 

1976/77 

Personal 
Handläggande 

personal 41 
Övrig personal 84 

125 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 9 109 000 
Utgående pensioner 200000 
Sjukvård 35 000 
Reseersättn ingar 119 000 

därav utrikes resor (22 000) 
Lokalkostnader 3 861 000 
Expenser 722 000 

därav engångsutgifter (-) 
Underhåll av 

museets gårdar 130 000 
Utställningar 414 000 
Underhåll och ökande 

av samlingarna 200 000 
därav engångsutgifter (-) 

Reglering av under-
skott vid Julita 75 000 

14 865 000 

Inkomster 
Entre~ och visnings-

avgifter 190 000 
Försäljning av böcker, 

fotomaterial m. m. 220000 
Fondavkastningar 

och hyror 250000 
Kommunalt anslag 

för skolvisningar 50000 

Nettoutgift 14155 000 

Nordiska museet 

Beräknad ändring 1977/78 

Nordiska 
museet 

+ 5 
+ 6,5 

+11,5 

+1145 oco 
of. 

+ 5000 
+ 64 000 

(+ 2 000) 
+ 566000 
+ 249 000 

(+ 59000) 

+ 20 000 
+ 83 000 

+ 165 000 
(+ 65 000) 

of. 

+2 297 000 

of. 

of. 

of. 

of. 

+2 297 000 

Föredra
ganden 

+ 

+ 
(+ 
+ 
+ 

(+ 

+ 
+ 

+ 

of. 
+2 

+2 

553 000 
of. 

5000 
22000 

1 000) 
423 000 
106 000 

59 000) 

13 000 
41 000 

30000 
(-) 

of. 

+1193 000 

+ 57 000 

+1136 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1256000 kr. 
2. Museets förslag till 0-alternativ innebär en minskning av löne· 

och lokalkostnaderna, vilket bl. a. skulle medföra inskränkningar i 
öppethållandet och visningsverksamheten. 

3. Med hänsyn till samlingarnas tillstånd och till behovet av att för· 
medla erfarenhet av föremålsvård till länsmuseerna behövs tre konser
vatorer för papper, möbler och textilier ( +209 000 kr.). 
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4. Museet saknar f. n. en tjänst som sekreterare/assistent åt styres
mannen. Under budgetåret 1975176 har museet därför inrättat en extra 
tjänst som assistent. Det är angeläget att tjänsten för nästa budgetår 
förs upp på museets personalförteckning. ( + 70 000 kr.) 

5. Avdelningen för näringsliv och samfund föreslås förstärkt med en 
amanuens, en assistent och ett halvt museibiträde ( + 177 000 kr.). 

6. Vid avdelningen för bostadsskick behövs ytterligare en intendent 
( +89 000 kr.). 

7. Undervisningsavdelningen föreslås utökad med en amanuens och 
biblioteket med en expeditionsvakt ( + 143 000 kr.). 

8. För utveckling av samarbetet med länsmuseerna, utförande av 
kulturhistoriska undersökningar, uppföljning av museets dokumenteran
de uppgifter, bevakning av auktioner m. m. i samband med utförsel
ärenden samt för verksamheten vid magasinet vid Julita gård begärs 
ökade medel för resor ( +52 000 kr.). 

9. Under posten till expenser begärs ökade medel för fortsatt ut
veckling av ADB-registrering av museiföremål samt till vidareutbild
ning av viss personal ( + 33 000 kr.). 

10. Med hänsyn till samlingarnas tillstånd och behovet av föremåls
vård begärs ökade medel för vård av papper m. m., möbler och tex
tilier. Vidare föreslår museet en engångsanvisning för tillvaratagande av 
visst värdefullt filmmaterial. ( + 143 000 kr.) 

11. Under posten till lokalkostnader begärs medel för en städledare 
( +66 000 kr.). 

I särskild framställning begär museet medel för fortsatt utvecklings
arbete kring nutidsdokumentation genom föremålsinsamling ( + 59 000 
kr.). 

I skrivelse den 14 december 1976 har museet anhållit om en engångs
anvisning på 400 000 kr. för att genomföra ett påbörjat program för 
verksamhetsplanering och ekonomisk planering vid museet. 

Statens kulturråd 

I samband med att viss verksamhet flyttas över från museet i Stock
holm till J ulita gård erfordras ökade medel. Kulturrådet tillstyrker att 
ytterligare 300 000 kr. anvisas för detta ändamål. 

Museet har tagit initiativ till ett omfattande försök alt i samarbete 
främst med länsmuseerna decentralisera viktiga uppgifter rörande doku
mentationen av vår tids kultur. Projektet står i överensstämmelse med 
förslag till decentralisering inom museets ämnesområde, vilket förorda
des av 1965 års musei-·och utställningssakkunniga. För att möjligheterna 
till en mer långtgående ansvarsfördelning skall kunna belysas fordras 
en försöksverksamhet. För försöksverksamheten bör medel ställas till 
museets förfogande för viSsa administrativa uppgifter i samband därmed 

<+so ooo kr.). 
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Föredraganden 

För att tillgodose museisamlingarnas behov av vård har jag beräknat 
medel för en tjänst som möbelkonservator. Vidare har jag under anslags
posten till lönekostnader beräknat medel för en tjänst som uppsynings
man för driften av centralmagasinet vid Julita. 

Vid anslagsberäkningcn har jag räknat med en ökning av medlen till 
reseersättningar med 10 000 kr. och till underhåll och ökande av sam
lingarna med likaledes 10 000 kr. 

För den vid museet, i samarbete med bl. a. Iänsmuseerna, bedrivna 
försöksverksamheten rörande decentralisering av dokumentationen av 
vår tids kultur har jag beräknat ett engångsbelopp av 59 000 kr. för vissa 
administrativa uppgifter. 

Jag delar museets bedömning av nyttan med verksamhetsplanering 
och ekonomisk planering. Jag anser däremot att denna planering bör 
kunna ske inom ramen för tillgängliga medel och är inte beredd att nu 
anvisa särskilda medel för ändamålet. 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå att en kostnadsram skall 
ställas till statens kulturråds disposition för ersättningsanskaffning av in
redning och utrustning till museerna. Med hänsyn till detta har jag räk
nat med en viss minskning av museets medel till expenser. 

Jag beräknar den totala anslagsökningen till 1136 000 kr. Med hän
visning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1977/78 an
visa ett förslagsanslag av 15 291 000 kr. 

B 51. Bidrag till Tekniska museet 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

3 199 034 
3 191 000 
3 671 000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten 
och dess grundvetenskaper samt inom industrin. 

Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. 
Enligt den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår 
täcker statsbidraget mer än 80 % av utgifterna för driften. Inkomsterna 
i övrigt hänör främst från entre- och visningsavgifter samt bidrag från 
näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens styrelse, som består 
av högst 20 ledamöter, utses tre ledamöter av regeringen. 

Kungl. Maj:t godkände den 29 december 1970 ett avtal mellan tele
verket och Tekniska museet angående televerkets samlingar av historis
ka föremål och arkivalier, Telemuseet (prop. 1970: 1 bil. 10 s. 84). Av
talet innebär att samlingarna, som innehåller över 16 000 föremål samt 
vissa journaler, deponerats hos Tekniska museet. Kostnaderna för sköt
seln av Telemuseet motsvaras enligt avtal av ett anslag från televerket. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Tekniska Före-
museet dragandcn. 

Personal 
Museiverksamheten 
Handläggande personal 7,5 ~- 3 +I 
Övrig personal 14 + 5 +2 

Telemuseet 
Handläggande personal 2 of. of. 
Övrig personal 9 + 2 :+2 

32,5 +10 +s 
Stat 
Musei verksamheten 
Utgifter 
Lönekostnader 1917000 -!- 684 000 ' 350 000 T 

Utgående pensioner 53 000 of. of. 
Sjuk värd 9 000 + 2 000 + 2 000 
Reseersättningar 15 000 + 3 000 + 2000 
Lokalkostnader 869 000 + 395 000 + 302 000 

därav 
hyreskostnader 
för Teknorama (-) (-!- 262 000) (+ 262 000) 
fastighets under håll (ll3 000) (+ 13 000) (+ 11 000) 

Expenser 398 000 + IM~ l därav engångsutgifter (-) (+ 44 000) (-) 
Utställningar 150 000 + 18 000 
Särskilda utställningar m. m. + 275 000 + 778 000 
Information 56 000 + 15 000 
Underhåll och ökande av sam-

J lingarna 80 000 + 50000 
Arbetsmiljö- och arbetar-

skyddsfrågor + 30 000 
Försöksverksamhet med 

interntelevision i musei-
undervisningen + 67 000 

Reorganisation och förteckning 
av museets arkiv + 117 000 

Kostnader för Telemuseet 195 000 + 20000 + 20·000 
Underskott för Teknorama 229 000 229 000 229 000 

3 971 000 +1551 000 +1225 000 
Inkomster 
Entre- och visningsavgifter 175 000 of.} Publikationer m. m. 70000 of. 
Lokalhyror för huvud- of. byggnaden 25 000 of. 
Kommunalt anslag för 

skolvisningar 40000 of. 
Ersättning från Telemuseet 195 000 -f- 20 000 ' 20 000 T 

Bidrag från näringslivet, 
museets vänförening m. m. 275 000 of. + 725 000 

Nettoutgift 3 191 000 +1 531 000 + 480 000 

Telemuseet 
Utgifter 
Lönekostnader 899 000 + 115 000 + 115 000 
Sjukvård 1100 + 900 + 900 
Reseersättningar 5 200 + 800 + 800 
Lokalkostnader 286 000 -;- 29 000 ..L 29 000 ' 
Expenser 41 000 ' 4 000 T 4000 -;-

Utställningar 57 800 5 200 + :s 200 
Information 35 700 + 3 300 + 3 300 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 46 200 + 3 800 + 3 800 
Tekniska museets kostnader 

för Telemuscet 195 000 + 20 000 ' 20000 T 

1567000 + 182 000 T 182 000 
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/11komster 
Anslag från televerket för 

driften av Telcmuseet 

Tek11orama 
Utgifter 
Arvoden 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Pcnsionskostnader och 

huvudmansavgiftcr 
Försäkringar 
Information 

Inkomster 
Utställningshyror, entre

a vgifter m. m. 

1976/77' 

1567 000 

88 000 
100 

1 000 
290 000 

11 900 

27 900 
100 

8 000 

427 000 

198 000 

Nettoutgift 229 000 

Tekniska museet 

Beräkn~d ändring 1977 j78 

Tekniska 
museet 

+ '182 000 

88 000 l 
'100 

1 000 
290000 

11 900 

27 900 
100 

8 000 

427 000 

198 ·ooo J 
229 000 

Före" 
dragande.n · 

.,- 182 000 

- 229 000 

- 229000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 270 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär för museets del en minskad utställningsverk

samhet och ett minskat underhåll av samlingarna. 
3. För att bereda fast anställning åt befattningshavare med extra an

ställning begär museet att en tjänst som förste fotograf och en tjänst 

som kansliskrivare/entrckassörska förs upp på personalförteckningen 

( + 138 000 kr.). 
4. För uppbyggnad av undersöknings- och forskningsverksamheten 

vid museet behövs en tjänst som intendent. Tjänsten bör t.v. placeras 
vid arkivet ( + 89 000 kr.). 

5. Museet föreslår att Teknorama inordnas i museets utställningsverk
samhet. Därvid ökar omkostnaderna för museiverksamheten. Samtidigt 
kan dock anslagsposten Underskott för Teknorama utgå. ( + 122 000 

kr.) 

6. Den hittillsvarande arvodesbefattningen som föreståndare för Tek

norama föreslås bli överförd till personalförteckningen som en förste 
intendenttjänst med placering vid undervisnings- och informationsav

dclningen ( + 117 000 kr.). 
7. Museet föreslår att personalen förstärks. vid undervisnings- och 

informationsavdelningen med två museitekniker, vid föremålsavdelning
en med en amanuens samt vid centrala avdelningen med ett kontorsbi

träde ( +258 000 kr.). 
8. Museet föreslår att de medel som inflyter under inkomstposten Bi-
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drag från näringslivet och museets vänförening m. in. skall finansiera 
en ny utgiftspost kallad Särskilda utställningar m. m. Utgifterna under 
den nya anslagsposten avses ej få överstiga influtna medel. Eventuellt 
ej utnyttjade medel skall kunna utnyttjas för utställningsändamål efter
följande budgetår. ( +275 000 kr.) 

9. Engångsanvisningar begärs för inköp av bl. a. en arbetstruck 
( +28 000 kr.). 

10. Till följd av ett ökat antal besökare har uppkommit ett behov av 
ytterligare medel för underhåll av samlingarna ( +40 000 ler.). 

11. Museet begär att medel under särskilda anslagsposter anvisas för 
arbetsmiljö- och arbetarsk-yddsåtgärder, för försöksverksamhet med in
terntelevision i museiundervisningen samt för reorganisation och för
teckning av museets arkiv ( +214 000 kr.). 

I skrivelse från en inom Sveriges industri/ örbund tillsatt arbetsgrupp 
har meddelats att ett antal industriföretag är beredda att - under för
utsättning att Tekniska museet bevaras som enskild stiftelse enligt i hu
vudsak nu gällande villkor - garantera att museet under treårsperio
den 1977-1979 erhåller bidrag från näringslivet med sammanlagt minst 
1 milj. kr. per år. 

I särskilda framställningar har Tekniska museet, efter att yrkesin
spektionen företagit inspektioner av museets lokaler, begärt medel dels 
i form av anslagsöverskridande av medlen till lokalkostnader och ex
penser, dels i form av extra anslag för skyddsåtgärder. Över den först
nämnda framställningen har byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden 
för universitet och högskolor avgivit yttranden. 

Statens kulturråd 

I avvaktan på att förhandlingarna mellan staten och Tekniska museet 
rörande formerna för museets huvudmannaskap slutförs föreslår kultur
rådet ingen anslagsökning utöver de medel som fordras för förbättringar 
av arbetar- och miljöskyddet ( + 30 000 kr.). 

Föredraganden 

I prop. 1974: 28 (s. 348) anförde min företrädare att frågan om Tek
niska museets ställning och den framtida fördelningen av det ekonomis
ka ansvaret för museet borde kunna tas upp vid överläggningar mellan 
företrädare för staten och Stiftelsen Tekniska museet. Dessa överlägg

ningar har nu slutförts. 
I anslutning till överläggningarna har en arbetsgrupp inom Sveriges 

industriförbund undersökt möjligheterna att öka näringslivets bidrag till 
museet. Arbetet har lett till att ett antal industriföretag är beredda att 
garantera att museet under treårsperioden 1977-1979 erhåller bidrag 
från näringslivet om sammanlagt minst 1 milj. kr. per år under förut
sättning att museet bevaras som en enskild stiftelse ·enligt i huvudsak 

nu gällande villkor. 
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Enligt min mening bör någon ändring av organisationsformen för 
Tekniska museet inte aktualiseras. Bidraget på 1 milj. kr. från närings
livet bör föras upp på inkomstsidan i museets stat. Som en följd härav 
beräknar jag en ökning av medlen till expenser, utställningar, informa
tion, underhåll och ökande av samlingarna samt särskilda utställningar 
med totalt 778 000 kr. 

Kostnaderna för den hittillsvarande verksamheten vid Teknorama bör 
föras över till museets stat. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst 
som förste intendent och för hyreskostnader för Teknoramabyggnaden. 
Samtidigt kan posten Underskott för Teknorama utgå. 

Jag har vidare beräknat medel för en tjänst som kvalificerat biträde 
och för en tjänst som förste fotograf. 

Enligt min mening är det rimligt att staten står för kostnaderna för 
de nu nödvändiga reparationsarbetena på museets huvudbyggnad och 
jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt byggnadsstyrelsen . 
att utföra dessa arbeten. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
3 671 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1977178 anvisa 
ett förslagsanslag av 3 671 000 kr. 

B 52. Bidrag till Skansen 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

3 903 455 
4 524 000 
4183 000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksam
het levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av 
kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till 
Skansen hör numera Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordfö
randen i stiftelsens styrelse utses av regeringen. Av övriga ledamöter ut
ses en av regeringen, tre av Stockholms kommun och två av Stiftelsen 

Nordiska museet. 
I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 

1968: 46, SU 1968: 84, rskr 1968: 202) regleras frågor om bidrag till 
Skansen under femårsperioden 1966--1970. Avtalet innebär att det· 
underskott som uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verk
samhet vart och ett av åren 1966--1970 täcks till 40 % av staten och 
till 60 % av kommunen. Avtalet är efter år 1970 förlängt och gäller.även 
under år 1977 samt följande år så länge det inte sagts upp. Ett villkor för 
driftbidraget är enligt avtalet att verksamheten drivs enligt en av rege
ringen och Stockholms kommunstyrelse fastställd stat samt av staten och 
kommunen antagna bestämmelser om stiftelsens förvaltning. Förutom 
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driftbidrag utgår även särskilda investeringsbidrag. Staten svarar för hela 
kostnaden för investeringar i kulturhistoriska byggnader och för 40 % 

av kostnaden för investeringar i vissa gemensamma anlaggningar såsom 
vägar, parkanläggningar, vatten- och avloppsledningar, elektriska instal
lationer m. m. Kommunen svarar för resterande 60 % av kostnaderna 
för dessa investeringar. Dessutom täcker kommunen hela kostnaden 
för investeringar i andra anläggningar än kulturhistoriska byggnader 
och gemensamma anläggningar. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst
och utgiftsstat för år 1977. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från 
statens sida som uppgår till 3 476 000 kr., medan tillskottet från Stock
holms kommun beräknas till 5 213 000 kr. Av det statliga bidraget har 
1 911 000 kr. anvisats för första halvåret 1977. Som investeringsbidrag 
till kulturhistoriska byggnader har regeringen anvisat 95 000 kf. för 
första halvåret 1977. För att täcka den statliga andelen av invcsterings
bidraget till gemensamma anläggningar under första halvåret 1977 har 
regeringen anvisat 50 000 kr. 

Beräkning av driftunderskott för Skansen 

1976 
Stat 

Egna inkomster 7 209 000 
därav inträdesavgifter och 
årskort (4 800 000) 

Utgifter 15 587 000 
därav löner, pensioner 
m.m. (9 178 000) 

Driftunderskott 8 378 000 
därav staten (3 351 000) 
därav Stockholms 
kommun (5 027 000) 

Statsbidragsberäkning 

Driftunderskott 
därav andra halvåret 1977 
därav första halvåret 1978 

Investeringsbidrag till kultur
historiska byggnader 

lnvesteringsbidrag till ge
mensamma anläggningar 

Statsbidrag 1977/78 M 
Statsbidrag 1976/77 i;! 

1977 l978 
Stat Skansens 

förslag 

8 424 000 7 045 000 

(5 600 000) (4 400 000) 
17113000 18 339 000 

(10 658 000) (12 823 000) 
8 689 000 11294000 

(3 476 000) (4 518 000) 

(5 213 000) (6,776 000) 

Andra halvåret 1977 
och första halvåret 1978 

Skansens 
förslag 

4 935 000 
(2 607 000) 
(2 328 000) 

765 000 

460 000 
6 160 000 
4 524000 

+1636000 

Före
draganden 

3 643 000 
(1 565000) 
(2 078 000) 

390 000 

150 000 
4183 ooo· 
4 524 000 

- 341000 
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Skansen 

Antalet besökare på Skansen beräknas för år 1977 bli något lägre än 
under de senaste åren då antalet besök uppgått till ca 2 miljoner år
ligen. Skälet till den beräknade nedgången i besöksfrekvensen beror på 
Djurgårdsbrons ombyggnad vintern 1977 och därav nedsatt framkom
lighet till Djurgården. Posten Inträdesavgifter och årskort beräknas 
därför minska från 4 800 000 kr. till 4 400 000 kr. Inkomsterna från 
försäljning m. m. samt från lokalhyror beräknas öka med samman
lagt 114 000 kr. medan däremot inkomsterna från övrig verksamhet 
beräknas minska med 64 000 kr. 

Vid beräkning av utgifterna har beaktats merkostnaderna till följd 
av de under år 1976 slutna löneavtalen. Vidare har bl. a. vid kultur
historiska avdelningen medel beräknats för en amanuens och ett kon
torsbiträde med halvtidstjänstgöring samt för täckning av kostnader 
för stugvakternas lunchavbytare. Zoologiska enheten behöver bl. a. ytter
ligare en djurvårdare. Medel begärs för ytterligare en nattvakt. Posten 
Oförutsedda utgifter bör öka från 75 000 kr. till 150 000 kr. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader be
gärs ökade medel för åtgärder utöver sedvanligt årligt underhåll för 
bl. a. fortsatt upprustning av Biologiska museet. 

Det beräknade investeringsbidraget till gemensamma anläggningar 
avser i första hand en upprustning av vatten- och avloppssystemet. Vi
dare begärs medel för projektcringskostnader för en ny utomhusscen, 
utbyte av vissa delar av det yttre staketet, tillbyggnad av den s. k. 
Röda Längan för ett arkiv för kulturhistoriska enheten samt ombygg
nad av befintliga verkstadslokaler. 

Föredraganden 

Den granskning som skedde före godkännandet av inkomst- och ut
giftsstatcn för år 1977 ledde till att det av Skansen föreslagna bidraget 
till driftunderskott kunde minskas från 11 294 000 kr. till 8 689 000 kr. 
Beträffande inkomstsidan har hänsyn tagits till att stiftelsen beslutat hö
ja cntreavgifterna fr. o. m. år 1977. På utgiftssidan har utöver löne
och kostnadshöjningar till följd av de under år 1976 slutna kollektiv
avtalen samt prisutvecklingen räknats med bl. a. en medelsförstärk
ning för att tillgodose Skansens behov av en tjänst som amanuens vid 
kulturhistoriska enheten, en tjänst som djurvårdare, extra personal vid 
årskortsexpeditionen och vid Biologiska museet samt för lunchavbytare 
för stugvakterna. Statsbidraget till att täcka underskottet år 1977 be
räknas till 3 476 000 kr. eller 125 000 kr. mer än i 1976 års stat. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för bud
getåret 1977178 bar jag beräknat 390 000 kr. för att i första hand möj
liggöra en fortsatt upprustning av Biologiska museet. För investerings
bidrag till gemensamma byggnader har från statens sida beräknats ett 

10 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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belopp av 150 000 kr. Skansen bör inom ramen för tilldelade medel till 
gemensamma byggnader göra en kostnadsberäkning för en ny utom

husscen. Till sådana investeringar som kommunen bekostar, nämligen 

uppförande av zoologiska anläggningar; har enligt vad jag inhämtat be

räknats ett belopp av 100 000 kr. för år 1977. Jag har vidare inhämtat 

att arbetsmarknadsstyrelscn för utfördå beredskapsarbeten under år 1976 
utbetalat 185 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 4 183 000 kr. 

B 53. Bidrag till vissa museer m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

5 469 000 

6 275 000 

4 817 000 

Ur anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Varbergs museum, 
muscivcrksamheten i Göteborg, Hallwylska museet, Kulturhistoriska 
museet i Lund, Dansmuseet, Drottningholms teatermuseum, Carl och 
Olga Milles' Lidingöhcm, Musikhistoriska museet och 111ielska galle

riet. Bidrag till Sveriges arkitekturmuseum utgår innevarande budgetår 
ur anslaget B 18. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Museet resp. Föredra-
statens kulturråd ganden 

1. Varbergs museum 84 000 + 238 000 + 66000 
2. Museiverksamhet 

i Göteborg 2 000 000 -2 000000 
3. Hallwylska museet 465 000 + 35 000 34 000 
4. Kulturhistoriska 

museet i Lund 646 000 + 238 000 646 000 
5. Dansmuseet 712 000 + 146 000 + 11 000 
6. Drottningholms 

teatermuseum 910 000 + 315 000 + 111 000 
7. Carl och Olga 

Milles' Lidingöhem 25 000 + 75 000 + 2000 
8. Musikhistoriska 

museet 1346000 + 689 000 + 216 000 
9. Thielska galleriet 87 000 + 98 000 + 83 000 

1 O. Sveriges arkitektur-
museum 450 000 1 + 222 000 + 83 000 

11. Bidrag till större till-
fälliga utställningar +1000000 

12. Stockholms stads-
museum + 200000 + 200 000 

6 725 000 -1-3 256 000 -1908 000 

1 Utgår ur anslaget Bidrag till särskilda kulturelia ändamål. 
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Följande institutioner har förutom bidrag från detta anslag budget
året 1975/76 erhållit bidrag av särskilda lotterimedel, nämligen Hall
wylska museet med 75 000 kr. för komplettering av inbrottsalarman
läggning samt Stiftelsen Carl och Olga Milles' Lidingöhem med 50 000 
kr. för reparation av entrehuset. Dessutom har under samma budgetår 
från anslaget B 18. Bidrag till särskilda kulturella ändamål utgått yt
terligare bidrag för verksamheten med 107 000 kr. till Stiftelsen Mu
sikhistoriska museet samt med 15 000 kr. till Kulturhistoriska museet i 
Lund för anordnande av en utställning. 

1. Varbergs museum 

Museet föreslår att statsbidraget ökas med totalt 238 000 kr., bl. a. till 
följd av att museet under de senaste åren haft stora ekonomiska svårig
heter på grund av ökade kostnader för löner och sociala avgifter. I det 
begärda bidraget ingår även medel för tjänster som skrivbiträde, snicka
re och lokalvårdare samt merkostnader för omvandling av en tjänst 
som amanuens till en tjänst som museilektor. Museet har även ansöl.;:t 
om ökat bidrag från Hallands läns landsting och Varbergs kommun. 

Statens kulturråd anser att bidrag till Varbergs museum i fortsätt
ningen bör utgå från ett nytt anslag till statsbidrag till regionala museer 
m. m. ( - 84 000 kr.). 

2. Museiverksamhet i Göteborg 

Enligt riksdagens beslut (KrU 1974: 15, rskr 1974: 248) utgår sedan 
budgetåret 1974/75 statsbidrag till museiverksamheten i Göteborg. Göte

borgs kommunstyrelse hemställer att bidraget för nästa budgetår skall 
utgå med väsentligt högre belopp än det som utgått under tidigare bud
getår. 

Statens kulturråd föreslår att bidrag till museiverksamheten i Göte
borg fr. o. m. nästa budgetår bör utgå från ett nytt anslag till statsbidrag 
till regionala museer m. m. ( - 2 000 000 kr.). 

3. Hall1vylska museet 
Museet önskar utöka verksamheten med flera visningar, flera konserter 

och teaterföreställningar, flera utställningar samt ett utarbetat program 
för besök från skolor. För detta fordras en förstärkning på personal
sidan med en och en halv tjänst. Byggnadsstyrelsen kommer fr. o. m. 
nästa budgetår att svara för museets värme- och elkostnader, vilket 
medför att museets behov av expenser minskar. ( +35 000 kr.) 

Statens kulturråd föreslår en ökning av bidraget med 35 000 kr. för 

ökad verksamhet. 

4. Kulturhistoriska museet i L1111d 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige föreslår att bidraget 

nästa budgetår ökas med 238 000 kr. för att i första band täcka ökade 

driftkostnader. 
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Statens kulturråd föreslår att bidraget till Kulturhistoriska museet 
i Lund fr. o. m. nästa budgetår utgår från ett nytt anslag till statsbidrag 
till regionala museer m. m. ( - 646 000 kr.). 

5. Stiftelsen Dansnmseifonden 

Den av museet begärda medelsökningen uppgår till 146 000 kr. 
Därvid har bl. a. beräknats medel för utställningsverksamhet samt vård 
av samlingarna. 

Statens kulturråd anser att museet med hänsyn till dess behov av 
ökade insatser för vård av samlingarna och för ökad utställningsverk
samhet bör erhålla 142 000 kr. i ökat bidrag. 

6. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteater, 
ett bibliotek och ett bildarkiv. För föreställningsverksamheten utgår 
innevarande budgetår bidrag från anslaget Bidrag till vissa ändamål 
inom statens 1.--ulturråds ansvarsområde. 

Stiftelsen framhåller att personalorganisationen har varit oförändrad 
sedan år 1964. Under nästa budgetår bör den nuvarande tjänsten som 
ekonomidirektör omvandlas till en museichefstjänst i samband med att 
innehavaren av den förra tjänsten går i pension. Samtidigt bör orga
nisationen förstärkas med en arvodesanställd administratör, ett biträde 
samt museiintendenttjänsten omvandlas från halvtids- till heltidstjänst. 
Medel för personalförstärkningarna begärs fr. o. m. den 1 januari 1978. 
I övrigt föreslås ökade medel bl. a. för insamling av visst teatermaterial, 
för ökad utställningsverksamhet samt för förstärkning av biblioteksper
sonalen med en tjänst som biblioteksassistent. Totalt begärs en ökning 
av bidraget med 315 000 kr. 

Riksmarskalksämbetet har i yttrande över anslagsframställningen till
styrkt omorganisationen och därav uppkommande kostnadsökningar. 

Statens kulturråd anser att teatermuseet bör erhålla en viss personal
förstärkning i samband med att den nuvarande administrativa chefen 
pensioneras. Rådet föreslår att bidraget ökar med 85 000 kr. 

7. Stiftelsen Carl och Olga Milles' Lidingöhem 

Med hänsyn till de successivt stigande lönekostnaderna begär stiftelsen 
en ökning av bidraget från nuvarande 25 000 kr. till 100 000 kr. 

I särskild skrivelse har stiftelsen anmält att inkomsterna från för
säljningen av repliker av Carl Milles' monumentalverk i framtiden be
räknas att minska. Detta kan medföra att stiftelsen om några år kan 
försättas i en ohållbar ekonomisk situation. 

Statens kulturråd föreslår, som kompensation för pris- och löneök
ningar, en ökning av bidraget med 2 000 kr. 
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8. Stif te Isen Musikhistoriska museet 

Verksamheten vid museet under nästa budgetår bestäms i huvudsak 
av den till våren 1978 planerade inflyttningen i nya lokaler i Krono
bageriet i Stockholm. För att kunna förbereda utställningar och över
flyttning till de nya lokalerna beräknar museet att den nuvarande per
manenta utställningen bör stängas och monteras ned cirka ett år före 
inflyttningen. Den utåtriktade verksamheten kommer därför under nästa 
budgetår att bedrivas bl. a. i form av vandringsutställningar, konserter 
som förläggs till andra lokaler i Stockholm och service till forskare och 
institutioner. Samtidigt kommer förberedelsearbetet med de nya ut
ställningarna samt testning av ljud- och bildutrustning att bedrivas i 

nuvarande lokaler. Museet framhåller att det är angeläget att under 
denna tid få en förstärkning av den personal som är praktiskt engage
rad i utställningsförberedelserna och begär för detta ändamål medel 
för två tjänster som assistent. Under de två senaste budgetåren har 
museet erhållit engångsanvisningar på 50 000 kr. per budgetår för plan
läggning och utveckling av nya utställningar. För nästa budgetår begär 
museet en engångsanvisning på 75 000 kr. för detta ändamål. 

Museets behov av instrumentrestaurering är stort. Det gäller bl. a. att 
för de nya utställningarna renovera ett stort antal instrument. I de nya 
lokalerna är en verkstad planerad för instrumentkonserveringar. Sedan 
hösten 1975 finns vid museet en arvodesanställd konservator vars tjänst 
finansieras bl. a. med de medel som är avsedda för underhåll av sam
lingarna. För nästa budgetår begär museet särskilda medel för denna 
tjänst. I övrigt begärs medel för tjänster som fotograf och kamrer samt 
för utfyllnad av en tjänst som intendent från halvtid till heltid. Medel 
begärs vidare för bl. a. vissa lönegradsförändringar, resor, utåtriktad 
verksamhet samt för underhåll av samlingarna. ( +689 000 kr.) 

Statens kulturråd anser att museet kommer att behöva ökade resurser 
i samband med flyttning till nya lokaler ( +411 000 kr.). 

9. Stil te/sen Tlzielska galleriet 

Stiftelsen framhåller att frågan om invärdering av museets fastighet 
på statens allmänna fastighetsfond vid olika tillfällen har varit föremål 
för behandling men påpekar att något beslut ännu inte meddelats. 
Stiftelsen understryker angelägenheten av att denna fråga snarast får 
en lösning. 

Stiftelsen erhöll för innevarande budgetår ett bidrag på 87 000 kr. 
för verksamheten. Detta täcker enligt stiftelsen inte de kostnadsök
ningar som inträffat. För att stiftelsen inte skall behöva lägga om verk
samheten från ett levande museum till enbart ett förvarande bör bi
draget för nästa budgetår utgå med 185 000 kr. 

Statens kulturråd konstaterar att utställningsverksamheten vid galle
riet under senare år haft en starkt vitaliserande effekt på svenskt konst-
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liv. Verksamheten kan inte fortsätta på nuvarande nivå om inte bi
draget ökar. Kulturrådet tillstyrker en ökning av bidraget med 51 000 
kr. 

10. Stiftelsen Sveriges arkitekturmuseum 

Stiftelsen begär en höjning av bidraget till museets verksamhet med 
222 000 kr. Av ökningen utgör bl. a. 95 000 kr. medel för en tjänst 
som museilektor och 35 000 kr. ökade resurser för informationsverk
samhet. 

Statens kulturråd framhåller att arbetet vid museet är av växande 
betydelse. Särskilt dess uppgifter som arkivinstitution fordrar ökat 
stöd. Kulturrådet tillstyrker en ökning av bidraget med 188 000 kr. 

11. Bidrag till större tillfälliga utställningar 

Statens kulturråd föreslår, liksom i 1975 års anslagsframställning, att 
medel bör ställas till kulturrådets förfogande för punktbidrag till vand
ringsutställningar och andra större tillfälliga utställningar. Kulturrådets 
erfarenhet är att många medelstora och mindre museer saknar resurser 
för större utställningsprojekt. Rådet räknar med ett behov av stöd till 
minst ett tiotal utställningar per budgetår och föreslår att ett belopp 
på 1 milj. kr. förs upp i statsbudgeten. Medlen bör användas såväl till 
statlig som annan verksamhet och bidrag skall kunna lämnas till såväl 
offentliga institutioner som till enskilda sammanslutningar och grupper. 

12. Stockholms stadsmuseum 

Statens kulturråd har i sitt förslag om statsbidrag till regionala museer 
tagit upp frågan om statsbidrag till regional museiverksamhet i Stock
holms län. Rådet konstaterar att förhållandena i länet avviker från för
hållandena i ett "normallän" i flera avseenden. Inom länet finns inget 
museum som har en länsmuscifunktion. Däremot svarar Stockholms 
stadsmuseum enligt rådet för ett kulturminnesvårdsarbete i den egna 
kommunen av en typ som i andra län delvis handhas av resp. Iänsmu
scum. Kulturrådet förordar därför för nästa budgetår ett provisoriskt 
statsbidrag på 200 000 kr. till Stockholms stadsmuseum för service till 
riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen på kulturminnesvårdsområdet 
i Stockholms kommun. 

Föredraganden 

Under innevarande budgetår har från detta anslag utgått medel till 
museiverksamhet i Göteborg och Kulturhistoriska museet i Lund. 
Fr. o. m. nästa budgetår bör medel till dessa ändamål beräknas under 
det nya anslaget Bidrag till regionala museer. Bidraget till Stiftelsen 
Sveriges arkitekturmuseum som innevarande budgetår har anvisats ur 
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anslaget Särskilda kulturella ändamål bör fr. o. m. nästa budgetår föras 
upp som en särskild anslagspost under förevarande anslag. 

För Varbergs museum räknar jag med en ökning av bidraget med 

66 000 kr. 
Hallwylska museet har i sin anslagsframställning redovisat att bygg

nadsstyrelsen fr. o. m. nästa budgetår kommer att svara för museets 

kostnader för värme och elektricitet. Jag räknar därför med ett minskat 
mcdelsbehov av 34 000 kr. för museet under nästa budgetår. 

För Drottningholms teatermuseum beräknar jag ett ökat bidrag av 
111 000 kr. Jag har därvid utgått från att museet får en ny organisation 

fr. o. m. den l januari 1978. Inom ramen för bidraget kan museets be

hov av en tjänst som museichef tillgodoses. Förändringen innebär att 

jag fr. o. m. den 1 januari 1978 inte har beräknat några medel för 

tjänsten som ckonomidirektör. 
Under de två senaste budgetåren har en väsentlig upprustning skett av 

Musikhistoriska museet. Jag anser att en viss fortsatt upprustning bör 

ske även under det kommande budgetåret. Jag beräknar därför en ök
ning av bidraget till museet med 200 000 kr. Jag har därvid räknat 
med en mcdelsförstärkning av 68 000 kr. för att tillgodose museets be

hov av en tjänst som konservator. Vidare har jag beräknat 13 000 kr. 

till vissa lönekostnader och ytterligare l 0 000 kr. för underhåll och 
ökande av samlingarna. Slutligen har jag beaktat att museet även under 
nästa budgetår bör erhålla ett engångsbelopp på 50 000 kr. för plan

läggning och utveckling av nya utställningar. 
För Thielska galleriet räknar jag med en ökning av bidraget med 

83 000 kr., varav 50 000 kr. avser att täcka ett beräknat underskott vid 
museet. Någon invärdering av museibyggnaden på statens allmänna 

fastighetsfond i enlighet med vad museet yrkat vill jag inte förorda. 
Jag är dock beredd att senare pröva frågan om bidrag till de kostnader 
som normalt uppstår för vård och underhåll av museibyggnaden. I den 
mån behov av medel för underhållsarbeten på byggnaden uppstår bör 
stiftelsen efter samråd med byggnadsstyrelsen redovisa detta när fram
ställning om bidrag till verksamheten i övrigt ges in. 

Jag har i det föregående berört frågan om regionalt museistöd i Stock
holms län. För nästa budgetår beräknar jag medel för ett provisoriskt 
bidrag med 200 000 kr. till Stockholms stadsmuseum. Bidraget avser 

museets service till riksantiharieämbetct och länsstyrelsen i Stockholms 
län på kulturminnesvårdsområdct i Stockholms kommun. 

Jag har beräknat medel för ökade hyreskostnader vid Musikhistoriska 

museet med l 6 000 kr. Dansmuseets behov av medel för samma ända

mål minskar däremot med 39 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

4 817 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1977178 anvisa ett 

anslag av 4 817 000 kr. 
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R 54. Bidrag till regionala museer 

1977178 Nytt anslag (förslag) 11 633 000 

Nuvarande bidrag till avlönande av landsantikvarier m. 111. 

Innevarande budgetår utgår från anslaget B 30. Bidrag till avlöningar 
inom landsantikvarieorganisationen statsbidrag till avlönande av en 
landsantikvarie och en amanuens i varje län, utom i Stockholms län, 
samt en särskild antikvarie i Gotlands län enligt förordningen 
(1976: 529) om statsbidrag till avlönande av landsantikvarier m. m. 
Statsbidraget utgår med 90 % av vad som motsvarar de kontanta av
löningsförmånerna till en på orten i fråga stationerad statlig tjänsteman 
i resp. löneklass F 17, F 9 och F 13. 

Från anslaget B 45. Bidrag till vissa museer utgår inne.varande bud
getår statsbidrag till Föreningen Varbergs museum för verksamheten, 
till Göteborgs kommunstyrelse för verksamheten vid de museer i Göte
borg, vilka drivs av kommunen, samt Stiftelsen Sjöfartsmuseet. Vidare 
utgår från anslaget statsbidrag till bl. a. Kulturhistoriska föreningen för 
södra Sverige för verksamheten vid Kulturhistoriska museet i Lund. 

1974 års riksdag 

Riksdagen fattade våren 1974 principbeslut om att ett nytt statsbi
dragssystem för länsmuseerna skulle införas (prop. 1974: 28 s. 341-
342, KrU 1974: 15 s. 28, rskr 1974: 248). Statsbidraget skulle avse såväl 
museernas samlade verksamhet såsom fria kulturinstitutioner som deras 
uppgifter inom kulturminnesvården för riksantikvarieämbetet och läns
styrelsen. 

Riksdagen anvisade även ett anslag på 2 milj. kr. till Bidrag till musei
verksamhet i Göteborg. 

Arbetsgruppen för vissa kulturminnesvårds- och museifrågor 

Inledning 
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 25 oktober 1974 till

kallade dåvarande departementsehefen arbetsgruppen (U 1974: 11) för 
vissa kulturminnesvårds- och museifrågor för att bl. a. utforma det nya 
statsbidragssys.temet till länsmuseer m. m. Arbetsgruppen har i maj 1975 
lagt fram betänkandet (Ds U 1975: 9) Regional kulturminnesvård och 
museiverksamhet. Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits 
av kammarkollegiet, statskontoret, byggnadsstyrelsen, riksrevisionsver

ket (RRV), statens personalpensionsverk (SPV), riksarkivet, riksantikva
rieämbetet och statens historiska museer, statens kulturråd, statens na

turvårdsverk, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), statens planverk, samt
liga länsstyrelser samt av decentraliseringsutredningen. 
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Vidare har yttranden avgivits av Svenska kommunförbundet samt 
Norrtälje, Sigtuna, Stockholms, Södertälje, Vaxholms, Nyköpings, Lin

köpings, Norrköpings, Jönköpings, Kalmar, Gotlands, Karlshamns, 

Kristianstads, Eslövs, Helsingborgs, Landskrona, Lunds, Malmö, Trelle
borgs, Halmstads, Varbergs, Göteborgs, Uddevalla, Skara, Skövde, Karl

stads, Karlskoga, Örebro, Falu, Gävle, Härnösands, Sundsvalls, Örn

sköldsviks, Härjedalens, Krokoms, Östersunds, Skellefteå, Umeå, Vilhel

mina, Luleå och Övertorneå kommuner, Landstingsförbundet samt 
landstingen i Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Blekinge, 

Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bolzus, Skaraborgs, 

Örebro, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbund, Landsorganisationen i Sverige (LO), 

Tjänstemä1111e11s centralorganisation (TCO ), Centralorga11isatione11 

SACOISR (SACO/SR), Föreningen Varbergs museum, Stockholms läns 

kulturminnesråd, Stiftelsen Upplandsmuseet, Upplands fornminnesför

ening, Södermanlands hembygds- och museiförbund, Östergötlands forn

minnes- och museiförening, Jönköpings läns hembygdsförbund, Stiftel

sen Smålands museum, Kalmar läns fornminnesförening, Kalmar konst

! örening med Kalmar konstmuseum, Föreningen Gotlands forn vänner, 

Blekinge musei- och hembygdsförening, Skånes hembygdsförbund, Hal

lands museiförening, Bohusläns !zembygdsförbund, Ä/vsborgs läns musei

förening, Västergötlands fommin11esföre11i11g, Örebro läns hembygdsf ör

bund, Västmanlands fornminnesförening, Dalarnas fornminnes- och 

hembygdsförbund, Gästrike-Hälsinge hembygd.1förb11nd, Stiftelsen Jämt

lands läns museum, Stiftelsen Västerbottens museum, Landsantikvarie

organisationernas samarbetsråd, Föreningen Sveriges tandsantikvarier, 

Svenska museiföreningen, Riksförbundet för hembygdsvård samt av 
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys). 

Härutöver har skrivelser inkommit från Svenska arkeologiska sam
fundet, institutionerna för arkeologi, särskilt nordeuropeisk, och medel

tidsarkeologi vid Lunds universitets historiska museum, institlltionerna 
för arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Uppsala, Stockholms, Göte
borgs och Umeå universitet, Vitterhets-, historie- och antikvitetsakade

nzien (Vitterhetsakademien), Nordiska museet, Malungs hembygdsför

ening, statens humanistiska forskningsråd, Sveriges arkitekturmuseum, 

länsarbetsnämnden i Gotlands län, Östra Blekinge hembygdsförening, 

Kulturhistoriska förening.en för södra Sverige, Skara domkapitel och 
från Angermanlands hembygdsförbund. 

I det följande lämnas en kort redogörelse för arbetsgruppens förslag 
angående statsbidrag till länsmuseer m. m. 

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har övervägt lämplig b i d r a g s k o n s t r u k t i o n 
med beaktande av den allmänna synen på statsbidrag .till regionala kul-
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turinstitutioner och de särskilda motiv för det nya länsmuseibidraget 
som kommit till uttryck i prop. 1974: 28. Bidraget bör i likhet med nu
varande landsantikvariebidrag ges en konstruktion med inbyggd värde
beständighet. 

Arbetsgruppen föreslår att statsbidraget till länsmuseerna ges huvud
sakligen samma utformning som nuvarande statsbidrag till regionala och 
lokala teater-, dans- och musikinstitutioner. Bidraget bör utgå till läns
museer (motsvarande) som regeringen förklarar statsbidragsberättigade 
och som får bidrag från landsting och/eller kommun. I första hand bör 
de 21 museer som i dag kan betecknas som länsmuseer erhålla bidrag. 
Arbetsgruppen fäster avgörande vikt vid att dessa museer redan bedri
ver en länsomfattande verksamhet inom både kulturminnesvårds- och 
museiområdet. Det blir härigenom möjligt att med ett statsbidrag till en 
institution i varje län tillgodose bidragssystemets dubbla syfte att tillför
säkra regionen fortsatt tillgång på kvalificerad kutturminnesvårdsexper
tis och samtidigt bidra till utvecklingen av en regional museiverksamhet. 

Statsbidraget till länsmuseer bör utgå i form av grundbidrag och till
läggsbidrag. Grundbidraget bör beräknas på grundval av ett bidrags
underlag som bygger på institutionens lönekostnader för såväl fast 
anställda som för köpta tjänster. För beräkning av bidragsundcrlaget 
bör elit grundbelopp fastställas som motsvarar den genomsnittliga löne
kostnaden för samtliga anställda vid ifrågavarande museer. Det antal 
grundbclopp som fastställs för va-rje institution, dvs. bidragsunderlaget, 
får inte överstiga summan av de genomsnittliga lönekostnaderna för an
talet årsarbetare vid institutionen och lönekostnadsandelen av köpta 
tjänster. Grundbidrag bör utgå med viss procent av det fastställda bi
dragsunderlagct. Arbetsgruppen har inte funnit skäl som talar för en an
nan statsbidragsprocent för länsmuseerna än vad som gäller för teater
och musikinstitutioner. Det bör enligt arbetsgruppen vara en uppgift 
för statens kulturråd att för varje institution fastställa dc.1 antal grund
belopp som skall utgöra institutionens bidragsunderlag. 

Arbetsgruppen anser att det föreslagna systemet för statsbidrag till re
gionala museer bör inrymma en möjlighet för länsmuscer med regional 
verksamhet av väsentlig omfattning att, på samma sätt som gäller för 
teater-, dans- och musikinstitutioner, erhålla tilläggsbidrag. 

Ett statsbidrag till länsmuseerna kan inte åtföljas av detaljerade b i
d r a g s b e s t ä m m e 1 s e r. Det bör emellertid föreskrivas att bidrags
mottagande institution skall bedriva såväl vetenskaplig insamling och 
dokumentation som utåtriktad verksamhet inom kulturminnesvårds- och 
museiområdet. En ny bidragsförordning bör vidare innehålla de all
männa villkoren att en bidragsmottagande institution bör eftersträva att 
verksamheten blir tillgänglig inom olika delar av institutionens verksam
hetsområde och att den når olika publikkategorier, t. ex. barn och ung
dom samt personer som vistas på vårdinstitutioner. Därtill kommer de 
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tekniska bestämmelser som krävs för administrationen av det nya bidra
get. 

Det bör även föreskrivas en rätt för riksantikvarieämbetet och läns
styrelserna att begära yttranden av länsmuseerna. Institution som får bi
drag bör, i vad avser tillämpningen av bidragssystemct, stå under tillsyn 
av statens kulturråd. 

Tjänstemännen inom nuvarande landsantikvarieorganisation, sam
manlagt 49 personer, har p en s i o n s f ö r m ån er enligt statens all
männa pensionsrcglemente. Genom omorganisationen kan det enligt ar
betsgruppen inte längre anses föreligga något statligt arbetsgivaransvar 
för berörda tjänstemän. Frågor om löne- och anställningsvillkor samt 
pension får förutsättas lösas i förhandlingar mellan personalorganisatio
nerna och huvudmannaorganisationerna. Arbetsgruppen förutsätter 
dock att bl. a. frågan om pensionsrätten närmare övervägs och att omor
ganisationen i nämnda avseende inte skall innebära någon försämring 
för berörda tjänstemän. 

Landsantikvarieorganisationens 1 ö n e f o n d e r bildades ursprung
ligen med hjälp av bidrag av särskilda lotterimedel. Antalet lönefonder 
är f. n. 21. 15 fonder förvaltas av kammarkollegiet och sex av vederbö
rande huvudman. Fonderna uppgår till sammanlagt 3 milj. kr., i genom
snitt 150 000 kr. per fond. Avkastningen inräknas i statsbidraget till av
löningar inom Iandsantikvaricorganisationen. Genom införandet av ett 
statsbidragssystem för länsmusecrna i enlighet med arbetsgruppens för
slag saknas enligt gruppens mening anledning att låta avkastningen av 
lönefonderna ingå i statsbidraget. Förhandlingar bör tas upp med hu
vudmannaorganisationerna om överförande av fondmedlen till kammar
kollegiets förvaltning i de fall där detta ännu inte skett. 

Frågan om statsbidrag till regional museiverkamhet i S t o c k
h o l m s l ä n, G ö t e b o r g s o c h 13 o h u s l ä n samt de båda 
S k ån e I än en har särskilt övervägts. Arbetsgruppen föreslår inte nå
got statsbidrag till regional musei- och utställningsverksamhet i dessa re
gioner. De organisatoriska förutsättningarna för ett bidrag måste först 
klarläggas. Med hänsyn till de särskilda förhållandena i Skånelänen 
föreslår arbetsgruppen a:tt Skånes hembygdsförbund skall erhålla ett sär
skilt statsbidrag för regional kulturminnesvårdsverksamhet. 

I ett särskilt yttrande har ledamoten Stig Wandcn i fråga om bidrags
konstruktionen anfört bl. a. att starka skäl enligt hans mening talar för 
att statsbidraget till länsmuseerna bör utformas liksom f. n. som ett för 
samtliga län lika stort, värdesäkrat bidrag åt kulturminnesvård och mu

seiverksamhet i länen. 

Remissyttranden 
Ett stort antal remissinstanser, däribland statens kulturråd, ansluter sig 

till arbetsgruppens syn på motiven för ett nytt statsbidragssystem för 
Iänsmuseerna. 
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Bidragssystemet bör enligt riksantikvarieämbetet och statens histo

riska museer ge länsmusecma resurser för fullgörande av begärda insat
ser för länsstyrelserna och riksantikvarieämbetet inom kulturminnesvår
den, utgöra ett stöd för utvecklingen av länsmuseets verksamhet som bas
institu:tion för den primärkommunala och landstingskommunala kultur
minnesvården samt utgöra ett stöd för den regionala museiverksamhe
ten. 

Flera remissinstanser, däribland statens naturvårdsverk, understryker 
vikten av att hembygdsrörelsen i sin verksamhet kan erhålla stöd och 
experthjälp från länsmuseet/landsantikvarien och med bibehållen fri och 
obunden ställning delta i arbetet på kommunal och regional nivå. 

Arbetsgruppens förslag till b i d r a g s k o n s t r u k t i o n mottas 
genomgående positivt av remissinstanserna. Förslaget att statsbidraget 
till länsmuseerna bör ges huvudsakligen samma utformning som statsbi
draget till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner till
styrks uttryckligen av ett fyrtiotal remissinstanser. Lika många instanser 
säger sig inte ha något att erinra mot själva bidragskonstruktionen. 

Ett trettotal remissinstanser, däribland Sl'enska kommun/ örbundet, 

understryker vikten av att bidragen görs värdebeständiga och atit de 
kopplas till de lokala huvudmännens insatser, varigenom möjligheter 
skapas för den önskade förstärkningen av länsmuseerna. 

RRV anser att grundbidraget bör vara lika stort för alla län. I den 
mån statens kulturråd finner det lämpligt att stödja speciella, tids
begränsade regionala verksamheter inom kulturminnesvården bör detta 
kunna ske genom tilläggsbidrag. 

Ett trettiotal remissinstanser reagerar mot tanken att statsbidraget i 
första hand skall utgå till en institution i varje län. Landstingsförbundet 

föreslår att statsbidrag skall kunna utgå till fler än ett museum i länet. 
Ett statsbidrag knutet till endast en institution kan enligt förbundet inne
bära en onödig låsning och koncentration av museiverksamheten. Be
dömningen av länsmuseifrågan skall enligt Svenska kommunförbundet 
ses utifrån de samlade kulturminncsvårds- och museifesurserna inom 

varje län. Där flera museer inom samma län kompletterar varandra så 
att de tillsammans fullgör funktionerna som länsmuseum, kan det inte 
vara rimligt att bygga upp nya parallella verksamheter inom länsmuseet 
för att därigenom uppfylla statsbidragsbestämmelsernas krav på ett 

komplett länsmuseum. 
Enligt Föreningen Varbergs museum och Varbergs kommun uppfyller 

även Varbergs museum villkoren för en länsomfattande verksamhet 
inom både kulturminnesvårds- och museiområdet. Föreningen anser att 
ett särskilt statsbidrag även i fortsättningen bör utgå till Varbergs mu
seum och att detta bör uppgå till samma belopp som gäller för övriga 
länsmuseer. 

Statens kulturråd framhåller att konst- och naturhistorisk verksamhet 
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bedrivs i vissa län av andra museer än länsmuseer. Ett bidragssystem 
som baseras på att endast ett museum i varje län är berättigat att er
hålla statsbidrag, kan därför enligt kulturrådet komma att bli ett hinder 
för utvecklingen av verksamheten inom det naturhistoriska och det 
konsthistoriska fältet. 

Några remissinstanser, däribland statens kulturråd och Föreningen 

Sveriges landsantikvarier, unders.tryker att grundbidraget bör utgå med 

55 % av bidragsundcrlaget, dvs. med samma bidragsprocent som för 

teater-, dans- och musikinstitutionerna. 
Flera remissinstanser, däribland Landstingsförbundet, anser i likhet 

med arbetsgruppen att tilläggsbidrag skall kunna utgå till museer med 
omfattande regional verksamhet. Enligt bl. a. Föreningen Gotlands 

fornvämzer bör särskilda projektbidrag i vissa fall kunna utgå. 
Statens kulturråd anser liksom arbetsgruppen att kulturrådet bör få i 

uppdrag att fördela grundbcloppen sedan statsmakterna fastställt det to
tala antalet. Rådet bör därvid samråda med riksantikvarieämbetet. 

Arbetsgruppens förslag till allmänna b i d r a g s b e s t ä m m e l s e r 
accepteras av bl. a. statens kulturråd och Landstingsförbundet. 

La11dsti11gsförbu11det framhåller att bidragsföreskrifterna bör vara all

mänt hållna och så utformade att målen för den statliga kulturpolitiken 
uppnås. Länsmuseets huvudmän fastställer inom denna ram själva inrikt

ningen och ambitionsnivån på museiverksamheten. Föreningen Sveriges 

landsantikvarier framhåller att länsmuseemas/landsantikvariernas verk

samhet inom kulturminnesvården förutsätter en statsbidragsförordning 
som skapar garantier för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Arbetsgruppens förslag att de institutioner som får bidrag skall stå 
under tillsyn av statens kulturråd tillstyrks av bl. a. Föreningen Sveriges 

landsantikvarier och Stiftelsen Västerbottens museum. 

Frågan om p e n s i o n s f ö r m å n e r samt löne- och anställnings
villkor i övrigt för tjänstemän inom landsantikvarieorganisationen efter 
omorganisationen uppmärksammas av ett tjugotal remissinstanser som 
understryker att omorganisationen inte får innebära någon försämring 
för de berörda tjänstemännen. 

En konsekvens av landsantikvariebidragets upphörande blir enligt 
SPV att ifrågavarande anställningshavare inte omfattas av statens all
männa pensionsreglemente. Riksantikvarieämbetet och statens historiska 

museer betonar att frågan om landsantikvariernas pensionsförmåner 

särskilt bör beaktas vid omorganisationen. SACOISR konstaterar att ett 

nytt statsbidrag till länsmuseerna och en ny regional kulturminnesvårds
organisation är faktorer som tillsammans i hög grad påverkar anställ

ningsförhållanden och arbetsuppgifter för museernas nuvarande personal. 

Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråd framhåller att ansvaret 

för anställnings- och trygghetsfrågor för de anställda kommer att åvila 
de nya huvudmannaorganisationerna för länsmuseerna, i ett betydande 
antal fall nybildade stiftelser. 
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I ett tiotal yttranden behandlas landsantikvarieorganisationens I ö -
n e f o n d er. Kammarkollegiet noterar att arbetsgruppen föreslagi.t att 
avkastningen av fonderna inte skall ingå i statsbidraget, men att gruppen 
däremot inte lagt fram något förslag om användningen av fondavkast
ningen. Föreningen Sveriges landsantikvarier anser att lönefonderna bör 
betraktas som huvudmännens enskilda egendom. Samma uppfattning 
förs fram av bl. a. Jämtlands läns landsting, Skånes hembygdsförbund 

och Gästrike-Hälsinge lzembygdsförbund. Statens kulturråd utgår från 
att avkastningen av lönefondema inte ingår i det nya bidragssystemct. 

I likhet med arbetsgruppen finner statsko11toret, statens kulturråd och 
länsstyrelsen i Stockholms län att frågan om eventuella statsbidrag till 
regional musei- och utställningsverksamhet i Stockholms län, Göteborgs 
och Bohus län samt Skånelänen får lösas i annan ordning, när pågående 
utredningar om dessa verksamheters lokala och regionala organisation 
har slutförts. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, som finner det 
egendomligt om den regionala kulturminnesvårdcn i S t o c k h o 1 m s 
1 ä n som helhet inte skulle tillföras någon resursförstärkning inom den 
föreslagna reformens ram, anser att statsbidraget bör utsträckas även till 
detta län och vara ett stöd för utvecklingen av den primär- och lands
tingskommunala kulturminnesvården. I avvaktan på en tillfredsställande 
lösning av frågan om antikvarisk service till kommunerna i Stockholms 
län, anser Svenska kommzmförbzmdet det rimligt att statsbidrag utgår 
till de museikommuner i länet som redan nu bedriver s. k. yttre kultur
minnesvård. Även Stockholms läns kulturminnesråd anser det vara ett 
rättvisekrav att statsbidrag för den yttre kulturminnesvården utgår i 
Stockholms län. Stockholms läns landsting understryker vikten av att 
statsbidrag utgår även till länsmuseiverksamheten i Stockholms län. 
I ett tiotal yttranden hänvisas till det förslag till kulturpolitiskt hand
lingsprogram för Stockholms läns landsting, som utarbetats inom lands
tingets kulturnämnd. 

Med anledning av förslagen beträffande G ö t e b o r g s o c h B o
h u s 1 än understryker Göteborgs kommun vikten av att förslagen an
gående länsmuseifunktionen i västra Sverige inte binder och negativt på
verkar frågan om museiverksamheten i ett större västsvenskt perspektiv. 
Uddevalla kommun och Göteborgs och Bohus läns landsting anför att 
långt framskridna planer finns på att föra över Uddevalla museum till en 

stiftelse med landstinget, kommunen och Bohusläns hembygdsförbund 
som huvudmän. Museets regionala ansvar skulle därigenom omfatta 
landstingsdelcn av länet, me.n inte Göteborgs kommun. 

Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i frågan stöder förslaget 
att Skånes hembygdsförbund t. v. skall erhålla ett särskilt statsbidrag för 
regional kulturminncsvårdsverksamhet i S k å n e 1 än en. Statens kul

turråd understryker emellertid i likhet med arbetsgruppen att det bör 
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stå fritt för landstingen och staten att ompröva bidragsgivningen, sedan 
de organisatoriska frågorna om museiverksamhet i Skåneregionen har 

klarlagts. Även länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län samt 
Lunds kommun ser förslaget som en tillfällig lösning. 

I flera yttranden hänvisas till pågående utredningsarbete om den re
gionala kulturpolitiken i Skåne. Landstingen i Kristianstads och Malmö

hus län samt Malmö kommun, vilka tillsatt en gemensam utredning, 

redovisar som en preliminär bedömning att de kommunala museerna 

i Kristianstad, Malmö och Helsingborg har alla förutsättningar att svara 
för en Iänsmuseifunktion i Skåne och att vart och ett av dessa museer 

bör erhålla statsbidrag enligt de bestämme!set som kan komma att 

gälla för länsmuseer. 

1965 års musei- och utställni11gssakku1111igas förslag angående Kultur

historiskt museum för södra Sverige 

Inledning 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 26 mars 1965 tillkal

lade dåvarande departementschcfen 1965 års musei- och utställningssak
kunniga (MUS 65) att bl. a. utreda frågor rörande museiväsendet. MUS 

65 har i mars 1975 lagt fram ett delbetänkande {Ds U 1975: 2) Kultur
historiskt museum för södra Sverige. Efter remiss har yttranden över be
tänkandet avgivits av kammarkollegiet, statskontoret, byggnadsstyrelsen, 

riksrevisionsverket, statens kulturråd, riksantikvarieämbetet och starens 

historiska museer, nationalmuseet, naturhistoriska riksmuseet, etnogra

fiska museet, Nordiska museet, liinsskolnämnderna i Blekinge, Malmö

hus och Kristianstads län, universitetskanslersämbetet - efter hörande 

av universitetet i Lund -, 11trustnings11ämnden för Hniversitet och hög

skolor, arbetsmarknadsstyrelsen, länsstyrelsen i Kristianstads län -
efter hörande av Ängelholms och Kristianstads kommuner -, samt 
länsstyrelsen i Malmöhus liin - efter hörande av Eslövs, Helsingborgs, 

Malmö, Landskrona, Trelleborgs och Ystads kommuner. 
Vidare har y.ttranden avgivits av Svenska kommunförbundet, Lands

tingsförbundet, Kristianstads, Malmöhus och Hallands läns landsting, 

Lunds och Göteborgs kommuner, Tjänstemännens centra/organisation 

(TCO ), Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR), Kulturhistoriska 

föreningen för södra Sverige (Kultiiren i Lund), Skånes hembygdsför

b1111d, Hallands museiförening, Föreningen Sveriges /andsantikvarier, 

Svenska museiföreningen samt Föreningen för undervisning och infor

mation vid svenska museer (FUISM). 

Dessutom har skrivelser inkommit från armenwseet och personalen 

vid Kulturen i Lund. 

I det följande lämnas först en kort redogörelse för betänkandet. 
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MUS65 
MUS 65 föreslår att Kulturhistoriska museet i Lund (Kulturen) och 

Lunds universitets historiska museum (Historiska museet) förs samman 
i en gemensam organisation och tillsammans bildar ett all
mänt kulturhistoriskt museum samt att det nya museet blir ett central
och specialmuseum för södra Sverige. Den gemensamma organisationen 
medför att Historiska museet får en i förhållande till Lunds universitet 
fri ställning. 

MUS 65 föreslår att museet organiseras som en s t i f t e I s e med re
presentanter för staten, Lunds kommun och Kulturhistoriska för
eningen för södra Sverige. För att underlätta samarbetet mellan museet 
och universitetet bör universitetets humanistiska sektion utse en av de 
statliga representanterna. 

Förslaget om en gemensam organisation för Kulturen och Historiska 
museet innebär aitt de statliga s a m I in g ar n a av förhistoriskt och 
medeltida material vid Historiska museet sammanförs med Kulturens 
föreningsägda samlingar. Tillsammans belyser samlingarna hela den syd
svenska kulturutvecklingen från förhistorisk tid till nutid på ett sätt som 
inte kan ske vid någon annan museiinstitution i landet. 

MUS 65 förutsätter att det nya museet i sin helhet skall inrymmas 
inom Kulturens nuvarande område. Förslaget innebär vidare att musei
verksamheten skall koncentreras till den södra delen av Kulturens om

råde. De!Ita kan inte enligt MUS 65 förverkligas i det befintliga bygg
nadsbeståndet utan kommer att erfordra nya lokaler som endast kan 
tillgodoses i en ny b y g g n a d. 

Den norra delen av Kulturens område bör enligt MUS 65, inom den 
föreslagna organisationen, omvandlas till ett f r i I u f t s m u s e u m 
med karaktär av offentlig park. Detta möjliggör en friare publik verk
samhet med eller utan direkt anknytning till museiarbetet. Denna verk
samhet kommer främst kommunens egna invånare till godo. Vården av 
området och dess byggnader samt där bedriven verksamhet blir en ut
präglad lokal angelägenhet. Detta gäller även det av Kulturhistoriska 
föreningen för södra Sverige ägda kulturreservatet i Östarp. 

Verksamheten vid Kulturen bekostas i dag huvudsakligen av staten 
och Lunds kommun. Bidrag lämnas från landstingen i Malmöhus, Kris
tianstads, Blekinge och Hallands län samt från ett par kommuner. MUS 
65:s förslag innebär att det ekonom is k a ansvaret för den nya 
museiinstitllltionen helt kommer att åvila staten och Lunds kommun. 
Statens ekonomiska ansvar bör begränsas till omhändertagandet och 
vården av samlingarna samt till de servicefunktioner som museiinstitu
tionen kommer att fullgöra som centralmuseum för södra Sverige. På 
kommunen faller hela dot ekonomiska ansvaret för friluftsmuseet och 
för kulturreservatet i östarp, för skolundervisningen och för den tillfäl
liga utställningsverksamheten. För de permanenta utställningarna bör 
det ekonomiska ansvaret delas mellan staten och Lunds kommun. 
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Remissyttranden 
Ett tiotal rcmissinstanser, däribland statskontoret och Svenska kom-

1mmf örbw1det, tillstyrker MUS 65:s förslag att Kulturen och Historiska 

museet sammanförs i en g e m en s a m o r g an i s a t i o n och till
sammans bildar ett allmänt kulturhistoriskt museum. 

Ett tiotal remissinstanse.r som avstyrker en organisatorisk samordning 

av de två museerna förordar i stället någon form av ökat samarbete 
mellan museerna. Bland dem återfinns V KÄ·, humanistiska fakulteten 

vid universitetet i Lttnd, Kulturen i Lund, Svenska museiföreningeiz och 

personalen vid Kulturen i Lund. Kulturen anser att de av MUS 65 
åsyftade fördelarna med en sammanslagning bättre skulle kunna vinnas 

genom ett effektivt samarbete mellan de båda institutionerna, förslagsvis 
genom ett samarbetsavtal eller genom tillsättande av ett samarbetsråd. 

Bland de remissinstanser som direkt avvisar MUS 65:s förslag om 
sammanslagning hör bl. a. SACO/SR och FU/SM. FUISM anser att skä
len för en sammanslagning i111te är övertygande utan anser tvärtom att 

Historiska museet bör kvarstå som universitetsinstitution i analogi med 
vad som är fallet vid Uppsala universitet, där ett arkeologiskt museum 

av samma typ finns. 
MUS 65:s förslag att det nya museet skall organiseras som en st i f -

tel s e tillstyrks av ett tiotal remissinstanser, däribland statskontoret, 

liinsstyrelsen i Kristianstads län och Före11inge11 Sveriges tandsantikva

rier. Frågan om att Skånes hembygdsförbund även bör ingå i stiftelsen 
tas upp av bl. a. Kristianstads läns landsting, som finner frågan värd yt

terligare överväganden. 
Bland de remissinstanser som helt avvisar förslaget att det nya museet 

skall organiseras som en stiftelse återfinns Lunds kommun, Kulturen i 

L1111d och personalen vid Kulturen i Lund. Lunds kommun anser att 
MUS 65 undervärderat insatserna från Kulturhistoriska föreningen för 
södra Sverige. Kommunen hyser farhågor för att en omorganisation en
ligt utredningens förslag kan innebära ett minskat intresse från nuvarande 
medlemmars sida med åtföljande konsekvenser inte minst för ekonomin. 

MUS 65:s förslag att genom en ny byggnad tillgodose det nya 
museet med erforderliga lokaler inom Kulturens södra område har fått 
ett negativt mottagande av flertalet remissinstanser. Lunds kommun 

framhåller att en nybebyggelse kan få förödande verkningar på befintlig 

miljö i berörd stadsdel, där enligt föreliggande förslag till stadsplan den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön i största möjliga utsträckning skall be

varas. 
Även de flesta remissinstanser som behandlat de sakkunnigas förslag 

att omvandla den norra delen av Kulturens område till ett kommunalt 
f r i 1 u f t s m u s e u m är kritiska till förslaget. Lunds kommun anser 

att nuvarande Kulturen måsite ses som en enhet. Ett friluftsmus.eum med 
i detta fall en ansamling av byggnader skilda åt av trånga gränder kom-

11 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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mer vid fri tillgänglighet för allmänheten att skapa betydande bevak
ningsproblem inte minst med hänsyn till brandrisken. 

De sakkunnigas förslag rörande det ek o n o m i s k a a n s v a r e t 

för museiverksamhcten resp. friluftsmuseet tas upp av ett tiotal remiss
instanser. Statskontoret framhåller att de riktlinjer för beräkning av 

den framtida kostnadsfördelningen mellan staten och Lunds kommun 

som MUS 65 dragit upp är rimliga som utgångspunkt för förhandlingar 
mellan parterna. Kulturen i Lund föreslår att staten, Lunds kommun 

och de skånska landstingskommunerna träffar avtal om en stabil lång
siktig kostnadsfördelning, ett avtal som kunde förnyas vart femte år. 
Ystads kommun anser att uppfattningen att friluftsmuseet skulle \'ara 
enbart en kommunal angelägenhet är helt ogrundad. Skånes hembygds

förbund påpekar att kulturreservatet i Östarp, som enligt förslaget skulle 

vara en ekonomisk angelägenhet för enbart Lunds kommun, inte är be

läget inom kommunen. 

1975/76 clrs riksmiite 

1 prop. 1975176: 100 (bil. 10 s. 74) framhöll dåvarande departcments

chefcn att det förslag som arbetsgruppen för vissa kulturminnesvårds
och museifrågor lagt fram inte omfattar den regionala museiverksamhe

ten i Stockholms län, Göteborgs kommun och Skånelänen, där länsmu
seum i vedertagen mening saknas. Frågan om statsbidrag till museiverk
samheten i sådana län borde enligt departementschefen kunna behandlas 

samtidigt med förslaget om ett nytt länsmuseistöd. För budgetåret 
1976177 beräknades medel för länsmuseernas verksamhet under anslaget 
B 30. Bidrag till a"löningar inom landsantikvarieorganisationen. 

Riksdagen förutsatte vid sin behandling av frågan (KrU 1975/76: 29 
s. 17 och 22, rskr 1975176: 190) att förslag om ett nytt statsbidragssy
stem skulle läggas fram för riksdagen vid nästa riksmöte. Förslaget borde 
omfatta även län där Jänsmuseum i vedertagen mening saknas. Däremot 
ville riksdagen inte göra något uttalande om det förväntade statsbidra
gets storlek och utformning. Riksdagen förutsatte även att frågan om 

statsbidrag till det av Stiftelsen Silvanum drivna skogsmuseet borde prö
vas i samband med frågan om ett nytt länsmuscistöd. Yrkande om höj

ning av bidraget till museiverksamhet i Göteborg (mot. 1975176: 223) 
och anvisande av bidrag till rnuseivcrksamhet i Malmö kommun (mot. 

1975176: 482) avstyrktes av riksdagen. Förslag om prövning av frågan 

om statsbidrag på längre sikt till museiverksamhet i Malmö kommun 

(mot. 1975176: 318 och 1975176: 482) föranledde, med hänsyn till riks
dagens uttalande om stöd till länsmuseerna m. m., inte någon särskild 

åtgärd. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1977178 

översiktligt behandlat frågan om statsbidrag till regionala museer m. m. 
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I skrivelse den 26 oktober 1976 har rådet återkommit med ett detaljerat 

förslag. 
När det gäller st a t s bi cl r ag e t s ut formning och om

.f a t t n i n g utgår kulturrådet från flera aspekter på museernas verk

samhet. De regionala förutsättningarna och behoven skall styra verk

samheten. Därför förordar rådet i likhet med arbetsgruppen .för vissa 

kulturminnesvårds- och museifrågor att statsbidraget till regionala mu

seer utformas på i princip samma sätt som bidraget till lokala och re

gionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Kulturrådet anser en in

byggd värdebeständighet i bidraget vara en absolut förutsättning om 

man vill undvika risken för kostnadsövervältring på landsting och kom

muner, ge institutionerna och deras huvudmän rimliga planeringsförut

sättningar, garantera den service på kulturminnesvårdsområdet som 

länsstyrelserna och riksantikvarieämbetet kommer att vara beroende av 

och i övrigt medverka till en utveckling av museiområdet i enlighet med 

målen för den statliga kulturpolitiken. 

Kulturrådet delar arbetsgruppens uppfattning att i princip ett museum 

i varje region bör svara för service till länsstyrelsen och riksantikva

rieämbetet på kulturminnesvårdsområdet. Ser man till museiverksamhe

tcn i stort är förhållandena enligt kulturrådets mening något annor

lunda. 
I flera län är uppgifterna delade mellan skilda museer med ansvar för 

olika ämnesområden. Konst- och naturhistorisk verksamhet bedrivs i 
vissa län av andra museer än länsmusecr. Ett bidragssystcm som base

ras på att endast ett museum i varje län är berättigat att erhålla statsbi

drag kan därför komma att bli ett hinder i utvecklingen av verksamhe

ten inom det naturhistoriska området och inom konsten. Att hårt binda 

statsbidragsmöjligheten till en enda institution kan också leda till att 
man i regionerna söker bredda basen för statsbidragen genom olika 

konstlade organisatoriska lösningar. Av bl. a. dessa anledningar vill inte 

kulturrådet generellt begränsa statsbidraget till ett museum i varje län. 

Det bör finnas en möjlighet att också ta in andra museer (t. ex. Helsing

borgs museum) i statsbidragssystemet under förut-sättning att de får ett 

regionalt ansvar. Rådet räknar dock inte med någon omfattande ut

ökning av antalet statsbidragsberättigade regionala museer. 

Kulturrådet anser att statsfinansiella skäl talar för en successiv ut

byggnad av det nya bidragssystemet. Av allmänna kulturpolitiska skäl 

prioriteras museerna utanför storstadsområdena högre än museerna i 

Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna. Med hänsyn till omor

ganisationen av den regionala kulturminnesvården prioriteras service på 

detta område det första året högre än övriga verksamhetsområden. 

Detta leder till att nuvarande länsmuseer samt motsvarande funktioner 

i Kristianstads och Malmöhus län kommer i första hand. Det leder 

också till att grundbidragen prioriteras framför ett tilläggsbidrag. 
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De museer som enligt kulturrådets uppfattning är aktue.lla för statsbi
drag budgetåret 1977178 är nuvarande 21 liinsmuseer (motsvarande), 

Varbergs museum, Kristianstads museum, Malmö museum, Kulturen i 

Lund och Göteborgs museer inkl. Sjöfartsmuseet. Personalen vid dessa 
museer uppgick år 1975 till 558,5 årsarbetare. Den genomsnittliga kost

naden per årsanställd uppgick till ca 56 800 kr. Kostnaderna för köpta 
tjänster uppgick till ca 2,3 milj. kr., vilket motsvarar 40,5 årsarbetare. 

Med hänsyn tagen till förändringar i löner och sociala avgifter beräk

nas den genomsnittliga personalkostnaden per anställd för berörda mu
seer år 1976, det s. k. grundbeloppet, till 65 300 kr. Sedan lönelägct och 

de sociala kostnaderna för år 1977 blivit kända bör grundbeloppet för 
budgetåret 1977178 räknas upp i samband med att regeringen beslutar 

om regleringsbrev. 

För berörda museer i län med nuvarande Jänsmuseer förordar kultur

rådet statsbidrag motsvarande två tredjedelar av maximalt antal grund

belopp. I statsbidraget till de 21 länen ingår fortsatt statsbidrag till 

Varbergs museum. Då kulturrådet erfarit att en kulturutredning inom 
Hallands läns landsting kommer att föreslå fastare former för det re

gionala museiarbetet i länet, eventuellt i form av e.n gemensam stiftelse 
för museerna i Halmstad och Varberg, har kulturrådet räknat in Var
bergs museum i det nya statsbidragssystemet till regionala museer. 

Vid överläggningar mellan berörda parter har man diskuterat förut

sättningarna för att stärka . sambandet mellan kulturminnesvårdcn och 
museerna i Skåne I än en' inom ramen för det föreslagna statsbidraget 

utan att samtidigt bryta nuvarande kontakter och arbetsformer. En möj
lighet till detta är att sluta samarbetsavtal mellan Skånes hembygdsför
bund och ett museum i vardera länet. Genom samarbetsavtal kan kultur
minnesvårdcn fortsätta i nuvarande organisationsformer samtidigt som 
den tillförsäkras ökad tillgång till musei- och utställningsteknisk sakkun
skap. Statsbidraget till museerna dimensioneras med hänsyn till den tota
la verksamheten. Den del av statsbidraget som avser den yttre kultur
minnesvården förs genom samarbetsavtalet över till Skånes hembygds

förbund. De museer som enligt kulturrådets mening bör vara parter i så
dana samarbetsavtal med Skånes hembygdsförbund är Kristianstads mu

seum och Kulturen i Lund. Ser man sedan till museiområdet i dess hel

het föreslår kulturrådet att man i första omgången lägger ansvaret för 

den regionala verksamheten på Kristianstads museum, Kulturen i Lund 

och Malmö museum. 
Under förutsättning att verksamheten inriktas på hela länet och att 

landstinget lämnar nödvändiga anslag föreslås Kristianstads museum få 
statsbidrag på samma grunder som de nuvarande länsmuscerna. Också 
Kulturen i Lund föreslås få statsbidrag på samma grunder som länsmu

seerna. För storstadsmuseerna har kulturrådet förordat en femårig upp
byggnadsperiod för statsbidraget. Till Malmö museum föreslår rådet ett 

statsbidrag budgetåret 1977/78 med en femtedel av det totala antalet 

grundbelopp. 
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Riksdagen beslöt våren 1974 att ge Göt c borgs kommun ett 
statsbidrag till museivcrksamhetcn. Detta uppgår fr. o. m. budgetåret 
1974175 till 2 milj. kr. Kulturrådet föreslår en successiv utbyggnad av 
statsbidraget till Göteborgs museer. Rådet räknar budgetåret 1977178 
som år 2 i denna utbyggnad. Statsbidragsunderlagct utgörs av Göteborgs 

museers samlade verksamhet inkl. bl. a. markfaunainventeringen och 

service i rimlig omfattning till universitetet. 
I S t o c k h o 1 m s l än har landstingets kulturutredning föreslagit en 

länsmuseiverksamhet som skulle bygga på samarbete mellan Stockholms 

stadsmuseum, Södertälje museum, Sigtuna museer, Roslagsmuseet i 
Nontälje samt Stockholms läns hembygdsförbund. Från bidragssynpunkt 

innebär förslaget att museernas verksamhet utgörs av två delar som kan 

skiljas åt, dels den rent lokala verksamheten och dels den regionala 
verksamheten. Kulturrådet har i sitt förslag till statsbidrag till regionala 

museer genomgående betraktat museerna som en helhet. Utredningens 

förslag innebär vidare att bidrag till den regionala verksamheten skulle 

fördelas av ett regionalt samarbets- och samordningsorgan. Oavsett sam

mansättningen innebär detta att statens/landstingeits bidrag skulle för
delas av en regional "mellaninstans" som inte har något formellt ansvar 

för verksamheten. 
Kulturrådet är positivt till regional museiverksamhet i Stockholms län 

och till statligt stöd av denna när en sådan verksamhet börjar utvecklas. 

Omfattning och utformning måste givetvis avvägas med hänsyn till de 
statliga och statsunderstödda museerna i Stockholm och i vilken ut
sträckning dessa redan täcker behoven. I dag finns ännu inte denna re

gionala museiverksamhct. Inte heller är planer och beslut så långt 
komna att de kan tjäna som underlag för kulturrådets förslag om stats

bidrag. För budgetåret 1977/78 förordar rådet därför ett provisoriskt 
statsbidrag till Stockholms stadsmuseum för service till riksantikva
rieämbetet och länsstyrelsen på kulturminnesvårdsområdet med 200 000 
kr. Medlen bör utgå ur anslag som står till regeringens disposition och 
inte från anslaget till regionala museer. 

Vid 1975176 års riksmöte avstyrkte riksdagen en moti-011 om statsbi
drag till Skogs mus e c t S i Ivan u m, men ansåg samtidigt att 
frågan om bidrag till detta borde prövas i samband med frågan om ett 
nytt länsmuseistöd. Kulturrådet anser för sin del att statsbidraget till re

gionala museer i första hand är avsett som stöd för museer, vilka svarar 

såväl för utställningar och annan publik verksamhet som för insamling 

och dokumentation. Silvanum är en utställningsinstitution och saknar 
insamlings- och dokumentationsuppgifter. 

Kulturrådet är emellertid berett att senare pröva frågan om statsbi
drag till Silvanum. Kulturrådet vill f. n. inte föreslå att statsbidrag till 

Gävleborgs län utgår till mer än ett museum. 
Antalet grundbel-Opp för nästa budgetår föreslås fastställas till 324. 

Kulturrådets förslag till statsbidrag till regionala museer m. m. uppgår 
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för budgetåret 1977/78 till totalt 11 835 000 kr. Häri ingår det proviso
riska statsbidraget till Stockholms stadsmuseum. Rådets förslag innebär 

en ökning av statsbidraget till dessa museer jämfört med innevarande 
budgetår med 6 185 000 kr. 

l nkomna skrivelser 

Kristianstads kommun har hemställt att Kristianstads län i likhet med 

de flesta övriga länen i landet skall ha ett eget länsmuseum, som skall 
svara för såväl den regionala musei- och utställningsverksamheten som 

de kulturminnesvårdsfunktioner, som inte skall flyttas över till länssty
relsen. Vidare hemställer kommunen att Kristianstads museum med 

oförändrat huvudmannaskap skall tilldelas denna länsmuseifunktion och 
komma i åtnjutande av de bidrag som kan utgå härför. 

Kalmar konstförening med Kalmar konstmuseum har framhållit att 

föreningen bedriver en verksamhet som helt uppfyller de krav som ar
betsgruppen för vissa kulturminnesvårds- och museifrågor i betänkan

det (Ds U 1975: 9) ställt på en regional kulturinstitution varför för
eningen anhåller att beslut fattas att räkna institutionen till bidragsbe
rättigade museer fr. o. m. den 1 juli 1976. 

Marianne Schartau och George Welin har framfört synpunkter på 
Skånes hembygdsförbunds framtida ställning. · 

Viirmlands museum har till statens kulturråd anmält önskemål om 
viss justering av bidragsunderlaget för statsbidrag till museet. 

Göteborgs kommunstyrelse har framhållit att statsbidraget till Göte

borgs museer fr. o. m. budgetåret 1977/78 bör utgå i full skala med hän
syn till de uppgifter av riks- och regional karaktär som museerna i Göte
borg sedan länge svarat för. 

Gävle museum har lämnat uppgift om antalet anställda vid museet. 
Varbergs museum har hemställt att statsbidrag till Varbergs museum 

inryms i det nya statsbidragssystcmet till regionala museer. 
Liinsstyrelsen och landstinget i Hallands län har likaledes hemställt 

att statsbidraget till Varbergs museum inryms i det nya statsbidrags

systemet till regionala museer. 
Helsingborgs kommun har redovisat kommunens inställning till or

ganisation och huvudmannaskap för den regionala museiverksamheten 

i Skånelänen. 

F öredraga11de1Z 

Genom riksdagens beslut år 1974 och 1976 har kulturminnesvården 
fått en ny regional organisation (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 

1974: 248; prop. 1975/76: 135, KrU 1975/76: 35, rskr 1975/76: 355). 
Länsstyrelsen är fr. o. m. den 1 juli 1976 statlig regional myndighet på 
kulturminnesvårdsområdct. Särskilda länsantikvarietjänstcr har inrättats 

vid länsstyrelsernas planeringsavdelningar. Länsmuseerna behåller sam-
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tidigt ett ansvar för kulturm!nncsvården. Riktlinjer har angetts för sam
arbetet och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelse och länsmuseum. 

För att trygga museernas möjligheter att utföra ett fortsatt effektivt ar
bete inom bl. a. kulturminnesvården skall ett nytt statsbidrag införas för 
länsmuseerna. 

Arbetsgruppen för vissa kulturminnesvårds- och museifrågor lade i 

betänkandet (Ds U 1975: 9) Regional kulturminnesvård och museiverk
sarnhet fram förslag om ett nytt bidragssystcm. Med hänsyn till före

liggande organisatoriska oklarheter omfattatle förslaget inte museer 
i Stockholms län, Göteborgs kommun och Skånelänen. 

Riksdagen förutsatte vid 1975/76 års riksmöte att förslag om ett nytt 
statsbidrag till länsmuseer skulle läggas fram under riksmötet 1976/77 

och att det även skulle omfatta regional museiverksamhet i län där läns
museurn i vedertagen bemärkelse saknas (KrU 1975/76: 29, rskr 1975/ 

76: 190). 

Statens kulturråd har såsom ansvarig myndighet på museiområdet 
kompletterat arbetsgruppens utredning och i anslutning till sin anslags

framställning för nästa budgetår lagt fram ett preciserat förslag. Det är 
nu möjligt att i enlighet med riksdagens önskemål föreslå ett bidrags
system som i princip omfattar hela landet. 

Innan jag redogör för mitt förslag vill jag erinra om det statliga 

museistödets allmänna inriktning. Staten har tagit det huvudsakliga 
ansvaret för ett mindre antal museer med tyngdpunkten inom ämnes
områdena arkeologi, historia, konst, kulturhistoria, natur och miljö, 

teknik, sjöhistoria, försvarsväsen och etnografi. Dessa s t a t 1 i g a m u
s e e r svarar för bl. a. landsomfattande dokumentation inom resp. om

rade och ger service till regionala och lokala museer. De statliga mu

seernas ans\:ar och uppgifter kan till viss del behöva ytterligare klar
läggas. Under de senaste åren har dessa museer, bl. a. de historiska mu
seerna och konstmuseerna, tillförts väsentligt ökade resurser. Inrättandet 
av nya "c.:::ntralmuscer" eller "landsdelsmuseer" för vissa delar av lan
det skulle dock splittra resurserna och motverka en önskad rcgionalise
ring av verksamheten. 

För de r e g i o n a I a och , 1 ok a I a museernas verksamhet 
svarar i första hand landsting och kommuner. BL a. har de s. k. läns
museerna med kommunala insatser byggts upp till basinstitutioner för 

den regionala kulturminnesvården och museiverksamheten. För att de 

samlade statliga insatserna inom museisektorn skall kunna bidra till en 
decentraliserad och regionaliserad kulturminnesvård och museiverksam

hct måste de fördelas med geografisk rättvisa och med hänsyn tagen till 

regionala och lokala ambitioner. Staten har i detta sammanhang ett 
uelansvar för att verksamheten vid de regionala institutionerna skall 

kunna upprätthållas. 
Huvudsyftet med det nya statsbidraget är såletles att trygga den fort-
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satta verksamheten vid ett antal regionala museer, för vilka landsting 
och kommuner har tagit ett huvudansvar. För att stödet skall få önskad 

effekt är det enligt min mening nödvändigt att starkt koncentrera bi
dragsgivningen. Det nya bidraget avlöser det hittillsvarande landsan

tikvaricbidraget, vilket i många fall kan sägas ha varit ett bidrag till 

den verksamhet som de s. k. länsmuscerna bedrivit. Det är därför följd
riktigt att det nya bidraget bör utgå till dessa museer. Man bör också 

utforma bidraget så att det om möjligt även omfattar institutioner i re
gioner som saknat museer med uppgifter för hela länet. 

Statsbidrag till avlönande av landsantikvarie m. m. utgår f. n. i 21 

län till huvudman för regionalt museum. I likhet med arbetsgruppen 
fäster jag avgörande vikt vid att dessa museer i sin verksamhet spän

ner över både kulturminnesvårds- och museiområdet inom var sin re

gion. Genom bidrag till dessa museer tillgodoses det dubbla syftet att 

både säkerställa fortsatt tillgång på kvalificerad kulturminnesvårdsex
pertis i regionen och allmänt stödja den regionala musciverksamheten. 

I Skånelänen står Skånes hembygdsförbund som mottagare av lands
antikvariebidrag utan att vara huvudman för museum. Det har därför 
varit nöclvändi.gt att närmare pröva förutsättni.ngsarna för att, i.nom ra

men för det nya statsbidraget, stärka sambandet mellan kulturminnes
vårdcn och museerna i Skånelänen utan att samtidigt bryta nuvarande 
kontakter och arbetsformer. Statens kulturråd har efter överläggningar 

med berörda parter föreslagit att samarbetsavtal sluts mellan Skånes 

hembygdsförbund och ett museum i vardera länet. Jag anser detta vara 

en godtagbar lösning. Jag delar vidare kulturrådets uppfattning att an
svaret för den regionala verksamheten i Skånelänen bör kunna läggas 
på Kristianstads museum för Kristianstads län, Kulturhistoriska museet 
i Lund för Malmöhus län och Malmö museum för Malmö kommun. 
Eftersom Malmö kommun står utanför Malmöhus läns landsting finner 
jag det naturligt att räkna med kommunen som en region i bidrags

hänseende. 
Göteborgs kommun erhåller fr. o. m. budgetåret 1974/75 statsbidrag 

för verksamheten vid Göteborgs museer och Stiftelsen Sjöfartsmuseet. 

Även Göteborgs kommun, som inte ingår i Göteborgs och Bohus läns 

landsting, bör enligt min mening betraktas som en region i bidrags

hänseendc. 
Statens kulturråd är inte berett att inom ramen för det nya bidrags

systcmet nu förorda bidrag till något regionalt museum i Stockholms 

län. Jag delar rådets uppfattning. 
I likhet med kulturrådet anser jag att Stockholms stadsmuseum bör 

få statsbidrag för service på kulturminnesvårdsområdet i Stockholms 
kommun. Jag beräknar medel härför under anslaget Bidrag till vissa 

museer. 
Det finns således förutsättningar för att låta ett enhetligt statsbidrags-
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system omfatta ett rikstäckandc nät av regionala museer, som vart och 
ett tar ett ansvar för regional kulturminnesvård och museiverksamhet 
inom en region. I enlighet med detta synsätt bör det nya statsbidraget 

utgå till 21 regionala museer, vilka motsvarar nuvarande s. k. länsmu
seer, samt till Kristianstads museum, Kulturhistoriska museet i Lund, 
Malmö museum och Göteborgs museer. Härigenom kan man uppnå en 
geografiskt rättvis fördelning av tillgängliga medel och med det nya 

statsbidraget medverka till att stärka grunden för ett antal regionala mu
seer med bred kompetens inom såväl kulturminnesvårds- som musei

området. 
Statens kulturråd har även räknat in Varbergs museum, som under 

en följd av år erhållit statsbidrag, i det nya statsbidragssystemet. Med 

hänsyn till de grundprineiper för bidragsgivningen som jag redogjort för 
kan jag inte tillstyrka bidrag till ytterligare ett museum i Hallands län 
inom ramen för bidragssystemet. Statsbidraget till Varbergs museum bör 
även för nästa budgetår utgå från anslaget Bidrag till vissa museer. 

Jag har under detta anslag räknat med en väsentlig ökning av bidraget 
till Varbergs museum. Detta får då samma omfattning som stödet till 
museet i Halmstad. Frågan om de halländska museernas organisation 
utreds f. n. av en arbetsgrupp inom Hallands läns landsting. När berörda 
organ fattat beslut om formerna för det regionala museiarbetet i Hal
lands län, bör statens kulturråd kunna återkomma med förslag i fråga 
om statsbidraget till den regionala museiverksamheten i denna region. 

I likhet med statens kulturråd är jag inte heller beredd att föreslå 
statsbidrag till Stiftelsen Silvanum, vilket skulle innebära bidrag till yt
terligare en institution i Gävleborgs län utöver Gävle museum. 

Arbetsgruppen föreslår en b i d r a g s k o n s t r u kt i o n av i huvud

sak samma slag som den som tidigare införts för de regionala och lo
kala teater-, dans- och musikinstitutionerna. Förslaget tillstyrks av sta
tens kulturråd och flertalet andra remissinstanser. 

Även jag anser att det nya statsbidraget till regionala museer bör ut
formas så att det ger utrymme för ett regionalt ansvarstagande vad gäl
ler verksamhetens organisation, inriktning och arbetsformer. Det ger 
huvudmännen stor frihet att utforma verksamheten i enlighet med egna 
förutsättningar och intressen. 

Ett fåtal statsbidragsvillkor bör föreskrivas. Bidrag bör utgå till re
gionalt verksamt museum som regeringen förklarar berättigat till stats

bidrag. Som förutsättning för statsbidrag bör gälla att museet får bidrag 
från landstingskommun eller kommun. Bidragsmottagande museum skall 
vidare bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation, samt i sin 
utåtriktade verksamhet sträva efter att verksamheten blir tillgänglig inom 

olika delar av regionen och att den når olika publikkategorier. Jag vill 
särskilt understryka att ett av de främsta motiven för statsbidrag till be
rörda museer är att dessa bistår kulturminnesvårdens olika organ, bl. a. 
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riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, med uppgifter inom den regio
nala kulturminnesvården i enlighet med de av riksdagen godkända rikt
linjerna. 

Arbetsgruppen och statens kulturråd har utgått från att avkastningen 
av de lönefonder som anvisats till avlönande av landsantikvarie inte skall 
ingå i det nya statsbidraget. Jag delar denna uppfattning. De medel som 

härigenom frigörs bör komma den regionala museiverksamheten till go
do. Det bör dock inte möta något hinder för berörd huvudmannaorga
nisation att överföra fondmedlen till kammarkollegiets förvaltning i de 
fall där detta inte skett. 

Tjänsterna inom den s. k. landsantikvarieorganisationen är enligt före
skrift i bilagan till statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) an

slutna till den statliga tjänstepensioneringen. I och med att kulturmin
nesvården fått en ny regional organisation bör tjänsterna inte längre 
vara inordnade under SPR, vilket förutsätter viss ändring i bilagan till 
reglementet. Den som redan är underkastad SPR i sådan tjänst senast 
den 30 juni 1977 bör dock ges möjlighet att erhålla en personlig pen
sionsrätt mot det att huvudmannen även i fortsättningen svarar för hela 
kostnaden för pensioneringen. Riksdagens bemyndigande bör inhämtas 
att göra avsedd ändring i SPR. Det torde få ankomma på regeringen att 
utfärda bestämmelser om personlig pensionsrätt enligt vad jag här har 

förordat. 
Enligt min mening bör de som har kostnadsansvaret för en verksamhet 

även ha beslutskompetensen. Mottagarna av bidragen bör därför ha full 

frihet att avgöra hur bidragen skall användas för att främja de ändamål 
jag tidigare har angivit. Någon direkt koppling i bidragskonstruktionen 
till antalet tjänster på museerna anser jag därför inte vara lämplig. Med 
en sådan modifiering av arbetsgruppens förslag till bidragssystem under
stryks ytterligare de regionala museernas rätt att såsom fria kulturin
stitutioner självständigt besluta om verksam}J.etens inriktning och inne
håll. Museernas huvudmän får möjligheter att i ett regionalt perspektiv 
bedöma hur statsbidraget skall disponeras för att bäst komma regionen 

till godo. 

Med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag i övrigt föreslår jag att ett 
system med ett antal bidragsrum inrättas. Det bör ankomma på statens 
kulturråd att besluta om fördelningen av bidragsrummen på de enskilda 
statsbidragsberättigade museerna. Jag beräknar ett bidragsrum till f. n. 
36 000 kr., vilket motsvarar kulturrådets beräkning enligt den av arbets

gruppen föreslagna konstruktionen. Det bör ankomma på regeringen 
att fastställa bidragsrummets storlek varje budgetår. Det fastställda bi
dragsrummet bör enligt min mening följa lönekostnadsutvecklingen inom 
det statligt reglerade avtalsområdet. I det friare system som jag föreslår 
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inryms sålunda även de förmånliga inslag som finns i det system som 
tidigare införts för teater- och musikinstitutionerna. 

Vid min beräkning av medels behovet för nästa budgetår har 

jag utgått från sammanlagt 324 bidragsrum för de museer som skall om
fattas av bidragssystemet. Detta innebär samma ekonomiska nivå som 
föreslagits av statens kulturråd. 

Jag beräknar det sammanlagda medclsbehovet för bidrag till regionala 
museer för nästa budgetår till 11 633 000 kr. Jämfört med de bidrag 
som utgår till motsvarande institutioner för innevarande budgetår inne
bär det en ökning med 6 067 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade grunderna för statsbidrag till 
regionala museer, 

2. bemyndiga regeringen att vidta erforderliga ändringar i SPR, 
3. till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förslagsanslag av 11 633 000 kr. 

B 55. Riksutställningar 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

7 559 000 
8 826 000 

Stiftelsen Riksutställningar, som bildades den 1 juli 1976, har till 

uppgift att främja utställnings- och konstbildningsverksamheten genom 
att förmedla och anordna utställningar, biträda med rådgivning och an

nan service samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium 
för k:unskapsförmedling, debatt och upplevelse. 

Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kom
munala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda 
som är verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riksutställningars styrelse består av nio ledamöter, som utses av re
geringen. Verksamheten står under tillsyn av statens kulturråd. 

I de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget är detta in
delat i fem program som svarar mot Riksutställningars olika verk

samhetsområden. Under programmen 1-4 har beräknats medel dels 
för de direkta kostnaderna för produktion av utställningar m. m., 

dels för personalkostnader och omkostnader vid Riksutställningars ad
ministrativa och producerande enheter till de delar deras verksamhet 

avser området för resp. program. Programmet 5 omfattar uppdrag, 
som Riksutställningar åtar sig att utföra åt bl. a. statliga myndigheter. 
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Program 
J. Egen utställnings

verksamhet 

1976}77 

2158000 
2. Planerings- och 

utveeklingsverksamhet 500 000 
3. Utställningar i samarbete 3 803 000 
4. Service- och konsult

verksamhet 
5. Uppdragsverksamhet 

R iks11tställ11i11gar 

1097000 
1 000 

7 559 000 

Beräknad ändring \977j7S 

Riks
utställningar 

+ 634000 

+ 211 000 
+ 928 000 

' 660000 
of. 

+2433 000 

Före
draganden 

+ 348 000 

+ 130 000 
' 557 000 

+ 232000 
of. 

+ 1267 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 928 000 kr. 
2. Förslaget till 0-alternativ innebär en indragning av fyra tjänster. 
3. När det gäller programmet för egen ut st äl In in g s verk

s a m h e t föreslår Riksutställningar en utbyggnad och breddning av 
barn- och ungdomsverksamheten. Vidare föreslås en ökad konstutställ
ningsverksamhct samt ökade medel för övertaganden och omarbetningar 
av utställningar. Inom detta program bör vidare anvisas medel för en 

utbyggd verksamhet med film och TV. ( +370 000 kr.) 
4. Beträffande p 1 a n er in g s- o c h u t ve c k 1 i n g s v e r k s a m

h e t e n bör ekonomiska resurser ställas till förfogande för att anordna 
konferenser på olika håll i landet ( + 150 000 kr.). 

5. När det gäller programmet för ut st ä 11 ni n g a r i s a m ar
b c t e föreslår Riksutställningar ökade medel till konstverksamhet samt 
barn- och ungdomsverksamhet. Vidare föreslås en ökning av resurserna 
för ett fortsatt och mer utvecklat samarbete med folkparkerna. Riksut
ställningar föreslår även ökade medel för övertaganden och omarbet
ningar av utställningar som producerats av andra samt för film- och TV
verksamhct. ( +460 000 kr.) 

6. Riksutställningar har sedan år 1970 bedrivit experiment med regio

nal skapande verksamhet i samarbete med bl. a. studieförbund, Riks

teatern, Rikskonserter och lokala museer. För nästa budgetår föreslås en 

ökning av resurserna till detta ändamål. Vidare föreslår Riksutställning
ar en ökning av resurserna för informationsverksamhet. Medelstilldel
ningen för programmet se r vi e e- o e h ko n s u 1 tv e r k s a m h e t 

bör höjas väsentligt nästa budgetår. ( + 525 000 kr.) 
7. Riksutställningar föreslår vidare en engångsanvisning för att kunna 

komplettera sin utrustning ( +500 000 kr.). 

Statens kulturråd 

l. Under programmet e g e n u t s t ä 11 n i n g s v e r k s a rn h e t 

föreslår kulturrådet ökade rnedcl till konstverksamhet samt film- och 

TV-verksamhet ( + 65 000 kr.). 
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2. Den av Riksutställningar föreslagna uppbyggnaden av referensgrup

per och en omfattande konfcrcnsverksamhet är av väsentligt värde i 

p 1 an c r i n g s v er k s a m h e t e n ( + 125 000 kr.). 

3. När det gäller programmet för ut s t ä 11 n i n g ar i s a m a r

b e t e tillstyrker kulturrådet ökade medel till konstverksamhet, överta

ganden och omarbetningar av utställningar samt film- och TV-verksam

het ( + 190 000 kr.). 
4. Riksutställningars möjligheter att informera om sin verksamhet 

bör förbättras. Vidare bör resurserna öka för regional skapande verk

samhet och film- och TV-verksamhet. Under programmet service

o c h k o n s u 1 tv er k s a m h e t tillstyrker kulturrådet således ökade 

medel. ( + 210 000 kr.) 
5. För komplettering av Riksutställningars utrustning föreslår kultur

rådet ökade medel ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Riksutställningsverksamheten fick permanent form den 1 juli 1976 

när Stiftelsen Riksutställningar inrättades. Medlen till verksamheten är, 

som framgår av sammanställningen, uppdelade på fem olika program, 

som återspeglar Riksutställningars viktigaste verksamhetsområden. 

Jag har i inledningen till avsnittet B. Kulturändamål nämnt om det för

handlingsarbete som nu skall inledas rörande utformningen av en ut

ställningsersätlning inom det statliga området. Jag har också redovisat 

vilka åtgärder den förra regeringen vidtagit med anledning av riksda

gens uttalande om statligt stöd till lokalt och regionalt bedrivna utställ

ningar. 

Jag vill i detta sammanhang understryka den viktiga roll som Riks

utställningar kan spela för att ge spridning åt olika typer av utställ
ningar av hög kvalitet. Det gäller såväl centralt producerade utställning

ar som utställningar som sammanställts av regionala eller lokala institu
tioner och organisationer eller i samarbete med dessa. Särskilt intres
santa är de möjligheter som Riksutställningar har att etablera ett sam

arbete med olika grupper som vill använda utställningsmediet för att 
i konstnärlig eller annan form dokumentera en utveckling eller belysa 

aktuella frågor. 

Jag har för nästa budgetår räknat med vissa resursförstärkningar för 

Riksutställningar. För verksamheten inom programmet Egen utställ

ningsverksamhct beräknar jag en ökning med 90 000 kr. 

Inom ramen för innevarande budgetår anvisade medel har det varit 

möjligt för Riksutställningar att bygga ut sin planeringsvcrksamhet. För 

nästa budgetår begärs ytterligare medel för bl. a. konferenser. Jag finner 

det angeläget att denna del i Riksutställningars verksamhet kan utvecklas 

och beräknar en ökning med 70 000 kr. under programmet Plancrings

och utvecklingsverksamhet. 
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Till Riksutställningars huvuduppgifter hör att genomföra utställnings
projekt i samverkan med institutioner och organisationer på kulturom

rådet. Existerande samarbete bör utvecklas. Det nya stödet till regionala 

museer bör bl. a. innebära en värdefull stimulans till utställningsverk
samhet där Riksutställningar medverkar. ökade krav kan förväntas på 

Riksutställningar och jag beräknar med hänsyn härtill en ökning av 
medlen under programmet Utställningar i samarbete med 100 000 kr. 

Riksutställningar föreslår kraftiga ökningar för informationsverksam
het och regional skapande verksamhet inom programmet Service- och 

konsultverksamhet. Jag beräknar en ökning med 100 000 kr. för verk

samhet inom detta program. 
Beträffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 

till vad som anförts i bilaga 3. För flera huvudtitlar gemensamma frå-
gor. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Riksutställningar för budgetåret 1977/78 anvisa ett reser
vationsanslag av 8 826 000 kr. 

B 56. Inkiip av vissa kulturföremål 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

100 000 
100 000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål för vilka risk 
föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant 
konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig 
vikt att de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp 
än det som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen 
i efterhand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen (prop. 1965: 58, 

SU 1965: 76, rskr 1965: 204). 
Kungl Maj:t har den 30 oktober 1974 givit statens kulturråd i upp

drag att i samråd med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet göra 

en värdering av erfarenheterna av gällande ordning i fråga om utförsel 
av kulturföremål och Jämna förslag till regeringen beträffande sådana 

åtgärder som rådet finner motiverade. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att re

geringen föreslår riksdagen 
att till Inköp av vissa kulturiöremål för budgetåret 1977/78 an

visa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 
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Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 

B 57. Statens ungdomsråd: Förv:dtningskostnadcr 

1975176 Utgift1 1 431 907 Reservation 54 370 
l 976177 Anslag1 1 829 000 

1977178 Nytt anslag 
(förslag) 1 388 000 

1 Anslaget Statens ungdomsråd 

Statens ungdomsråd har till uppgift att inom ramen för samhällets 

kultur- och fritidspolitik främja ungdomens sociala och personliga ut
veckling. 

Rådet består av högst tretton ledamöter, som utses av regeringen. 
Ordförande, vice ordförande och två andra ledamöter ingår i rådets 

arbetsutskott. För fullgörande av sina uppgifter skall ungdomsrådet 
fortlöpande samråda och samverka med barn- och ungdomsorganisa
tioner, med statliga myndigheter, kommuner, landstingskommuner samt 
med institutioner och andra organisationer. 

Statens ungdomsråd har enligt sin instruktion att såsom planerings
och utrcdningsorgan handlägga och utreda frågor om samhällets stöd 

till Lmgdomsorganisationcrna och verka för en samordning av statliga 
insatser som avser verksamhet bland barn och ungdom. Rådet skall vi

dare självt bedriva eller stödja försöksverksamhct i frågor av central be
tydelse för ungdomsarbetet samt bedriva upplysningsverksamhet i barn

och ungdomsfrågor. 

1976/77 

Personal 
Handlä11gande personal 5 
Övrig personal 4 

9 

Anslag 
Lönekostnader 892 000 
Sjukvård 2 000 
Reseersättningar 50 000 
därav utrikes resor (] [ 000) 
Lokalkostnader 117 000 
Expenser 113 000 
Utredningsvcrksamhct 350 000 
lnformationsverksamhet 280 000 
Till regeringens disposition 25 000 

1829 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Statens ung
domsråd 

of. 
of. 

of. 

75 000 
+ 1 000 
+ 15 000 

(+ 15000) 
+125000 
' 14000 T 

-1-218 000 
+105 000 
- 25 000 

+528000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

' 75000 T 

1 000 
+ 5 000 

(+ 1 000) 
+125 000 
+ 8 000 
-350 000 
-28CG0') 
- 25 000 

-441000 
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Statens 1111gdomsråd 

1. Ungdomsrådets personal är med undantag för huvudsekreteraren 
arvodcsanställd. Rådet finner detta otillfredsställande och anser att en 
överg[rng till fastare anställningsförhållanden är motiverad. 

2. Pris- och löneomräkning rn. m. 212 000 kr. 

3. Till följd av arbetet med bidragsgivningen till organisationerna 
räknar rådet med ökade resekostnader ( + 8 000 kr.). 

4. Rådet har under år 1976 flyttat till nya kanslilokaler vilket med
för ökade hyreskostnader ( + 125 000 kr.). 

5. Ungdomsrådet finner det angeläget att inom ramen för sitt utred
ningsarbete påbörja en försöksverksamhet i syfte att pröva olika model

ler för föreningslivets medverkan i skolan ( + 50 000 kr.). Vidare har 
rådet i en särskild skrivelse föreslagit att rådet skall få möjlighet att till

sammans med ungdomsorganisationerna genomföra en studie av hur 
det kommersiella fritidsutbudet påverkar ungdomens fritidssituation och 
ungdomsorganisationcrnas arbetsmöjligheter. Studien bedöms ta två till 

tre år i anspråk. Kostnaderna beräknas uppgå till totalt 600 000 kr. 
6. Ungdomsrådet bör få ökade medel till informationsverksamhet för 

att bl. a. genomföra konferenser för studerande i fritidspedagog- och 
fritidsledarutbildning ( + 105 000 kr.). 

7. Ungdomsrådet föreslår att anslaget i sin helhet ställs till rådets 

disposition och att posten till regeringens disposition försvinner. 

Stmens kulturråd och konsumentverket 

över ungdomsrådets framställning om medel till en studie av det 
kommersiella fritids- och kulturutbudet har yttranden inhämtats från 
statens kulturråd och konsumentverket som båda framhåller det ange
lägna i att studien kommer till stånd. Båda myndigheterna redovisar 
vissa synpunkter på uppläggningen av studien. 

Företlraganden 

Vid ungdomsrådet finns f. n. en extra tjänst som huvudsekreterare. 

För övrig personal har ungdomsrådet inom ramen för anvisade medel 

inrättat arvodcstjänster. Jag delar ungdomsrådets uppfattning att en fas
tare personalorganisation är motiverad och avser att senare föreslå re

geringen att extra ordinarie tjänster inrättas vid rådet motsvarande den 
nuvarande tjänsten som huvudsekreterare samt de arvodestjänster som 

nu finns vid rådet. 
Med hä;1~yn till denna förändring bör anslaget fortsättningsvis föras 

upp som förslagsanslag. Detta innebär emellertid att vissa problem kan 
uppstå för rådet att planera och genomföra utrednings- och informa
tionsverksamheten på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt till följd 

av att anvisade medel inte på samma sätt som f. n. kan disponeras un
der flera budgetår. De medel som för innevarande budgetår har an-
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visats under posterna Utredningsverksamhet, Informationsverksamhet 

och Till regeringens disposition bör därför fortsättningsvis anvisas un

der ett särskilt reservationsanslag benämnt Statens ungdomsråd: t:t

rednings- och informationsverksamhet. Samtidigt bör rubriken på före

varande anslag ändras till Statens ungdomsråd: Förvaltningskostnader. 

Den behållning som vid utgången av budgetåret 1976/77 finns pa re

servationsans!aget Statens ungdomsråd bör föras över till det nya an

slaget Statens ungdomsråd: Utrednings- och informationsverksamhet. 

Ungdomsrådets utrednings-, försöks- och informationsverksamhet har 

bidragit till att öka kunskaperna om olika ungdomsfrågor. Verksam

heten har också stimulerat den ungdoms- och fritidspolitiska .debatten. 

De ökade kunskaperna har varit av värde när det gällt att utveckla 

samh~illets stöd och övriga åtgärder på ungdomsområdet. Det är därför 

angeläget att ungdomsrådet kan fortsätta att utveckla sitt utrednings

arbete. Rådet har begärt medel för en studie av hur det kommersiella 

fritids- och kulturutbudet påverkar ungdomens fritidsförhållanden samt 

organisationernas arbetsmöjligheter. Ungdomsorganisationerna ser stu

dien ~om en mycket viktig uppgift för rådet. Avcn statens kulturråd 

och konsumentverket som har yttrat sig över rådets framställning fram

håller det angelägna i att en studie av föreslagen typ kommer till stånd. 

Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi skaffar oss bättre kun

skaper om vilka faktorer som påverkar barns och ungdomars val av 

fritidsaktiviteter. Inte minst är det angeläget att undersöka hur barn

och ung::lomsorganisationernas verksamhet skall kunna bli ett attraktivt 

alternativ. Ungdomsrådet bör beredas möjlighet att genomföra en stu

die av dessa frågor och jag kommer att under det nya anslaget för 

detta ändamål beräkna en ökning med 200 000 kr. Det ankommer på 

regeringen att utfärda de närmare riktlinjerna för genomförandet av 
ungdomsrådets studie. 

Vad gäller ungdomsrådets förslag om en försöksverksamhet för att 
pröva olika modeller för förenings!ivets medverkan i skolan vill jag 
erinra om att skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd har genomfört 

en utvärdering av de insatser som har kunnat göras med hjälp av me
del för särskilda åtgärder på skolomddet (s. k. SAS-medel). De erfaren- · 

heter som därvid har kommit fram bör ge värdefulla erfarenheter till 

gagn för organisationslivet och kommunerna. Jag vill vidare erinra om 

att ungdomsrådet disponerar medel för bidrag till försöksverksamhet 

och utvecklingsarbete inom ungdomsorganisationer. Det bör vara möj

ligt för ungdomsrådet att inom ramen för denna bidragsgivning stödja 

projekt som tar upp den av rådet berörda frågan. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens ungdomsråd: Förvaltningskostnader för budgct

[1ret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 388 000 kr. 

12 Riksdagen 1976177. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 12 
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B 58. Statens ungdomsråd: Utrednings- och informationsverksamhet 

1977178 Nytt anslag (förslag) 887 000 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Statens ung
domsråd: Förvaltningskostnader bör medel för rådets utrednings- och 
informationsverksamhet i fortsättningen föras upp under ett särskilt 

rescrvationsanslag i statsbudgeten benämnt Statens ungdomsråd: Ut
rednings- och informationsverksamhet. Vid min beräkning av anslaget 

har jag utöver pris- och löneomräkning beräknat en ökning av medlen 

för utredningsverksamhet med 200 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens u~1gdomsråd: Utrednings- och informationsverk

samhet för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag 

av 887 000 kr. 

B 59. Bidrag till ungdomsorganisationcrnas centrala verksamhet m. m. 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

23 605 157 
25 789 000 

29 054 000 

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten till de ung
domsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag 
enligt förordningen (1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisatio
ner (omtryckt 1975: 466, ändrad senast 1976: 382). Vidare utgår bidrag 
till vissa samarbetsorgan samt bidrag i särskild ordning till den centrala 
verksamheten inom vissa ungdomsorganisationer. Dessutom står vissa 
medel till statens ungdomsråds förfogande för bidrag till försöksverk
samhet och utvecklingsarbete inom ungdomsorganisationerna. 

Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyss nämnda förord

ning endast till organisation som bedriver verksamhet huvudsakligen 
bland barn och ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i åldern 

7-25 år samt har lokalavdelningar i minst hälften av landets lands

tingskommuncr. Som medlem räknas den som under närmast före
gående redovisningsår varit ansluten till lokalavdelning inom organisa

tionen och som därvid haft stadgeenliga möjligheter att påverka beslut 

rörande organisationens verksamhet och inriktning. Dessutom krävs att 
avgift erlagts till organisationen för det verksamhetsår som upphörde 

under nämnda redovisningsår. Statens ungdomsråd får dock medge att 
kravet på erlagd avgift inte skall gälla för kristen ungdomsorganisation 

varvid skall anges på vilket annat sätt medlemsskapet skall styrkas. 
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Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grund
bidraget utgör 175 000 kr. Det rörliga bidraget utgår för nntalet med

lemmar över 3 000 i åldern 7-25 år i intervallet 3 001-15 000 med 
21 kr., i intervallet 15 001-40 000 med 18 kr. och i intervallet 40 001. 

och däröver med 10 kr. för medlem. Vid beräkningen av bidraget till 
vissa organisationer med verksamhet bland handikappade barn och ung
domar gäller att bidrag utgår om organisationen har mer än l 500 med

lemmar i åldern 7-25 år. Utöver grundbidrag utgår därvid rörligt bidrag 
även för antalet medlemmar i intervallet 1501-3 000 varvid bidraget 

per medlem är 50 kr. I övrigt utgår bidrag enligt de generella bestäm

melserna. För organisation som första gången erhåller bidrag till cen

tral verksamhet samt för organisation som inte längre uppfyller villko

ren i fråga om antalet medlemmar och lokalavdelningar gäller särskilda 

bestämmelser om statsbidragets storlek. 

1976/77 

Anslag 
1. Grundbidrag till ungdoms-

organisationer 8 457 500 
2. Rörligt bidrag till ungdoms-

organisationer 15 581 500 
3. Bidrag till vissa samarbetsorgan 700 000 
4. Särskilda bidrag till vissa 

ungdomsorganisationcr 500 000 
5. Bidrag till försöksverksamhet 

och utvecklingsarbcte 550 000 

25 739 000 

Statens ungdomsråd 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
ungdomsråd 

+3 020 000 

+3 043 000 
+ 200 000 

of. 

+3 500 000 
+9763 000 

Föredra
ganden 

+l 925 500 

+I 020 500 
+ 80000 

T 40000 

+ 199 000 

+3265000 

1. Statens ungdomsråd föreslår att g r u n d b i d r a g e t ökar med 
50 000 kr. ( + 2 488 000 kr.). Grundbidraget till pingstförsamlingarnas 
ungdomsarbete föreslås uppgå till 225 000 kr. (+so 000 kr.). Fyra nya 
organisationer föreslås bli berättigade till bidrag till sin centrala verk

samhet ( +450 000 kr.). 
Statens ungdomsråd erinrar också om att rådet i yttrande över fram

ställningar om statsbidrag från Elevförbundet och Sveriges folkhögskole
elevers förbund tillstyrkt att även vissa elevorganisationer bör erhålla 

bidrag till sin verksamhet. 
2. Även det rör 1 i g a ·bidraget bör höjas. Härigenom blir det 

möjligt att kompensera kostnadsökningarna för främst de organisationer 

som har mer än 15 000 medlemmar. Ett högre rörligt bidrag bör också 

ge organisationerna möjligheter att vidareutveckla den centrala verksam
heten som är nödvändig. Ungdomsrådet beräknar att höjningen av det 

rörliga bidraget bör motsvara ca fyra kr. per medlem ( + 3 043 000 kr.). 
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5. Statens ungdomsråd föreslår att ett nytt bidrag till u n g doms-

o r g a n i s u t i o n c r n a s I c d a r u l b i 1 d n i n g skall införas under 

anslagspostcn Bidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete. Bi

draget bör utgå till en försöksvcrksamhet med fortbildningskurser fö1 

ledare som skall verka inom skolan och i den allmänna fritidsverksam

hctcn. För budgetåret 1977/78 beräknas utbildningsbehovet för dessa 

ändamål uppgå till ca 16 000 kursdagar. Bidraget bör b1!viljas organi

sation efter särskild ansökan. Så snart erfarenheter om utbildningsbeho

vens omfattning har vunnits avser ungdomsrådet att återkomma med 

förslag om de framtida formerna för stöd till verksamheten. Ungdoms

rådet beräknar att de totala kostnaderna för verksamheten budgetåret 

1977/78 kommer att uppgå till ca 7 000 000 kr., varav ca 50 % förutsätts 

kunna täckas av bidrag från landsting och kommuner. Det statliga bi

draget föreslår rådet skall utgå med 3 350 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till bl. a. kostnadsutvecklingcn hör en uppräkning göras 

av såväl grundbidraget som det rörliga bidraget. Jag förordar att helt 

grundbidrag till statsbidragsberättigad ungdomsorganisation under nästa 

budgetår utgår med 195 000 kr. Rörligt bidrag bör i intervallet 15 001-

40 000 mcdkmmar samt i intervallet 40 001 medlemmar och därutöver 

utgå med '20 kr. per medlem resp. 11 kr. per medlem. 

Innevarande budgetår har under jordbruksdepartementets huvudtitel 

under anslaget G 25. Bidrag till viss ungdomsverksamhet anvisats 
500 000 kr. Från anslaget utgår bidrag till viss ungdomsverksamhet på 
bl. a. jordbrukets och skogsbrukets områden. Efter samråcrmcd chefen 
för jordbruksdepartementet förordar jag att nämnda medel fr. o. m. 

nästa budgetår beräknas under förevarande anslag. 

För grundbidrag till ungdomsorganisationerna beräknar jag under 
nästa budgetår ett mcdelsbchov av 10 383 000 kr. Jag har därvid utgått 

från att grundbidraget kommer att uppgå till 195 000 kr. i enlighet med 

vad jag nyss har förordat samt att tre organisationer, nämligen Unga 

synskadades riksförbund, Hörselfrämjandets riksförbund och Sveriges 

dövas riksförbund, som innevarande budgetår har förklarats berättigade 

till bidrag för första gången, under nästa budgetår kommer att erhålla 

ett helt grundbidrag vardera. Jag har vidare tagit hänsyn till det medels

behov som uppkommer till följd av att jag avser att föreslå regeringen 

att ytterligare fyra organisationer, nämligen Svenska brukshundsklub

bens ungdom, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 

- ungdomssektionen, Sveriges filatelistförbunds ungdomssektion samt 

Förbundet Skog och ungdom skall förklaras berättigade till bidrag. Vad 

gäller bidraget till den sistnämnda organisationen har jag räknat med 

att det skall utgå med samma belopp, 105 000 kr., som organisationen 
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innevarande budgetår erhåller under det tidigare nämnda anslaget un

der jordbruksdepartementets huvudtitel. Vid min medclsberäkning har 

jag även tagit hänsyn till att jag senare avser att föreslå regeringen att 

det centrala stödet till Pingstförsamlingarnas ungdomsverksamhet under 

nästa budgetår bör utgå med 280 000 kr. samt att Jordbrukarungdo

mens förbund, som innevarande budgetår erhåller stöd under jordbruks

departementets huvudtitel, under nästa budgetår skall erhålla stöd till 

sin centrala verksamhet under förevarande anslag med 240 000 kr. För 

rörligt bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet beräk

nar jag för nästa budgetår ett medelsbehov av 16 602 000 kr. Jag har 

därvid tagit hänsyn till de höjningar av bidragen i vissa intervaller som 

jag nyss har förordat och till förväntade medlemsförändringar inom 

organisationerna. 

För bidrag till de tre samarbetsorganen Föreningen Nordens ung

domsreprescntantskap, Sveriges kristna ungdomsråd och Sveriges ung

domsorganisationers landsråd beräknar jag ett medelsbehov av 780 000 

kr. Det ankommer på regeringen att bestämma om bidragets storlek för 

resp. samarbetsorgan. 

Vissa organisationer, bl. a. Sveriges fritids- och hemgårdar samt 

Svenska samernas riksungdomsförbund, bör även i fortsättningen erhål

la bidrag i särskild ordning efter regeringens bestämmande. För detta 

ändamål beräknar jag ett medelsbehov av sammanlagt 540 000 kr. 

Elevförbundet och Sveriges elevers centralorganisation har anhållit 

om att bli förklarade berättigade till statsbidrag till sin centrala verk

samhet enligt bestämmelserna om bidrag till ungdomsorganisationer

nas centrala verksamhet. Organisationerna erhåller innevarande bud

getår bidrag till sin verksamhet under anslaget Bidrag till vissa elev

oeh föräldraorganisationer. Med hänsyn till organisationernas upp
byggnad och karaktär är jag inte beredd att nu föreslå någon föränd

ring av bidragsgivningen till dem. 

För statsbidrag till försöksverksamhet och utvccklingsarbetc inom 

ungdomsorganisationer disponerar statens ungdomsråd innevarande 

budgetår 550 000 kr. Jag beräknar en ökning av medel för ändamålet 

med 199 000 kr., varav 155 000 kr. motsvarar medel som innevarande 

budgetår är anvisade under anslaget Bidrag till viss ungdomsverksam

het under jordbrukshuvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de förordade ändringarna av reglerna för bidrag 

till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, 

2. till Bidrag till zmgdomsorganisationemas centrala verksam

het m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 

29 054 000 kr. 
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B 60. Bidrag till ungdomsorganisationcrnas lokala verksamhet 

1.975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

20 307- 343 

38 000 000 

68 000 000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt 

förordningen (1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 
(omtryckt 1975: 466, ändrad senast 1976: 382). 

Berättigade till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdoms

organisationer som enligt 1 § nämnda förordning förklarn.ts berättigade 
att erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas 
centrala verksamhet, dels Sveriges riksidrottsförbund och övriga orga

nisationer med organisationsstöd under jordbruksdepartementets hu
vudtitel, dels de ungdomsorganisationer som erhåller statsbidrag i sär
skild ordning under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas cen
trala verksamhet m. m. 

Statsbidraget utgår budgetåret 1976177 med 9 kr., för varje bidragsbe

rättigad sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokal
avdelning planerad och anordnad sammankomst, med minst fem del

tagare i åldern 12-25 år, som varat minst en timme. 
Riksdagen beslöt (prop. 1975/76: 39, UbU 1975/76: 30, KrU 1975/ 

76: 4y, rskr 1975/76: 367) vid sin behandling av frågan om skolans inre 

arbete att den nedre åldersgränsen fr. o. m. nästa budgetår skall sänkas 
från 12 till 7 år. Samtidigt uttalade sig riksdagen för en höjning av bi
draget per sammankomst. Statens ungdomsråd har den 23 juni 1976 fått 
regeringens uppdrag att tillsammans med bl. a. berörda ungdomsorgani
sationer göra en översyn av den övre åldersgränsen för bidraget. 

Statens ungdomsråd 

Under budgetåret 1975/76 genomfördes 4 281 294 bidragsberättigade 
sammankomster, vilket är en ökning med drygt 11. % jämfört med före
gående budgetår. 

Med hänsyn till den sänkta nedre åldersgränsen samt en ökning av or
ganisationernas verksamhet räknar ungdomsrådet med att 6 800 000 bi
dragsberättigade sammankomster kommer att genomföras verksamhets

året 1977 /78 varav 1 600 000 sammankomster beräknas avse åldersgrup
pen 7-1 l år. Ungdomsrådet föreslår att bidraget utgår med 10 kr. per 
bidragsberättigad sammankomst. Medelsbehovet uppgår därmed till 

68 000 000 kr. ( +30 000 000 kr.) 
Statens ungdomsråd har i skrivelse den 23 november 1976 till utbild

ningsdepartementet redovisat sina överväganden i fråga om den övre 

åldersgränsen för det statliga bidraget till ungdomsorganisationernas lo
kala verksamhet. Rådets skrivelse bygger på en rapport från en särskild 
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arbetsgrupp som haft i uppdrag att närmare studera frågan. Gruppen 
har på grund av den korta tid som stått till förfogande begränsat sitt 
arbete till kontakter och överläggningar med berörda ungdomsorganisa
tioner samt med företrädare för kommunerna. Statens ungdomsråd an
ser sig utifrån en rad ungdomspolitiska och administrativa synpunkter, 

som redovisas i skrivelsen, inte kunna förorda en sänkning av den övre 

åldersgränsen. 

Föredraganden 

Vid sin behandling av förslagen om skolans inre arbete beslöt riks

dagen i enlighet med regeringens förslag (prop. 1975176: 39, UbU 

1975176: 30, KrU 1975176: 4y, rskr 1975176: 367) att den nedre ålders
gränsen för bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

skulle sänkas från 12 till 7 år. I propositionen anförde det föredragande 
statsradet vid sin behandling av åldersgränsen att det kunde ifrågasättas 
om det är ändamålsenligt att samma bidragsform skall användas för så 

vitt skilda åldersgrupper som de mellan 7 och 25 år. En översyn av den 
övre åldersgränsen angavs därför vara motiverad i samband med att 

den nedre gränsen sänktes från 12 till 7 år. 
Efter riksdagens beslut fick statens ungdomsråd i uppdrag att i nära 

samarbete med ungdomsorganisationerna utreda frågan. Ungdomsrådet 

har i en särskild skrivelse den 23 november 1976 redovisat sina över

väganden. Rådet anser att synnerligen starka skäl talar för ett bibe

hållande av gällande bidragsregler. Frågan övervägs f. n. inom rege

ringskansliet. 
Den tidigare beslutade förändringen att även verksamhet med del

tagare i åldern 7-11 år skall få räknas in i bidragsunderlaget för med 
sig att statligt stöd kommer att kunna utgå till aktiviteter bland över 
500 000 barn i olika organisationer. Under nästa budgetår gäller den 
hittillsvarande övre åldersgränsen 25 år. 

Antalet sammankomster som kommer att genomföras under nästa 
verksamhetsår har av ungdomsrådet uppskattats till 6 800 000. Bidraget 
per sammankomst utgår under innevarande budgetår med 9 kr. Jag 
förordar att bidraget under budgetåret 1977/78 skall utgå med 10 kr. 
per sammankomst. Det totala anslagsbehovet kan därmed beräknas 
komma att uppgå till 68 milj. kr. vilket är en ökning med 30 milj. kr. 

jämfört med innevarande budgetår 
Jag hcmst:iller att regeringen föreslår riksdagen att 

J. godkänna de förordade ändringarna av reglerna för bidraget. 
till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, 

2. till Bidrag till ungdomsorganisationemas lokala verksamhet 

för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 68 000 000 

kr. 
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R <il. llidrng till allmän fritidsverksamhet i kommuner 

1977/78 Nytt anslag (förslag) 25 000 000 

Riksdagen beslöt vid sina ställningstaganden till förslagen rörande 

reformeringen av skolans inre arbete (prop. 1975/76: 39, UbU 1975/ 
76: 30, KrU 1975176: 4 y, rskr 1975/76: 367) att ett särskilt statligt bidrag 

till kommunerna skall införas fr. o. m. budgetåret 1977178. Bidraget skall 

syfta till att garantera ett utbud av fritidsverksamhet ef!er skoldagens 

slut. Bidraget skall utgå enligt generella regler och beräknas på antalet 
elever i grundskolan och bör användas för stöd och stimulans till för

eningslivets verksamhet i den allmänna fritidsverksamheten. I de kom
nllmer där föreningslivet inte är representerat eller där man inom för
eningslivet inte är beredd att åta sig ett ansvar för verksamheten kan 
det blir aktuellt att disponera delar av stödet till kommunal verksamhet. 
Det nya statliga bidraget bör ses som ett komplement till det statliga 

lokala aktivitetsstödet och till kommunernas egen bidragsgivning. 
Statens ungdomsråd fick den 23 juni 1976 i uppdrag av regeringen 

att lägga fram förslag om regler m. m. för bidragets användande. Rå

det har i skrivelse den 23 november till utbildningsdepartementet in
kommit med förslag. 

Statens 1111gdomsråd 

Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp inom rådet i vilken har 
ingått företrädare för ungdomsorganisationerna och Svenska kommun

förbundet. Gruppen har under sitt arbete samrått med ungdomsorga
nisationerna. Rådet föreslår att följande riktlinjer bör gälla för det nya 

bidraget. 
I kommunerna bör bidraget handhas av det kommunala organ -

vanligtvis fritidsnämnden - som har ansvaret för fritidsfrågorna och 
som har kontakter med det lokala föreningslivet. Föreningslivet bör ges 

reella möjligheter att medverka i den allmänna fritidsverksamheten. 
Föreningslivet bör därför beredas tillfälle att delta i planeringen av 

verksamheten tillsammans med de kommunala organ som ansvarar 
för skol-, social-, fritids- och kulturfrågorna. Eftersom så många olika 

parter deltar i förberedelsearbetet bör detta påbörjas i god tid innan 
det att verksamheten avses starta. Kommunerna bör rekvirera bidraget 

vid verksamhetens början. Av ansökan bör framgå på vilket sätt plane
ringen har genomförts samt hur föreningslivet kommer att medverka 

i fritidsvcrksamheten. Rekvisitionen, redovisningen och utvärderingen 
bör göras så enkel som möjligt. Redogörelse för genomförd verksamhet 

bör bifogas nästföljande års bidragsrekvisition. Bidraget bör i den en

skilda kommun med fördel kunna användas till projekt med insatser 
i särskilda områden i kommunen eller för att nå speciella grupper av 
barn och ungdomar. Bidraget bör också kunna användas som en all-
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män förstärkning av föreningsbidragct. Ansvaret för utbetalning, upp
följning och utvärdering av det nya bidraget bör ligga på statens ung
domsråd. 

Föredraganden 

Riksdagen beslöt tidigare i år vid sin behandling av propositionen om 

skolans inre arbete att ett särskilt statsbidrag fr. o. m. budgetåret 1977/ 
78 skall utgå till allmän fritidsverksamhet i kommunerna (prop. 1975/ 

76: 39, UbU 1975/76: 30, rskr 1975/76: 367). Till grund för beslutet 

om ett nytt statsbidrag låg 1968 års barnstugeutrednings förslag om 
verksamhet för barn i åldern 7-12 år inom ramen för det utvidgade 
fri tidshemmet. 

Genom att det nya bidraget införs budgetåret innan de nya princi
perna för skolans inre arbete kan förverkligas i kommunerna får för
eningslivet möjligheter att pröva former för medverkan i aktiviteter 
under dagtid och att utveckla arbetsmaterial och metoder för sådan 
verksamhet. Detta anser jag vara värdefullt. Vidare får kommunerna 

tillfälle att utveckla modeller för samarbete mellan föreningslivet och 
de kommunala organ som ansvarar för kultur-, fritids-, skol- och so

ciala frågor. Ett sådant utvecklingsarbete kommer också att vara av 

stor betydelse när kommunerna fr. o. m. budgetåret 1978/79 kan in
föra en samlad skoldag för eleverna i grundskolan. Då blir det även 

möjligt för föreningslivet att medverka i skolan på tider då inte läro
plansbundna aktiviteter pågår. 

Statens ungdomsråd har lagt fram förslag om hanteringen av det 
nya bidraget. Rådets förslag bör kunna bilda utgångspunkt för den 

närmare utformningen av bidragssystemet. 
Enligt propositionen skall bidraget gå till samtliga kommuner. Bidra

gets storlek skall beräknas på antalet elever i kommunens grundskolor. 
Bidraget skall användas för stöd och stimulans till föreningslivets in
satser i den allmänna fritidsverksamheten. I de fall föreningslivet inte 
är representerat eller där man inom föreningslivet inte är beredd 
att ansvara för verksamheten bör delar av stödet kunna dispone
ras för fritidsverksamhet i kommunal regi. En sådan användning 

av bidraget skall dock ses som en övergångsform. Kommunen bör 
i sådana fall sträva efter att söka kontakt med föreningslivet. Vi
dare framhölls att det är viktigt att föreningarna får tillfälle att delta 

i planeringen av den allmänna fritidsverksamheten. 
Propositionen innebär en klar markering av att kommunerna skall 

samråda med föreningslivet. Riksdagen har tillstyrkt förslaget i propo

sitionen. Enligt min mening bör ett allmänt villkor för statsbidrag 
vara att kommunen har samrått med en representativ grupp föreningar 

vad gäller uppläggningen av den verksamhet till vilken statsbidraget 
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skall användas. Att ett sådant samråd har förekommit bör redovisas 

vid rekvisitionen av bidraget. Vid rekvisitionen bör också kortfattat 
anges till vilken verksamhet bidraget skall användas och på vilket sätt 
föreningslivet avses medverka. I framtiden bör kommunerna även läm

na en kortfattad redogörelse för verksamheten under det föregående 

verksamhetsåret. Statsbidraget till allmän fritidsverksamhet bör efter 

rekvisition utbetalas till kommunerna vid budgetårets början. Fördel

ningen av anvisade medel mellan kommunerna bör ske på grundval av 
det rcJovisade antalet elever i grundskolan närmast föregående höst
tcrmin. Statens ungdomsråd bör svara för utbetalningen av bidraget. 

Rådet bör också ha ansvar för uppföljning av verksamheten samt för 
att erfarenheter och förslag om verksamheter förmedlas mellan kom

munerna. 
Ungdomsrådet anser att bidraget med fördel kan användas för att 

stödja särskilda projekt i vissa delar av den enskilda kommunen eller 

för verksamhet bland särskilda grupper av barn och ungdomar. Jag 

delar rådets uppfattning. Så använt kan statsbidraget bidra till att sti
mulera samverkan mellan föreningslivet och de kommunala organen 

samt till att utveckla nya former för fritidsverksamhet. Bidraget kan 
även, som ungdomsrådet påpekar, användas för att förstärka angeläg
na delar av kommunernas bidrag till föreningslivet. Ytterst ankommer 

det emellertid på den enskilda kommunen att bestämma hur statsbidra
get skall användas. Det ankommer även på resp. kommun att besluta 
om vilket kommunalt organ som skall ha ansvaret för och samordna 
verksamheten. Jag vill dock i detta sammanhang erinra om att riksda
gen vid sin behandling av propositionen om skolans inre arbete uttalade 
(UbU ! 975/76: 30 s. 39) att det är inget som hindrar att barnavårds
nämnden har ansvaret för fritidshemmen och att skolstyrelsen har an
svaret för den allmänna fritidsverksamheten. Det är heller inget som 
hindrar att fritidsnämnd eller annan nämnd har ansvaret för både fri
tidshemmen och den allmänna fritidsverksamheten. Varierande lös
ningar på de nämnda huvudmannaskapsfrågorna kommer sannolikt att 
finnas i de olika kommunerna. Vidare underströks i riksdagsbeslutet 

att oavsett hur huvudmannaskapsfrågan löses i en kommun är det 
angeläget att berörda kommunala nämnder och styrelser samverkar för 

att kunna planera insatserna och i förekommande fall upprätta en plan 
för samordning av de olika resurserna för den allmänna fritidsverksam

heten i kommunen. 
Jag anser det vara angeläget att ungdomsrådet har möjligheter att 

informera kommunerna och föreningslivet om det nya bidraget och om 
de regler som kommer att gälla för detta. Det är också befogat, vilket 

ungdomsrådet påpekat i sin anslagsframställning för 1977 /78, att me
del avsätts för den utbildning av ledare som skall medverka i fritids
verksarnhetcn. Jag anser det därför vara rimligt att 2,5 milj. kr. ur an-
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slaget får disponeras för dessa ändamål. Det bör ankomma på regering
en att mcdc.lela närmare föreskrifter. 

Jag förordar att 25 milj. kr. fär ändamålet tas upp i statsbudgeten 
under ett rcservationsanslag benämnt Bidrag till allmän fritidsvcrksam
het i kommuner. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de förordade riktlinjerna för bidrag till allmän fri
tidsverksamhet i kommuner, 

2. till Bidrag till allmiin fritidsverksamlzet i kommuner för bud

getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 25 000 000 kr. 

B 62. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys
ning 

B 63. Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationcr 111. fl. 

Föredraga11de11 

Chefen för socialdepartementet kommer senare att föreslå regeringen 

att en särskild proposition med anledning av alkoholpolitiska bered
ningsgruppens förslag föreläggs riksdagen vid 1976/77 års riksmöte. 

I propositionen kommer följande i statsbudgeten för innevarande 

budgetår upptagna anslag att behandlas, nämligen Bidrag till Central
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Organisationsstöd 

till vissa nykterhetsorganisationer m. fl. 
I avvaktan på den särskilda propositionen bör dessa anslag tas upp i 

förslaget till statsbudget med oförändrade belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 
1977/78 beräkna 

1. till Bidrag till Central! örb1111det för alkohol- och narkotika

upplysning ett reservationsanslag av 2 321 000 kr., 
2. till Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. fl. 

ett reservationsanslag av 6 000 000 kr. 
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C KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C 1. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Fön'altningskostnader 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

5 574 086 

6 360 000 

6 800 000 

Ur förevarande anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stifts

nämnderna, ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som 

framgar av sammanställningen i det följande. 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 

inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen 

(1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1975: 956). I varje stift utom 

i Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämndcrna handläg

ger ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna 

härom finns i lagen (1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 

1975: 1322). Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa myn

dighetsfunktioncr, dels förvaltningen av prästlönefondsfastighcterna och 

skogen på löneboställcna i stiftet. Dessa uppgifter i Stockholms stift 

fördelas mellan stiftsnämndcrna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 

stiftsnämnderna mellan statsverket, kyrkofonden och förvaltningen av 

prästlönefondsfastigheter och boställsskog. På kyrkofonden och förvalt

ningen faller sammanlagt hälften av de beräknade kostnader som i sam

manställningen anges under dels Il. övriga domkapitel, posterna löne

kostnader, sjukvård, lokalkostnader och expenser, dels 111. Tillfällig per
sonal !zos domkapitle11 m. m., enligt regeri11ge11s bestämmande. Dess

utom faller på kyrkofonden och förvaltningen de beräknade kostna
derna under IV. Stiftsnämnderna. övriga kostnader som beräknats un

der Il. övriga domkapitel bestrids av statsverket. Denna fördelning 

grundar sig på uppfattningen att kostnaderna för stiftsnämnderna helt 
skall betalas av kyrkofonden eller, om kostnaderna avser förvaltningen 
av prästlönefondsfastighetcr och boställsskog, av inkomsterna från 

denna förvaltning. 
Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domka

pitel och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal, dels stiftsjägmästare och 

viss annan skoglig personal hos nämnden, dels för förvaltningen särskilt 

anställd personal. Även i den sist nämnda gruppen kan ingå kansliperso

nal. 
De anslag till avlöningar som beräknas i det följande avser samtliga 

lönekostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjäg

mästarna och den förut avsedda skogliga personalen hos stiftsnämn-
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derna. I den mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen 
av prästlönefondsfastigheter eller boställsskog skall däremot svarande 

lönekostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall 

beräknas av stiftsnämndema. Detta kan ske först efter utgangcn av bud
getåret 1977/78. Med hänsyn härtill kan i detta sammanhang uppbörds

medlen endast beräknas preliminärt. Det belopp som kan antagas bli ak
tuellt uppskattar jag till minst 550 000 kr. för budgetåret 1977178. I 

detta sammanhang har jag inte belastat förvaltningen med kostnader 
för arvoden m. m. till stiftsnämnds ledamöter. Tilläggas bör att jag inte 

tar upp något anslag till avlöningar åt den personal för vilken avlö

ningarna helt skall bestridas ur inkomsterna från förvaltningen av präst

lönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående sagt om lönekostnader äger motsvarande 
tillämpning på stiftsnämnds övriga kostnader. Det belopp som på denna 

punkt bör upptagas som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlöne

fondsfastigheter och boställsskog beräknar jag preliminärt till 150 000 
kr. för budgetåret 1977178. 

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på stats
verket. Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för 

döva faller helt på kyrkofonden. 
Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedcl. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 

I. Domkapitlet 1 Stockholm 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Il. Öi:riga domkapitel 
Lönekostnader 
Arvoden och särskilda 

ersättningar 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 
Fortbildning av domkapitlens 

personal 

1976/77 

69 
92 

161 

409 600 
600 
650 

35 350 
25 800 

9 301 200 

180 600 
17 700 

114 500 
789 300 
614 600 
36 600 

Beräknad ändring 1977/78 

Domkapitlen Föredragan-

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 9,5 
+ 2,5 

+12 

5 700 
of. 

1 850 
6 550 

16 400 

+1383000 

+ 69 600 
+ 2400 
+ 40000 
+ 210 800 
+ 385 200 
+ 6400 

+ 5 500 

den 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+1,5 
of. 

+t,5 

17 000 
of. 

100 
6 500 
I SOO 

390 000 

69 600 
2 400 

12000 
210 800 

43 000 
2 900 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Domkapitlen Föredragan-
den 

I/I. Tillfällig personal hos domka-
pitten m. m., enligt regeringens 
bestämmande 361 000 + 18 000 + 14000 

IV. Sti/tsnämndema 
Lönekostnader 3 408 000 + 378 600 + 593 600 
Sjukvård 2650 + 300 + 300 
Reseersättningar 358 900 + 48 500 + 65 900 
Hyror för tjänstelokaler åt 

stiftsjägmästarna 26 700 + 9 600 + 9 600 
Expenser 100 000 + 25 000 + 77 000 
Kostnader för medlemskap i 

Föreningen Skogsträdsför-
ädling m.m. 52600 + 18 700 + 18 700 

Fortbildning av stiftsjägmästare 
och biträdande stiftsjägmästare 25 000 + 4 200 + 2 500 

Konferenser ined ledamöter i 
boställsnämnder, m. m. 49 850 + 2 800 + 5 000 

V. Å
0

rkebiskope11s kansli 
Lönekostnader 349 500 ' 17 500 + 17 500 
Rcseersättningar 12 300 + 1200 + l 200 
Underhåll + 6000 -,- 6000 

VI. Kyrkoherdar för du1•a 
Lönekostnader 702 000 + 30400 ' 30400 
Sjukvård 600 of. of. 
Reseersättningar 127 300 + 6000 + 13 000 
Ersättning för tjänstebrevsrätt 3 000 of. of. 
Expenser 29 800 + 2 700 + 2100 

Uppbördsmede/ 
Bidrag från kyrkofonden 10 125 700 + 1523000 +1122 900 
Från förvaltningen av prästlöne-

fondsfastigheter och boställsskog 650 000 + 50 000 + 50000 
Nettoutgift 6 360 000 +1129 900 + 440 000 

Domkapitlen 

1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 306 900 kr. 

2. 0-alternativct innebär för domkapitlens del huv.udsakligen perso

nalinskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna och kyrkoherdarna 

för döva främst minskad reseverksamhet. Domkapitlen framhåller att 

alternativets genomförande skulle medföra stora svårigheter för stifts

myndighetcrna att fullgöra sina åligganden. 

3. Den av domkapitlet i Stockholm begärda höjningen av anslags

posten till expenser avser bl. a. renovering av stolar i sessionssalen 

(-i-9 700 kr.). 

4. Statens personalnämnd har undersökt den personaladministrativa 

verksamheten vid några domkapitel. Resultatet av undersökningen re

dovisas i en i oktober 1975 framlagd slutrapport angående vissa per-
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sonaladministrativa förhållanden inom det kyrkliga området. A"rke

biskope11 anhåller med hänvisning till denna rapport att det - till en 

början såsom försök - vid domkapitlen skall få inrättas ett antal halv

tidstjänster för handläggning av personaladministrativa 2.rbetsuppgifter. 

Domkapitlen i Strängnäs, Göteborg och Härnösand föreslår inrättande 

av en heltidstjänst som l :e stiftsnotarie för personaladministrativa upp

gifter m. m. vid respektive domkapitel och domkapitlen i Uppsala, Lin

köping, Skara, Viisterås, Växjö, Lund, Karlstad, Luleå och Visby in

rättande av en halv sådan tjänst ( + 713 000 kr.). Domkapitlet i Skara 

anhåller också att få anställa en extra amanuens ( + 72 000 kr.). Dom

kapitlen i Linköping och Växjö anhåller att en biträdestjänst inrättas 

vid respektive domkapitel och domkapitlet i Visby att en halvtidstjänst 

som kansliskrivare inrättas vid domkapitlet ( + 159 000 kr.). Vidare 

föreslår domkapitlet i Strängniis att en tjänst som stiftsjägmästarassistent 

inrättas vid stiftsnämnden i Strängnäs ( + 93 000 kr.). 

5. Den föreslagna höjningen av expensposten under n. övriga dom

kapitel innefattar bl. a. kostnader för inredning av nya lokaler för dom

kapitlet och stiftsnämnden i Linköping ( + 165 000 kr.) samt möbler 

och utrustning vid övriga domkapitel ( + 124 000 kr.). Vidare begär flera 

domkapitel att expensposten räknas upp med hänsyn till belastningen 

( + 35 000 kr.). 

Föredraganden 

I enlighet med ärkebiskopens förslag bör vid några domkapitel på för
sök få inrättas halvtidstjänster för personaladministrativa arbetsuppgifter 

inom svenska kyrkan. Jag föreslår att ur kyrkofonden skall få bestridas 

kostnaderna för tre sådana halvtidstjänster. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 800 000 kr. Jag har därvid med hänsyn till de kostnader förvaltningen 

av prästlönefondsfastigheter och boställsskog medför för stiftskanslierna 

räknat med ett ökat medclsbehov för tillfällig personal, reseersättningar 

och expenser vid stiftsnämnderna. 

Uppbördsmedlen från nämnda förvaltning har som jag redan anfört 

tagits upp endast med preliminärt beräknade belopp. Skulle det vid den 

slutliga beräkningen av bidragen från denna förvaltning - vilken be

räkning kan ske först under andra halvåret 1978 - visa sig att för

valtningen bör belastas med andra belopp än jag har antagit, bör rege

ringen äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofondens bidrag som 

föranleds av den ändrade beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskost

nader för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 

6 800 000 kr., 
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2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 
bidrag enligt vad jag nyss har anfört, 

3. medge att ur kyrkofonden fr. o. rn. den 1 juli 1977 t.v. får 

bestridas kostnaderna för tre halvtidstjänster för personaladmi
nistrativa arbetsuppgifter inom svenska kyrkan. 

C 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

165 130 
140 000 
140 000 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor 
och förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningsersätt

ningar till vissa domkyrkosysslomän. 
Tidigare utgick sammanlagt omkring 1 500 ersättningar till egentliga 

församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. 
Efter medgivande av kyrkomötet (kskr 1946: 6) och enligt beslut av 
riksdagen (prop. 1947: 46, SU 1947: 65, rskr 1947: 168) indrogs emeller
tid flertalet ersättningar, som utgått ur anslaget, vid utgången av budget
året 1946/47. Undantag gjordes för domkyrkor samt de förutvarande 

domkyrkorna i Kalmar och Mariestad. Möjlighet finns för regeringen 
att om särskilda skäl föreligger låta församling behålla sin ersättning el
ler få gottgörelse för denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättningar till kyrkor m. m. för budgetåret 1977/78 an

visa ett förslagsanslag av 140 000 kr. 

C 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

5 050 737 
5 051000 
5 051 000 

Enligt 11 § lagen (1970: 940) om kyrkliga kostnader (ändrad 1975: 

1323) skall från statsverket för varje år utgå ersättning till kyrkofonden 
med 5 050 737 kr. för prästerskapets till statsverket indragna tionde 

m. m. Ersättningen bestrids från detta anslag, som för innevarande bud
getår är uppfört med ett avrundat belopp av 5 051 000 kr. Anslaget bör 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1977178 
anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 

13 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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C 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

395 414 

475 000 

570 000 

Enligt kyrkomusikerförordningen (1950: 375; omtryckt 1973: 681, 

ändrad senast 1976: 1041) skall kantorstjänst i regel vara inrättad i kyr

komusikerdistrikt med lägre invånarantal än 5 000. Kantorstjänst kan 
vara antingen skolkantorstjänst, dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare 

i grundskolan för klass på lågstadiet eller mellanstadiet, eller kyrko
kantorstjänst, som är en självständig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre 

kyrkomusikerdistrikt, där kantorstjänst av organisatoriska skäl inte lämp

ligen kan inrättas eller bibehållas, får s. k. orgelspelare anställas. 
För utbildning av skolkantor anordnas varje år särskilda sommar

kurser som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans låg
stadie- och mellanstadielärarlinjer och lärare som genomgått utbildning 
vid dessa linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare:. I anslutning 

till kurserna förrättas organist- och kantorsexamcn, som utgöt det kyr
komusikaliska behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusika

liska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. 

För avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka ut
görs av brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i 
metodik jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, rcsekostnadsersätt
ningar och traktamenten till kursledare, kurslärare, examinatorer och 
censorer samt andra utgifter i samband med kurserna och examina. För 
innevarande budgetår har vidare under detta anslag beräknats 95 000 kr. 
som bidrag till kurser för orgelspelare. Bidrag kan utgå till orgelspelar
kurs, som anordnas av Kyrkomusikerorganisationcrnas samarbetskom
mitte eller av annan huvudman i samarbete med kommitten. Beslut om 
bidrag meddelas av Musikaliska akademiens styrelse, som har tillsyn 
över kurserna. 

N!usikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 426 000 kr. Härav beräknas till ökade 
kostnader för arvoden åt kursledare och kurslärare 352 900 kr. och för 
arvoden och reseersättningar till examinatorer och censorer 9 100 kr. 
Till ökade omkostnader i övrigt begärs 14 000 kr. Vidare begär styrelsen 

ytterligare 50 000 kr. so~ bidrag till kurser för orgelspelare. 

Föredraganden 
Anslaget bör höjas med 95 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Kurser för utbildande av kyrkomusiker ·m. m. för budget

året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 570 000 kr. 
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C 5. Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 

Nytt anslag (förslag) l 800 000 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 december 1971 
tillkallade dåvarande statsrådet Myrdal samma dag professorn Nils Ahr
bom som sakkunnig för att utarbeta förslag till restaurering av Vadstena 

klosterkyrka. Den sakkunnige avlämnade sitt förslag i mars 1975 
(Ds U 1975: 6). Av förslaget framgår att kyrkans murverk är allvarligt 
skadat av fukt, som genom bl. a. salt- och frostsprängningar försvagat 
den yttre bärande konstruktionen. Skadorna är fortlöpande och antag
ligen accelererande. En omfattande reparation anses därför nödvändig 
inom en nära framtid. Reparationsarbetena föreslås ske i två etapper. 
Den första etappen, som beräknas ta 2 1/2 år, avser bl. a. utvändig 
dränering, uttorkning och omfogning av murverket i koret samt brand
skyddsåtgärder. Den andra etappen, som beräknas ta tre år, avser i hu
vudsak arbeten på långhuset. Kostnaderna för den första etappen be
räknas till 1,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975 och kostna
derna för den andra etappen till 5,9 milj. kr. Kostnaderna för ytter
ligare erforderlig projektering samt för byggnadsteknisk och antikvarisk 
kontroll uppskattas till 500 000 kr. och mervärdeskatten till 800 000 kr. 
Den totala kostnaden beräknas alltså till 9 milj. kr. Yttranden över för
slaget har avgivits av kammarkollegiet, riksantikvarieämbetet, byggnads

styrelsen, liinsstyrelsen i Östergötlands liin, domkapitlet i Lbiköping, 

landsantikvarien i Östergötlands län, Vadstena församling och Motala 
kommun. 

Föredraganden 

Vadstena klosterkyrka ägs av staten men fungerar som församlings
kyrka i Vadstena församling. Enligt ett år 1825 upprättat kontrakt mel
lan Kungl. Maj:t och de dåvarande två församlingarna i Vadstena ålig
ger det Vadstena församling att vårda och underhålla kyrkan. På grund 
av kyrkans storlek har det emellertid inte varit möjligt för försam
lingen att ensam svara för kostnaderna vid mera omfattande underhålls
och reparationsarbeten. Riksdagen har därför vid flera tillfällen anvisat 
medel till reparationsarbeten på Vadstena klosterkyrka. Jag tillstyrker 
att bidrag även får utgå till de nu föreslagna restaureringsarbetena. 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att med utgångspunkt 
i förslaget till restaurering av Vadstena klosterkyrka dels projektera en 
första etapp av restaureringen t. o. m. bygghandlingar, dels upprätta och 
redovisa förslag rörande fortsatta restaureringsarbeten. Planeringen och 
projekteringen skall ske i samråd med riksantikvarieämbetet och Vad
stena församling. 

Frågan om fördelningen av kostnaderna för restaureringen bör bli 
föremål för förhan<llingar mellan staten och församlingen sedan bygg-
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nadsstyrelsen redovisat ett detaljerat restaureringsförslag med kostnads
beräkning. Innan avtal träffats med församlingen är det inte möjligt att 
närmare ange hur stor del av kostnaderna för restaureringen som bör 
falla på staten. För budgetåret 1977178 räknar jag med ett medelsbehov 
av högst 1,8 milj. kr. för projekteringen och ett påbörjande av den 
första etappen. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med 1,8 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka för bud
getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 1800000 kr. 

C 6. Bidrag till renovering av Varnhems klosterkyrka 

Nytt anslag (förslag) 685 000 

Vamlzems församling har anhållit om ett statsbidrag på 372 000 kr. 
till reparations- och isoleringsarbeten på Vartihems klosterkyrka. De pla
nerade arbetena omfattar bl. a. isolering av valven samt reparation av 

fönster, murar och yttertak. 
Riksantikvarieiimbetet förklarar i yttrande över ansökningen att Varn

hcms klosterkyrka är ett av landets märkligaste medeltida monument 
och det främsta exemplet i landet på cisterciensisk byggnadskonst. Den 
senaste restaureringen av kyrkan, utförd 1918-1923, bekostades delvis 
med särskilda statliga anslag. Ämbetet finner det väl motiverat att så sker 
även denna gång. 

Byggnadsstyrelsen framhåller att det är nödvändigt att de föreslagna 
arbetena snarast kommer till utförande. Kostnaderna för den aktuella 
renoveringen beräknas av byggnadsstyrelsen till 615 000 kr. 

Kammarkollegiet anser att Varnhems klosterkyrka i statsbidragshän
seende bör jämställas med de äldre domkyrkorna. Med hänsyn till för
samlingens storlek (673 invånare den 1 januari 1976) och ekonomi fin
ner kollegiet det skäligt att statsverket helt svarar för kostnaderna för de 
nu aktuella arbetena på klosterkyrkan. 

V arnlzems församling har senare meddelat att kyrkans transformator 
havererat och att kyrkan varit strömlös sedan mitten av september 1976. 
Kostnaden för anskaffande och installation av en ny transformator be
räknas till ca 70 000 kr. Församlingen anhåller att regeringen vid sin 
prövning av frågan om anslag till Varnhems klosterkyrka även beaktar 
kyrkans ytterligare behov av medel för anskaffande av en ny transfor

mator. 

Föredraganden 

Klosterkyrkorna i Varnhein och Vadstena intar en särställning bland 
församlingskyrkorna. Dessa klosterkyrkor har inte byggts med tanke på 
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församlingens behov. De är väsentligt större och därför dyrare att un
derhålla än vanliga församlingskyrkor. Ur kulturhistorisk synpunkt är· 
det av intresse för hela landet att de bevaras. De arbeten på Varuhems 
klosterkyrka, som nu är aktuella, är av betydelse för kyr.kans bestånd. 
Jag tillstyrker därför att statsbidrag får utgå med 685 000 kr. till den 
föreslagna renoveringen av Varnhems klosterkyrka. Hela beloppet bör 
anvisas för nästa budgetår. 

Riksdagen har tidigare (prop. 1920: 244, SU 1920: 82, rskr 1920: Sa) 
anvisat statsbidrag till restaurering av Varnhems klosterkyrka. Mitt för
slag om statsbidrag innebär därför inte någon ändring av hittillsvarande 
principer i fråga om finansieringen av kyrkorestaureringar. Ansvaret för 
underhåll och restaureringar av församlingskyrkor måste liksom hittills 
normalt vila på vederbörande församling. 

Anslaget bör alltså föras upp med 685 000 kr. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till renovering av Varnhems klosterkyrka för bud
getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 685 000 kr. 

C 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1975/76 Utgift 
1976111 Anslag 
1977178 Förslag 

130 000 
180 000 
230 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår dels bidrag till Svenska 
ekumeniska nämnden med 165 000 kr. till bestridande av Sveriges års
avgift till Kyrkornas världsråd, dels bidrag till Nordiska ekumeniska 

institutet med 15 000 kr. 

Svenska ekumeniska nämnden 

Nämnden har för år 1976 beviljat Kyrkornas världsråd ett till 
187 500 kr. höjt anslag, vilket svarar mot världsrådets äskande för året. 
Kyrkornas världsråd har på grund av inflation och ogynnsamma väx
Iingskurser under senare år ställts inför utomordentliga finansiella svå
righeter, vilka tvingat världsrådet till väsentliga nedskärningar. Med
Iemskyrkorna har med anledning härav uppmanats att för kommande 
år planera för en årlig ökning av anslagen som är tillräcklig för att 
kompensera verkningarna av inflationen. Nämnden anhåller för nästa 
budgetår om statsbidrag med 250 000 kr. 

Nordiska ekumeniska institutet 

De senaste årens kraftiga kostnadsökningar har ställt institutet i en 
svår situation med hänsyn till flera av dess verksamhetsformer. Ett fort
satt statsanslag är därför en av de viktigaste förutsättningarna för att 
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verksamheten skall kunna fortgå. Eftersom anslaget för innevarande 
budgetår höjts med 50 % vill nämnden inte begära någon höjning av 

anslaget för nästa budgetår. Nämnden anhåller om ett oförändrat anslag 
på 15 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till den väntade ökningen av årsavgiften till Kyrkornas 

världsråd förordar jag att bidraget till Svenska ekumeniska nämnden 
höjs med 50 000 kr. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 50 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1977 /78 
anvisa ett anslag av 230 000 kr. 

C 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

155 000 

175 000 

190 000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 34, SU 1966: 51, rskr 1966: 

158) utgår bidrag av statsmedel till de svenska utlandsförsamlingama. 

Beslutet avsåg de svenska församlingarna i Paris, London, Berlin, Kö

penhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos Aires, för vilka Kungl. Maj:t 
har fastställt kyrkoordning. Av anslaget för innevarande budgetår utgår 
150 000 kr. som bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på 
församlingarnas pastorsexpeditioner, medan 25 000 kr. utgör gottgörelse 
åt den svenska församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgif
tcr. 

Domkapitlet i Uppsala 

De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som bör 
beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräk

ningar till 360 000 kr. budgetåret 1977178: Domkapitlet hemställer, att 

bidraget för avlöningskostnader bestäms till hälften av detta belopp, dvs. 
till 180 000 kr. Vidare föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den 

svenska församlingen i London även för nästa . budgetår skall utgöra 
25 000 kr. 

Föredraganden 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträ
den och kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för nästa budgetår 
höjs med 15 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till de svenska utlands/ örsamlingarna för budget

året 1977 /78 anvisa ett anslag av 190 000 kr. 
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C 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingar

nas kyrkobyggnader 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

80000 
125 000 
50000 

Reservation 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till reparations
arbeten på de svenska kyrkorna i Buenos Aires och London. 

Bidraget till svenska kyrkan i London har beräknats till 230 000 kr., 
varav hittills anvisats 180 000 kr. (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 100, KrU 
1974: 4, rskr 1974: 66 och prop. 1975176: 100 bil. 10 s. 168, KrU 

1975/76: 30, rskr 1975/76: 196). 

Föredraganden 

För nästa budgetår räknar jag endast med ett medelsbehov av 

50 000 kr. för reparationsarbeten på svenska kyrkan i London. 
Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med 50 000 kr. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands/ ör

samlingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1977178 anvisa ett 
reservationsanslag av 50 000 kr. 

C 10. Bidrag till trossamfund 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

16 000 000 
20 000 000 
25 000 000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår· bidrag till religiös verksamhet 
(verksamhetsbidrag) enligt förordningen (1974: 404) om statsbidrag till 
vissa trossamfund (ändrad 1976: 255). Verksamhetsbidrag utgår till för
samling som 1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller 
ingår i grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska 
kyrkan, 2. är anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt sam
verkar med rådet och 3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp 
av församlingar som betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till för

samling som inte uppfyller villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om re

geringen förklarat att det trossamfund församlingen tillhör kan komma 

i fråga till statsbidrag enligt nämnda kungörelse. Sådana beslut före
ligger beträffande estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, de 
förenade islamiska församlingarna i Sverige, katolska kyrkan i Sverige, 

de mosaiska församlingarna i Sverige, de ortodoxa kyrkorna i Sverige 

och ungerska protestantiska församlingen i Sverige. 
Frågor om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrä-
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darc för alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna 
till eller samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag 
till församling inom samfund, som inte är anslutet till :frikyrkorådet, 
skall samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten 
delegation. I denna delegation ingår bl. a. företrädare för de trossam
fund som inte är representerade i samarbetsnämnden men som enligt 
regeringens beslut kan komma i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i 
nämnden och i delegationen utses av regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar 
åt ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen 
samt ersättning till frik-yrkorådet för informativt och administrativt ar
bete. 

Sveriges frikyrkoråd 

Efterfrågan på såväl verksamhetsbidrag som lokalbidrag har varit 
utomordentligt stor och befintliga anslag måste betraktas som otill
räckliga med hänsyn till målsättningarna. Frikyrkorådet har sedan 
statsbidragets tillkomst haft som mål att på sikt erhålla i varje faII 

10 % av samfundens och församlingarnas totala utgiftsvolym täckt av 
statsbidrag. Frikyrkorådet räknar med att det för att uppnå detta mål 
kan ta tio år räknat från budgetåret 1971172, då bidraget infördes. De 
berörda samfundens totala utgiftsvolym beräknas år 1976 till 550 
milj. kr. För att 10 %-målet skall uppnås budgetåret 1980/81 behöver 
anslagen till trossamfunden räknas upp med ca 10 milj. kr. för vartdera 
av de fyra närmaste budgetåren. 

Ett annat skäl till höjning av anslagen till trossamfund är att det så 
gott som varje år tillkommer nya trossamfund som av regeringen för
klaras berättigade att få bidrag. Innevarande budgetår får de muslimska 
församlingarna med sammanlagt 12 000 anhängare bidrag för första 
gången. 

Löneutvecklingen och den fortsatta skatteomfördelningen fortsätter 
att försvåra för de berörda församlingarna att klara sin ekonomi. För 
att få medel till löneförbättringar och nya arbetsgivaravgifter behöver 
församlingarna öka sina inkomster genom frivilliga insamlingar och 
större allmänna bidrag. Frikyrkorådet anhåller därför för budgetåret 
1977178 om en höjning av verksamhetsbidraget med 7 milj. kr. till 27 

milj. kr. 

F öredragandcn 

Trossamfunden uträttar ett värdefullt ideellt arbete som är av stor 
betydelse både för enskilda människor och för samhället. Det är därför 
angeläget att samhället underlättar trossamfundens möjligheter att ver
ka. Det statliga stödet till andra trossamfund än svenska kyrkan har ökat 
snabbt under de senaste åren. Anslagen till trossamfund har sålunda sti-
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git från 2 milj. kr. budgetåret 1972173 till 27 milj. kr. budgetåret 1976177. 

Av sistnämnda belopp avser 7 milj. kr. bidrag till anskaffande av loka
ler för trossamfund. BL a. med hänsyn till den allmänna kostnadsutveck
lingen behöver det ekonomiska stödet till trossamfunden ökas ytterli
gare. Jag föreslår att förevarande anslag för nästa budgetår räknas upp 
med 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

rcservationsanslag av 25 000 000 kr. 

C 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

5 000 000 
7 000 000 
9 000 000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår siirskilt bidrag till lokaler för 
religiös verksamhet (lokalbidrag) enligt förordningen (1974: 404) om 
statsbidrag till vissa trossamfund (ändrad 1976: 255). Lokalbidrag får 
utgå till församling som enligt bestämmelserna i samma kungörelse kan 
få verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget C 9). 

Lokalbidrag får utgå för 1. anordnande av lokal genom nybyggnad, 
ombyggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal 
och 3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. 
Lokalbidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka stat
ligt stöd utgår enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till all
männa samlingslokaler (omtryckt 1976: 794). 

Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning 
som verksamhetsbidragen. 

Sveriges frikyrkoråd 

Det särskilda statsbidraget för anordnande av lokaler för trossamfund 
har mött ett uttalat stort behov. Efterfrågan var även budgetåret 1975176 
långt större än medelstillgången. Budgetåret 1975176 inkom ansökningar 
om lokalbidrag från 141 församlingar. Den sammanlagda skäliga bygg
nadskostnaden för dessa projekt var 62,3 milj. kr. På grund av den stora 
efterfrågan har det inte varit möjligt att ge bidrag med så stora belopp 
som författningen medger. Frikyrkorådet finner det mot denna bak
grund motiverat att anslaget för nästa budgetår höjs med 3 milj. kr. till 

10 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget tillkom genom beslut av 1974 års riksdag (KrU 1974: 9, 
rskr 1974: 113) och utgör ett komplement till de bidrag som utgår en-
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ligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlings
lokaler. 

För nästa budgetår föreslår jag att anslaget räknas -upp med 2 milj. 
kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ans kaj /ande av lokaler för trossamfund för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 9 000 000 

kr. 
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D. SKOLVÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har liksom under de senaste åren samman

fattat sina anslagsframstäUningar i en särskild skrift (Skolväsendet, spe

cialnummer av Aktuellt från skolöverstyrelsen). I denna redovisas även 
huvuddragen av Sö:s bedömningar i fråga om långtidsbudgetperioden 

1978/82. 
I sitt inledande avsnitt G y m n a s i e s k o I e u t b i l d n i n g e n s 

i n r i k t n i n g m o t y r k e s I i v e t tar Sö upp frågor om aktuella 
problem inom gymnasieskolan och Sö:s planer och åtgärder i samband 

därmed. 
Genom 1960-talets skolreformer har grundskolans och gymnasiesko

lans omfattning och yttre organisation t. v. fastställts. 

Alla ungdomar får nu en nioårig obligatorisk grundutbildning. De 
val av kurser och ämnen m. m. som förekommer på högstadiet har till
kommit för att skolan så långt det är möjligt skall tillmötesgå ungdo

marnas personliga förutsättningar och intressen. Någon avgörande dif
ferentiering mellan olika elevgrupper skall inte förekomma i grund
skolan och inte heller något för framtiden bindande val av studieväg. 
Detta betyder att alla med slutbetyg från grundskolan är behöriga att 
fortsätta i gymnasieskolan. 

Sö har undersökt hur de elever som våren 1971 slutade grundskolan 
fördelade sig på olika gymnasiala utbildningar. Resultatet framgår av 
diagram på s. 204. 

Den del av gymnasieskolan som utgörs av linjerna samt de minst 
ettåriga, direkt grundskoleanknutna specialkurserna dimensioneras i re
lation till antalet 16-åringar i landet. Antalet sådana utbildningsplatser 
svarar nu mot ca 97 % av 16-åringarna. övriga specialkurser i gymna
sieskolan har 30 000 helårsplatser. 

Vid planeringen och dimensioneringen av gymnasieskolan vägs flera 
faktorer samman. Till de viktigare hör 
- vilken utbildning de sökande efterfrågar 
- vilket behov av utbildade som finns på arbetsmarknaden 

- kravet på att varje gymnasieskolregion skall kunna erbjuda sina 
sökande en så bred och allsidig uppsättning av studievägar som 

möjligt. 
De senaste åren har ca 70 % av grundskolans elever fortsatt sin ut-
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Grundskolan 
103 108 elever 

1971 
årskurs 1 

1972 1973 
årskurs 2 årskurs 3 

fullbordad minst tv 
utbildning i gymna~ 

studieavbrott 

2) I återgår 
tm gy<k 

studier utanför gymnasieskolan 

Källa: PI 1975:23 

bildning direkt i gymnasieskolan. En tydlig tendens är en ökad efter
frågan från de sökande på mer utpräglad yrkesutbildning. Denna efter
frågan har mötts med en utökning av utbildningsplatserna på sådana 
studievägar. I slutet av 1970-talct kommer antalet 16-åringar att öka. 
ökningen, som blir markant år 1980, kommer att ställa ännu större 
krav på resurser för inredning och utrustning liksom på lokaler för 
yrkesinriktad utbildning framhåller Sö. 

Målet för gymnasieskolan sammanfaller i många avseenden med 
grundskolans. Den enskilde eleven skall sålunda stå i centrum för 
skolans verksamhet. Därmed är skolans viktigaste uppgift given: att 
främja varje elevs allsidiga utveckling. 

Med utgångspunkt i faktorer som påverkar gymnasieskolan, nämligen 
den eftergymnasiala utbildningen - högskolan -, situationen på ar
betsmarknaden och den familjepolitiska utvecklingen, behandlar Sö de 
nya anspråk, som nu ställs på gymnasieskoleutbildningen. 

Sö tar i detta sammanhang upp frågan om å t e r k o m m an d e 
u t b i l d n i n g i gymnasieskolan, varmed avses att perioder av ut
bildning skall kunna varvas med perioder av yrkesverksamhet. 
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Ett system med återkommande utbildning innebär att gymnasieskolans 
organisation och inre arbete måste förändras menar Sö. Studievägarna 
bör vara så uppbyggda att de gynnar ett utträde i arbetslivet vid slutet 
av skilda etapper och underlättar en återkomst till utbildningen efter en 
period av yrkesarbete. För att ungdomarna lättare skall kunna finna 
meningsfull sysselsättning måste i vissa fall det yrkesförberedande in
slaget få ökat utrymme i utbildningen. Ämnesinnehåll, metoder och 
arbetssätt bör vidareutvecklas i en riktning som stimulerar ungdomarna 
att vid senare tillfällen i livet återuppta sin utbildning. Studie- och yrkes
orienteringen får nya, betydelsefulla uppgifter. En uppläggning av ut
bildningen så att studieperioder växlar med arbetsperioder får emeller
tid inte uppfattas som ett system till vilket alla måste anpassa sig, under
stryker Sö. Många unga kommer sannolikt också i framtiden att föredra 
en sammanhängande utbildning. Var och en måste själv få utforma sin 
väg efter den obligatoriska skolan. Den rätt varje människa har till 
fortsatt utbildning skall kunna tas i anspråk på skilda sätt och vid olika 
tillfällen. 

En förutsättning för att en sådan valfrihet skall bli möjlig är att det 
finns behov och utrymme på arbetsmarknaden för dem som vill studera 
och arbeta växelvis. Arbetsmarknadens möjligheter att tillmötesgå be
hoven hos de människor som kommer att utgöra en återkommande ar
betskraft måste därför klarläggas framhåller Sö. 

Uppmärksamhet måste enligt Sö riktas på vissa problem av social 
natur som är förbundna med återkommande utbildning. Det kan före
ligga en risk för differentiering på sociala, ekonomiska och studiemäs
siga grunder. Att börja studera på nytt innebär rutiner som skiljer sig 
från arbetslivets och medför ofta sänkt ekonomisk standard. Det är, 
menar Sö, en angelägen uppgift för de nya samverkansorganen mellan 
skola och arbetsliv att beakta sådana problem. I annat fall kan utveck
lingen komma att medföra en minskad, inte en ökad jämlikhet, menar 
Sö. 

I ett system med återkommande utbildning blir utbildningens innehåll 
och inriktning viktigare än exempelvis de studerandes ålder. Gymnasie
skolan, den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbild
ningen bör därför närmas varandra, anser Sö. 

Sö behandlar i detta sammanhang studie- och yrkesförberedelse i 

gymnasiesko Ian. 
Enligt regeringsbeslut den 29 maj 1975 skall Sö beakta att de yr

k e s f ö r b e r e d a n d e i n s 1 a g e n på de f. n. mindre utpräglat yr
kesinriktade linjerna på sikt förstärks ·och att ·utvecklingen av s tu d i e
f ö r b e r e d a n d e i n s I ag på de mera utpräglat yrkesinriktade lin
jerna fortsätter. Sö menar att högskolereformen och den nya synen på 
begreppet behörighet innebär att det nu är betydligt svårare än tidigare 
att dra klara gränser mellan yrkesförberedande och studieförberedande 
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utbildningar och ämnen på gymnasial nivå. Enligt Sö kan man med fog 

hävda att alla linjer i gymnasieskolan innehåller både studieförberedande 
och yrkesförberedande inslag. Vissa linjer ger dock främst på sikt fjärr

förberedelser vad avser yrkesutövning. Sö framhåller också att det är 
vanskligt att i ett långsiktigt perspektiv söka bestämma och särskilja vilka 

inslag, ämnen, studievägar etc. i gymnasieskolan som är studieförbere
dande resp. yrkesförberedande. Alla kan vara bådadera. 

Det är få linjer enligt Sö som ger både godtagbar omfattning av 
direkt yrkesförberedelse och formell behörighet till högskoleutbildning 

i d i r e k t an s 1 u t n i n g till en avslutad studieväg i gymnasieskolan. 
Skolans undervisning om arbetslivet, dess miljöer och funktioner, 

studie- och yrkesorientering, en på bästa möjliga sätt studie- och yrkes
förberedande gymnasieskola med modern och aktuell utbildning ställer 

stora krav på ett väl fungerande och systematiserat samarbete mellan 
s ko 1 a o c h ar b e t s 1 i v fastslår Sö. I detta sammanhang berörs dels 

ungdomsarbetslösheten och studieavbrotten, dels de organiserade kontak
ter med a~betslivet som gymnasieskolan nu har. Frågor som gäller över
gången mellan grundskolan och gymnasieskolan och betygens roll i an
tagningsförfarandet till gymnasieskolan tillhör. det förstnämnda pro
blemområdet. 

Sö tar också upp frågan om utbildningens möjligheter att bidra till 
jämlikhet och framhåller bl. a. att man kan tala om två mål för skolan, 
dels att vara verklighetstrogen och i denna mening samhällsanpassad, 

dels att vara samhällsutvecklande. Skolans förutsättningar att nå sina 
mål beror både av förhållanden utanför skolan och av vad som sker i 

själva utbildningen. Skolan skall exempelvis medverka till en utjämning 
i skillnaderna mellan värderingar av olika yrken och till respekt för alla 
yrkesutövare. Samtidigt får skolan inte underlåta att informera om de 
stora skillnader som alltjämt existerar mellan olika yrken och som gäller 
deras belöningsstruktur i form av lön, arbetsförhållanden, arbetsmiljö 
och inflytande. Elevernas ökade insikter och deras engagemang för jäm
likhet kan i sin tur på sikt leda till förändringar i arbetslivet. 

Mot bakgrund härav måste, menar Sö, en av de allra viktigaste upp

gifterna för skolan vara att ge sina elever uttrycksmedcl och självkänsla. 
Det är ovärderligt i en demokrati och nödvändigt för en människas 

självtillit och engagemang i samhä1Isfrågor att kunna meddela sig med 
andra och att därvid uttrycka vad man vill, hur man tänker och känner. 
Lika viktigt är det att kunna ta emot och förstå information rörande 

arbetet, fackliga frågor, politik och kultur. 
Sö markerar inriktningen mot yrkeslivet som ett ledmotiv för gym

nasieskolans framtida utveckling i sina a k t u e 11 a å t g ä r d e r o c h 
p 1 a n e r liksom mer långsiktiga handlingslinjer för gymnasieskolan. 

Sö:s arbete kan sammanfattas i följande fyra punkter. 
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Utvecklingsarbetet bör genomgående präglas av målen om social jäm

likhet och jämställdhet mellan könen 

Sö pekar i detta sammanhang på att utbildningen bör bidra till att 
människors levnadsförhållanden över huvud taget blir mer likvärdiga 
genom att kompensera dem som i något avseende är speciellt utsatta. 
Som exempel på åtgärder nämner Sö vikten av att stärka elevernas kom

munikationsfärdigheter, påverka och förändra gängse könsrollsuppfatt

ningar samt att läromedlen utformas med hänsyn till deras grundläg

gande betydelse för att utveckla elevernas förmåga och engagemang i 
olika samhällsfrågor. 

Gymnasieskolans studievägar och ämnen utvecklas fortlöpande 

Detta utvecklingsarbete berör både studievägarna (linjer och special
kurser) och enskilda ämnen inom studievägarna. 

Inom den humanistisk-sociala utbildningssektorn finns många ange
lägna behov menar Sö när det gäller att möta den framtida utvecklingen 
med nya utbildningar. Inriktningen mot öppna vårdformer i stället för 

sluten institutionsvård är en tydlig tendens inom vårdområdet. Av stor 
betydelse i detta avseende är också de ökade samhällsinsatserna för 
barnomsorg samt för service till och omvårdnad av äldre. 

Inom den teknisk-naturvetenskapliga sektorn nämner Sö problemen 
med den naturvetenskapliga linjen. Sö har beslutat vidta flera åtgärder, 

bl. a. införa korta, yrkesinriktade kurser, i första hand med den natur
vetenskapliga linjen som bas, för elever som efter gymnasieskolan 
önskar gå ut i arbetslivet. Vidare inriktas läroplansarbetet mot en pro
blemorienterad undervisning med ett laborativt och experimentellt ar
betssätt. 

Den fortlöpande förändringen på arbetsmarknaden, den tekniska ut
vecklingen och inte minst framstegen på arbetsmiljöns område aktuali
serar enligt Sö förändringar av flera av de yrkesinriktade linjerna. Sö 
nämner påbörjat läroplansarbete för den livsmedelstekniska linjen och 
skogsbrukslinjen. Beträffande utvecklingsarbete som berör ämnen pekar 
Sö på behov av undervisning i arbetsplatsens miljöfrågor och översyn 
av arbetslivsorienteringen på de yrkesinriktade studievägarna. Vidare 
bör ämnet svenska på de yrkesinriktade linjerna stärkas. De moderna 
språken bör mot bakgrund av ett alltmer internationaliserat arbetsliv 

ses över. 

Kontakterna mellan utbildning och arbetsliv vidgas 

Sö pekar på behovet av ett förändrat intagningsförfarande till gymna

sieskolan för att dels förebygga problem med avhopp från gymnasie

skolan, dels ge eleverna bättre möjligheter att välja alternativa studie
vägar eller välja mellan fortsatta studier och yrkesarbete när önskat lin

jeval inte kunnat tillgodoses. Studie- och yrkesorienteringen spelar i detta 
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sammanhang en betydelsefull och ofta avgörande roll. Genom tidigare
läggning av intagningen kan insatser av detta slag göras redan under 
vårterminen i grundskolan. Ett tidigare intagningsbesked skulle, fram
håller Sö, även innebära fördelar med avseende på anställningsfrågor 
och anställningstrygghet för gymnasieskolans personal. 

Sö tar i detta sammanhang upp praktiken i utbildningen. Den nu
varande bristen på praktikplatser är många gånger ett hinder för pla
nering och dimensionering av vissa utbildningar och för kontakter med 
yrkeslivet. Det är Sö:s bestämda uppfattning att skolan måste få en 
rimlig tillgång på praktikplatser och att dessa måste göras mindre kon
junkturkänsliga. Tillgången på praktikplatser har i dag ett avgörande 
inflytande på utveckling, inriktning och dimensionering av utbildningen. 
För att i utbildningen förebygga sådana problem bör, enligt Sö:s me
ning, intagningsbestämmelserna i princip inte vara sådana att sökande 
styrs till vissa bestämda arbetsområden för att fullgöra en preciserad 
obligatorisk förpraktik. Den praktik som är nödvändig bör i stället er
bjudas inom utbildningens ram, anser Sö. 

Aterkom111a11de gymnasial utbildning förbereds 

Sö överväger i sitt aktuella arbete för det första att förstärka yr
kesinriktningen främst på de sociala, humanistiska, samhällsvetenskap-
1 iga och naturvetenskapliga linjerna. För det andra överväger Sö hur 
det studieförberedande inslaget kan förbättras på de studievägar som 
f. n. inte ger allmän behörighet till högskolestudier. Sö nämner här 
redan vidtagna förändringar inom kommunal vuxenutbildning, som 
medger möjlighet att vid sidan av studierna i gymnasieskolan läsa svens
ka och engelska inom kommunal vuxenutbildning. Vidare undersöks 
också möjligheten att öka graden av direkt studieförberedelse på vissa 
yrkesinriktade tvååriga studievägar genom att bereda större utrymmen 
på timplanen för ämnena svenska och engelska. 

För det långsiktiga arbetet med återkommande utbildning vägleds 
planeringsarbetet för den framtida gymnasicskolcutbildningen av föl

jande principer. 
1. Utbildningen skall vara individanpassad. 
2. Utbildningen bör kunna genomgås i etapper. 
3. Studierna skall kunna bedrivas på heltid eller deltid. 
4. Studierna skall kunna påbörjas när som helst under läsåret. 
5. Varje person som önskar skaffa sig en gymnasial utbildning bör 

få ekonomiska möjligheter härtill och få vägledning och bistånd i sin 
planering av framtiden. 

Sö redovisar även ett material rörande sko 1 v ä s e n d e t s o m

f att ni n g. 
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Skolväsendets omfattning hösten 1975. 

Skolform Antal Andel% Antal Antal Antal 
därav i elever klasser skol- kommu-

(kursdel- män kv (kurser, enheter ner med 
tagare) cirklar) utb 

GRUNDSKOLA 1022 344 51 49 46059 4917 278 
Lågstadiet 355 685 51 49 17 501 4 252 278 
Mellanstadiet 354 811 51 49 16 111 3 738 278 
Högstadiet 311 848 51 49 12 447 908 276 

SPECIALS KOLA 767 58 42 181 14' 

GYMNASIE-
SKOLA 211 071 51 49 9974 546 221 
Specialkurser < 1 år 9 398 15 85 104 

;;;.1 år 25 992 44 56 l 758 
Linjer åk 1 78 874 51 49 3 473 

åk 2 68 377 52 48 3 397 
åk 3 24140 58 42 1 047 
åk 4 (T) 4 290 95 5 195 

1 Inkl. utb. förlagd till annan ort (externa klasser). 

För gymnasieskolans del redovisar Sö intagningskapaciteten för såväl 
specialkurser som linjer. Platsfrekvensen, dvs. antalet intagningsplatser 
till minst ettåriga studievägar inom gymnasieskolans direkt grundskole

anknutna del, i förhållande till antalet 16-åringar, föreslås öka något från 
97,1 % Iäsiiret 1976/77 till 97,2 % läsåret 1977/78 vilket motsvarar 
en ökning i absoluta tal med 2 500 intagningsplatser. 

Utvecklingen under de två senaste åren framgår av följande tabell. 

Antal elever och förstahandssökande till linjer och direkt grundskole

anknutna specialkurser om minst ett års längd läsåren 1975/76 och 

1976/77 

Studieväg 

Tvååriga 
Beklädnads teknisk 
Bygg- och a11lägg-
ningsteknisk 
Distribution och 
kontor 

Ekonomisk 
El-teleteknisk 
Fordonsteknisk 

1975/1976 
Beslutade 
elevplatser 
(t. o. m. 
1976-01-15) 

493 

4 128 

9 379 

4040 
3 902 
3 040 

Behöriga 
förstahands
sökande 

477 

3 063 

8 653 

3 006 
6 512 
4 799 

14 Riksdagen 1976177. 1 sam[. Nr 100. Bilaga 12 

1976/1977 
Beslutat 
ant. elevpl. 
(t. o. m. 
1976-08-31) 

485 

4 564 

9 502 

3 603 
4 052 
3 208 

Behöriga 
förstahands
sökande 

409 

4 572 

8 618 

2 364 
6 256 
5 522 

Antal vt 1975 

Lärare Därav 
skol
ledare 

78 063 2 099 

19551 1106 
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Studieväg 1975/1976 Behöriga 1976/1977 Behöriga 
Beslutade förstahands- Beslutat förstahands-
elevplatser sökande ant. elevpl. sökande 
(t. o. m. (t. o. m. 
1976-01-15) 1976-08-31) 

Jordbruk 1 006 1 900 1 006 1 979 
Konsumtion 9 047 7 772 8 910 7 568 
Livsmedelsteknisk 1224 1477 1 184 1446 

Processteknisk 488 402 536 428 
Skogsbruk 940 792 956 1 191 
Social 9 426 7 937 9 564 8 137 

Teknisk 3 668 2 135 2 985 1 659 
Träteknisk 636 834 645 861 
Verkstadsteknisk 6 800 5 711 6 801 4 725 

Vård 6 974 13 870 7 346 13 828 
Musik 180 449 180 387 
Övriga spec.kurser 1 760 2 739 2028 3 001 

Minst tredriga 
Ekonomisk 6173 5 990 6 246 5 825 
Humanistisk 3 270 3 027 3 327 } 8 325 
Samhällsvetenskaplig 4 643 5 714 4 821 
Naturvetenskaplig 8 228 7 636 8 270 7 293 
Teknisk 6 788 6 653 7 184 6 980 

Samtliga 96 233 101548 97 403 101 374 

Ur tabellen kan utläsas att antalet behöriga förstahandssökande var 
i stort oförändrat mellan läsåren 1975/76 och 1976/77. Ett stigande in
tresse bland förstahandssökande kan noteras för de mer utpräglat yrkes
inriktade tvååriga linjerna. övriga tvååriga linjer förutom sociala 
linjen minskar alltjämt i intresse bland de förstahandssökande. För de 
minst treåriga linjerna kan endast noteras ett ökat intresse för den tek
niska linjen medan övriga linjer minskar. 

Sö räknar med en successiv ökning av antalet intagningsplatser på 
gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna studievägar om minst ett 
års längd till ca 120 000 budgetåret 1981/82. Huvuddelen av denna 
ökning avses falla på dels de tvååriga mer utpräglat yrkesinriktade stu
dievägarna (ca 12 000 platser) och dels de minst treåriga linjerna (ca 
6 200 platser). 

Riksinternatskoleutredningen 

Riksintcrnatskoleutredningen (U 1975: 21) har i sitt betänkande (Os 
U 1976: 5) Riksinternatskolorna övervägt rik sin ter n a tsk o 1 o r
n a s s t ä 11 n i n g i u t b i 1 d n i n g s s y s t e m e t samt därvid fö
reslagit att undervisningen vid Sigtunastiftelsens Humanisti:>ka läroverk 
bör kommunaliseras. Undervisningen vid Sigtunaskolan drivs sedan 
läsåret 1976177 av Sigtuna kommun. Förslaget bör enligt utredningen 
ses mot bakgrund av den utbyggnad gymnasieskolan f. n. genomgår. 
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Grännaskolan föreslås av utredningen successivt avvecklad och den 
statsunderstödda internatverksamheten i sin helhet förlagd till Sigtuna. 
Internaten föreslås erhålla statsbidrag för mottagande av främst barn 
till utlandssvenska föräldrar. Utredningen föreslår i anledning därav en 
viss utökning av den elevvårdande personalen samt en upprustning av 
vissa befintliga skolhemsbyggnader. 

Utredningsförslaget har remissbehandlats. I fråga om kommunalise
ringen av undervisningen vid Sigtuna Humanistiska läroverk biträdes 
förslaget av de flesta rcmissinstanserna. Från många håll framförs dock 
farhågor för de konsekvenser som därvid kan uppstå ifall det nära 
sambandet mellan skola och internat bryts. Sö anser att förhandling
arna angående en eventuell kommunalisering rörande undervisningen 
vid Sigtuna Humanistiska läroverk bör komma till stånd så snart som 
möjligt. Sigwna kommun finner kommunaliseringen av undervisningen 
vara en fråga väl integrerad med kommunens utbyggnad av sitt eget 
skolväsende och därmed en fråga på längre sikt. Kommunen förklarar 
sig dock beredd att medverka i fortsatta diskussioner i frågan. Styrelsen 

för Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk motsätter sig i princip inte 
en kommunalisering av undervisningen men understryker vikten av en 
bevarad enhet mellan internat och skolverksamhet. Landsorganisationen 

i Sverige anser att staten bör vara huvudman för internaten samt 
finner det nödvändigt att de utlandssvenska barnen integreras i den 
vanliga skolverksamheten på internatorten. Svenska arbetsgivaref ör

eningen finner att flera praktiska omständigheter talar för en kommu
nalisering av undervisningen bl. a. möjligheterna till en ökad integrering 
med det övriga samhället. Kommunaliseringen får dock ej ske på be
kostnad av en sammanhållen boende- och undervisningsform. Utrikes

förvaltningens personalförening tillstyrker kommunaliseringen under de 
uttryckliga förutsättningarna att boende och undervisning ej separeras. 
Utrikesförvaltningens TCO-förening finner att en förstärkning av per
sonalen på internaten skulle möjliggöra för barnen att gå i annan skola 
och därigenom få tillgång till samma linjeval som andra barn. 

I fråga om avvecklingen av Grännaskolan godtas detta av ett flertal 
av remissinstanserna, i den mån frågan över huvud taget berörts av 
dessa. Sö anser dock att ställningstagandet i denna fråga är avhängigt 
vad Jönköpings kommun anser i frågan. Jönköpings kommun anser lik
som länsskolnämnden i Jönköpings län att Grännaskolan ej bör avveck
las men att undervisningen där bör kommunaliscras. I detta instämmer 
styrelsen för Grännaskolan som önskar se undervisningen vid skolan 
kommunaliserad med sammanhållen undervisning och boende. Central

organisationen SACOISR kan inte finna att tillräckliga sakskäl föreligger 
för en nedläggning av Grännaskolan. Kursverksamheten vid Stockholms 

universitet som önskar avträda sitt huvudmannaskap för Grännaskolan 
anser att Jönköpings kommun bör bli huvudman för skol- och internat-
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verksamheten. Kursverksamheten är dock tills vidare beredd att upplåta 
erforderliga lokaler. 

Föredraganden 

Utbyggnaden av skolväsendet fastlades i allt väsentligt i och med 
riksdagsbeslutcn om grundskolan år 1962 och gymnasieskolan år 1968. 
För den tid som nu kan överblickas torde mera genomgripande föränd
ringar av de yttre ramarna för skolan knappast bli aktuella. 

Under 1970-talet har l?ehovct av att reformera skolans arbetsformer 
dock kommit att framstå som allt angelägnare. Utredningen (U 1970: 63) 
om skolans inre arbete (SIA) är ett uttryck för detta, liksom strävan efter 
en ökad decentralisering inom ramen för arbetet i utredningen (U 
1972: 06) om skolan, staten och kommunerna (SSK). 

Arbetet på att stärka qet lokala inflytandet över skolan måste nu 
fortsätta. Detta bör kombineras med en konsekvent strävan mot mindre 
skolenheter och mindre undervisningsgrupper. Alla erfarenheter tyder på 
att många av de problem skolan har att brottas med avsevärt kan begrän
sas om man bygger skolor av måttlig storlek och om undcrvisningsgrup
pernas storlek kan avpassas efter undervisningssituationens krav. Resul
taten från konkreta försök de senaste åren tyder på att detta kan upp
nås utan ytterligare stora ekonomiska insatser. De förslag jag framlägger 
i det följande syftar till att ytterligare främja en utveckling i den rikt
ning jag här har angivit. 

Våren 1976 fattade riksdagen beslut om reformering av skolans inre 

arbete (prop. 1975/76: 39, UbU 1975176: 30, rskr 1975/76: 367). Beslu
tet innebär en fortsatt utveckling av grundskolans inre arbete samt en 
utökad omsorg för barn och ungdom under skoldagen och i nära an
slutning till denna. Reformen skall genomföras stegvis och i den takt 
som kommunerna själva bestämmer. Sålunda föreslår jag i det följande 
att det under nästkommande budgetår i varje kommun inrättas s. k. pla
neringsråd för samverkan skola-arbetsliv. Som jag föreslagit i det före
gående kommer särskilda medel för allmän fritidsverksamhet bland ele
ver i grundskoleåldern att utgå. 

Innan reformen om skolans inre arbete. slutligt kan genomföras er
fordras visst ytterligare utredningsarbete och ställningstaganden av re
geringen och riksdagen. Det gäller förändringar i statsbidraget för drif
ten av grundskolan och i grundskolans läroplan. 

Inom utbildningsdepartemcntet pågår f. n. utredningsarbete om stats~ 

bidragssystemets anpassning till de principer som riksdagen beslutat om. 
Förslag kommer att avlämnas under våren 1977. På grundval av detta 
kommer jag att föreslå att en särskild proposition skall avges till riksda
gen vid 1977178 års riksmöte i sådan tid att bestämmelserna skall kunna 
träda i kraft den 1 juli 1978. 

Regeringen har den 3 juni 1976, på grundval av vad som har anförts 
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i nämnda proposition och i riksdagens beslut, uppdragit åt skolöver
styrelsen (Sö) att göra en översyn av grundskolans läroplan. Vidare har 
regeringen den 23 juni 1976 givit Sö i uppdrag att göra en översyn av 
grundskolans arbetslivsoricntering m. ro. 

Sö:s läroplansöversyn bedrivs i stor öppenhet och i samverkan med 
olika intressenter. Sålunda har till arbetet knutits en parlamentarisk 

gmpp med företrädare för riksdagspartierna och en samrådsgrupp med 
företrädare för berörda personalorganisationer. Vidare finns en intres

sentgrupp med företrädare för personalorganisationer, Svenska kommun
förbundet, Riksförbundet Hem och Skola samt elevorganisationerna. 

Detta arbetssätt är av stort värde då Sö i sitt utrcdningsarbete bör 

ha en så bred förankring som möjligt bland berörda intressenter. För
ändringar i skolans verksamhet och läroplan kommer därigenom att vara 
bättre förberedda. Ett så omfattande utredningsarbete som nu pågår 
inom Sö kommer av naturliga skäl att ta tid. Förändringarna i grund

skolans läroplan kan därför komma att träda i kraft vid senare tid
punkt än vad som uttalades i propositionen om skolans inre arbete. 

Riksdagens beslut om skolans inre arbete innebär bl. a. att kommu

nerna och skolorna får ökade möjligheter att lokalt anpassa skolorgani
sation och insatser till de skiftande förhållanden som råder inom skolan. 
Möjlighet föreligger att bilda mindre undervisningsgrupper om detta be
döms vara den lämpligaste vägen att bemästra uppkomna svårigheter. 
Riksdagen har i samband med ställningstagande till förslag om skolans 
inre arbete klargjort att det bör vara möjligt att använda en del av en 
skolenhets eller ett rektorsområdes samlade förstärkningsresurser för att 
under ett läsår generellt minska klassernas och undervisningsgruppernas 
storlek, om det finns skäl för en sådan anordning. 

Jag vill i detta sammanhang peka på de erfarenheter som vunnits i 
samband med att vissa kommuner fått extra förstärkningar för under
visningsinsatser med medel ur anslaget S är s k i I d a åt g är d e r 
p å s k o I o m r å d e t. Åtgärder har bl. a. kunnat vidtas för att ned
bringa klasstorleken i områden där klasserna varit stora och där problem 
med undervisningen ofta uppträtt. Medlen har också använts till kom
panjonlärare och resurslärare, som används mer flexibelt för undervis
ningsinsatser. I syfte att ytterligare öka möjligheterna för sådana insatser 
kommer jag under nämnda anslag för nästa budgetår att förorda att det
ta räknas upp med 9 milj. kr. ökad lärartäthet uppnås också genom mitt 

förslag om en fast organisation med l ä r a r v i k a r i e r i grundskolan. 
Under tider då de inte tjänstgör för tjänstledig lärare kan dessa förstärka 
undervisningen genom t. ex. kompanjonlärarskap eller genom att skolan 

tillfälligtvis delar upp en klass i mindre undervisningsgrupper. 
Även f ö r s ö k e n m e d s. k. fr i a r e r e s u r s a n v ä n d n i n g 

har till syfte att göra undervisningsorganisationen mer flexibel och an
passad till lokala förutsättningar. Sådana försök pågår efter regeringens 
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medgivande i ett stort antal kommuner. Resultatet av den friare resurs
användningen är positivt. Trivseln bland lärare och cfover synes ha 
ökat i skolor som omfattas av försöksverksamheten. Pågående försök 
skall utvärderas till hösten 1977. 

Reformen om skolans inre arbete kommer, som jag nyss anfört, un
der de närmaste åren att genomföras successivt. För a.tt möjliggöra 
planeringsinsatser i skolan har regeringen den 25 november 1976, i en
lighet med riksdagens beslut, fattat beslut om en förstärkning av skol
ledningen i grundskolan. Beslutet medför en faktisk utökning av antalet 
skolledare i många kommuner. Jag har vidare uppdragit åt statens av
talsverk att med berörda personalorganisationer sluta kollektivavtal om 
sänkning av skolledares undervisningsskyldighet i syfte att stärka skol
ledningens pedagogiska och administrativa insatser. 

I detta sammanhang vill jag nämna att jag har tillkallat en kommitte 
med företrädare för utbildningsmyndigheter, Svenska kommunförbundet 
och berörda personalorganisationer med syfte att föreslå åtgärder för att 
öka andelen kvinnor i skolledande befattningar. Bakgrunden är att det 
finns så få kvinnliga skolledare trots att ca 60 % av alla lärare är 
kvinnor. För grundskolans del är denna siffra nästan 70 %. Det är 
enligt min mening ytterst angeläget att fler kvinnor söker sig till sådana 
befattningar. Genom de ökade möjligheter till vikariat som skolledare 
som föranleds av skolledar- och personallagsutbildningarna bör förut
sättningarna öka för kvinnliga lärare att skaffa sig erfarenhet för admi
nistrativa uppgifter. 

Riksdagens principbeslut om skolans inre arbete har förändrat förut
sättningarna för arbetet inom SSK. Den statsbidragskonstruktion som 
skall träda i kraft den l juli 1978 innebär en långtgående decentralise
ring av betydande delar av de statliga bidragen; Kommunerna kommer 
att få ett stort inflytande över användningen av förstärkningsresursen 
samt även vid användningen av basresursen. SSK har mot denna bak
grund fått delvis ändrade direktiv. Enligt tilläggsdirektiv av den 9 de
cember 1976 skall utredningen i sitt fortsatta utredningsarbete utgå från 
nuvarande reglering av behörighet och befordringsgrunder för lärar
tjänster i skolväsendet. Utredningens huvuduppgift är att se över an
svarsfördelningen mellan central, regional och lokal nivå i skoladmi
nistrationen och att lägga fram förslag till hur en ökad decentralisering 
skall kunna komma till stånd. Utredningens övriga uppgifter, bl. a. Sö:s 
framtida organisation, kvarstår oförändrade i huvudsak. 

SSK har den 3 maj 1976 överlämnat betänkandet (SOU 1976: 10) 

Skolans ekonomi. 
Under våren 1976 fattade riksdagen beslut (prop. 1975176: 118, UbU 

1975/76: 33, rskr 1975/76: 391) om hemspråks undervisning 
för invandrarbarn i förskola, grundskola och 



Prop. 1976/77: 100 ·Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 215 

g y m n a s i e s k o I a. Rätt till hemspråksträning resp.· hemspråksun
dervisning har alla sexåringar som omfattas av den allmänna förskolan 
och alla de elever i grundskolan och gymnasieskolan, för vilka ett an
nat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Kom
munen har skyldighet att anordna sådan hemspråksträning och hem
språksundervisning, under förutsättning att föräldrar eller annan vård
nadshavare begär det. Kommunen är också skyldig att informera barnen 
och deras föräldrar om möjligheten att välja undervisning i hemspråket. 
Riksdagen uttalade i detta sammanhang att statligt reglerade tjänster 
som hemspråkslärare skulle inrättas i skolväsendet fr. o. m. den 1 juli 

1977. 
På grundval av riksdagens beslut har regeringen lagt fram en särskild 

proposition om statsbidrag till hemspråkundervisning för invandrarbarn 
m. m. (prop. 1976177: 22). Förslaget innebär att ett särskilt statsbidrag 
skall utgå för hemspråksundcrvisning i grundskola och gymnasieskola. 
Statsbidraget utgår som en schablon per uttagen lärarveckotimme. För 
hemspråksträning i förskolan föreslås ett annat statsbidrag som utgörs 
av ett schablonbelopp per deltagande barn och år. 

Jag vill även anmäla att jag senare ämnar föreslå regeringen att riks
dagen föreläggs förslag om särskild läramtbildning för hemspråkslärare. 

S a m a r b e t e t m e d o 1 i k a u t v a n d r a r 1 ä n d e r har också 
intensifierats. Sålunda har Sö bildat en särskild samarbetsgrupp med 
motsvarande myndighet i Grekland efter förebild av tidigare överens
kommelse med Jugoslavien. Den 9 september 1976 har regeringen be
slutat att utfärda nya direktiv för den svenska delegationen inom finsk
svenska utbildningsrådet, som efter överläggningar mellan regeringarna 
i Finland och Sverige har fått en förstärkt ställning med representation 

för närmast berörda myndigheter. 
SIA har i en särskild undersökning (Ds U 1974: 3) Grunds ko-

1 an s 1 o k a 1 r e s u r ser redogjort för lokalbeståndet inom grund
skolan. Ett icke obetydligt antal högstadieskolor är överbelagda. Under
sökningen visar också att det trots stora insatser från stat och kommun 
under de senaste 15 åren i form av investeringar i nya skolor är många 
skolor som fortfarande inte är anpassade till det arbetssätt som de se
naste läroplanerna kräver. överbeläggningen och i många fall också 
gamla skollokaler skapar stress och otrivsel bland elever och skolperso
nal. Jag finner det angeläget att åtgärder nu vidtas för att kommunerna 
successivt skall kunna minska överbeläggningen och göra ombyggnads
arbeten. En första åtgärd bör därför vara att Sö gör en inventering av 
överbelagda skolor och de behov av ombyggnadsarbeten av äldre skolor 
som finns samt i sin anslagsframställning för budgetåret 1978179 redo
visar de investeringsbehov m. m. som föranleds därav. 

Med skrivelse den 1 oktober 1975 har Sö överlämnat förslag om 
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u n d e r v i s n i n g a v u t v e c k l i n g s s t ö r d a b a r n o c h u n g
d om ar, som är gravt syn-, hörs e 1- el I er ta l skadade. 
En av Sö tillsatt arbetsgrupp, BDU-gruppen (Blinda-Döva-Utvecklings
störda), har kartlagt undervisningsbehovet för dessa grupper av fler
handikappade och föreslagit åtgärder för dem. Bl. a. föreslås viss ut
ökad verksamhet för diagnostisering, utredning och pedagogiskt ut
vecklingsarbete vid Ekeskolan (specialskola för synskadade) och As
backaskolan (specialskola för döva och hörselskadade). Vid dessa 
skolor föreslås också särskilda utredningsklasser för lågstadieelever med 
svårbedömbar placering. Den regionala stödverksamheten för synhandi
kappade föreslås successivt bli utbyggd under en treårsperiod. Dess
utom föreslås viss utökad verksamhet inom särskolans ram. 

Vid mina ställningstaganden till Sö:s anslagsframställn:ing om medel 
till specialskolan har jag lagt särskild vikt vid de förslag som avser åt
gärder för de flerhandikappade barnens behov. Jag kommer senare att 
under anslaget Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader redovisa Sö:s 
förslag samt mina ställningstaganden med anledning härav. 

Såvitt gäller g y m n a s i e s k o l an vill jag inledningsvis erinra om 
att en särskild utredning om den gymnasiala utbildningen tillsatts efter 
regeringens bemyndigande den 5 augusti 1976. Utredningen (U 1976: 
10) skall bl. a. pröva gymnasieskolans nuvarande linjekonstruktion och 
specialkurser och undersöka förutsättningarna för en närmare samverkan 
mellan likartad utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenut
bildning samt arbetsmarknadsutbildning. Ett system som möjliggör 
etappvisa avgångar bör även prövas. 

Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga utbildningar 
inom gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del uppgick inför läs
året 1976177 till ca 101 400 år 1976. Satt i relation till antalet 16-åringar 
är sökandefrekvensen till denna del av gymnasieskolan i stort sett oför
ändrad. Av de tre- och fyraåriga linjerna har den tekniska linjen mött 
en ökad elevefterfrågan medan övriga linjer mött ett minskat intresse. 
De tvååriga teoretiska linjerna fortsätter att minska i popularitet medan 
de tvååriga mera utpräglat yrkesinriktade linjerna och därtill knutna spe
cialkurser för läsåret 1976177 samlat totalt ca 1 400 fler förstahands

sökande än föregående år. 
Jag har därför vid mina bedömningar av dimensioneringen av denna 

del av gymnasieskolan för nästa läsår räknat med en fortsatt utökning 
av antalet utbildningsplatser på flera av de tvååriga mera utpräglat yr
kesinriktade linjerna. Jag har även gjort en försiktig uppräkning av an
talet elevplatser på de tre- och fyraåriga linjerna totalt, medan jag med 
hänsyn till elevefterfrågan anser att nuvarande intagningskapacitet på de 
tvååriga teoretiska linjerna bör vara oförändrad. 

Problemen med rekryteringen till den naturvetenskapliga linjen redo
visades ingående i föregående budgetproposition (1975176: 100 bil. 10). 
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Likaledes redovisades att inom Sö bedrivs ett omfattande arbete med 
att komma till rätta med problemen. Jag finner det vara synnerligen 
angeläget att arbetet härmed bedrivs med största kraft så att den nedåt
gående trenden i antalet förstahandssökande till linjen kan brytas. Jag 
vill även erinra om att den nyligen tillsatta utredningen om den gymna
siala utbildningen har som en viktig uppgift att analysera orsakerna till 
det minskade intresset för tekniska och naturvetenskapliga studier och 
föreslå lämpliga åtgärder. Jag har vid min beräkning av antalet intag
ningsplatser i gymnasieskolan räknat med en försiktig ökning av antalet 
utbildningsplatser på den naturvetenskapliga linjen. 

Sö har i skilda skrivelser aktualiserat nya utbildningsvägar inom 
gymnasieskolan. Således föreligger förslag om försöksverksamhet med 
kombination av gymnasieskolestudier och elitidrott, en transportteknisk 
gren av den fordonstekniska linjen samt om införande av högre special
kurser i musik som påbyggnad till den tvååriga musiklinjen. Jag finner 

de av Sö föreslagna utbildningsvägarna fylla ett behov inom utbildnings
väsendet och anser därför att de försöksvis bör komma till stånd i vissa 
kommuner fr. o. m. läsåret 1977178. 

Utbildningen av vårdbiträden inom sjukvård och social service samt 
utbildningen av undersköterskor har sedan länge varit i behov av revi
dering. I avvaktan på att vissa utredningar skulle slutföras har revide
ringen måst anstå. Sö har nu lagt fram förslag till nya utbildningar inom 
området. I vad avser undersköterskeutbildningen framhåller Sö att den 
föreslagna inriktningen av utbildningen överensstämmer med social

styrelsens förslag till vårdstrukturprogram "Hälso- och sjukvård inför 
80-talet" och de riktlinjer för utbildningsreformer som antogs vid 
Landstingsförbundets kongress år 1976. Utbildningarna kommer enligt 
beslut av regeringen att anordnas i vissa landstingskommuner redan 
fr. o. m. vårterminen 1977. Jag anser det angeläget att utbildningarna 
kan bedrivas i samtliga landstingskommuner fr. o. m. nästa budgetår. 
Jag föreslår också en kraftig uppräkning av bidragen till inbyggd vård
utbildning. 

Vissa utbildningar som i dag ingår i gymnasieskolan, kommer 
fr. o. m. den 1juli1977 att ingå i högskolan (prop. 1975: 9, UbU 1975: 
17, rskr 1975: 179). Regeringen avser att återkomma till riksdagen i 
denna fråga. 

Mot bakgrund av reformeringen av skolans inre arbete är det natur
ligt att f o r t b i 1 d n i n g e n i huvudsak inriktas på sådana områden 
som följer de mål och ramar som uppställts av regering och riksdag för 

skolans inre arbete. 
Inom skolväsendet har under lång tid byggts upp resurser för att 

tillgodose behovet av fortbildning. Dessa resurser bör enligt min mening 
inte enbart betraktas som fortbildningsresurser i snäv bemärkelse utan 
även som resurser avsedda för en allmän utveckling av skolan. Ett så-
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dant synsätt medverkar till att vidga lärarrollen och öka möjligheterna 
för fortbildningen att påverkas av såväl forskningen som den enskilda 

skolans problem. 

En stor del av dessa fortbildningsresurser är i dag knutna till dels 

länsskolnämndernas fortbildningsorganisation; dels lärarhögskolornas 
fortbildningsavdelningar. Ett närmande av dessa resurser till varandra 

förefaller mig naturligt. 

För att möjliggöra en samlad utvecklingsresurs för skolan finner jag 

det lämpligt att fortbildningsavdelningarna t.v. ges en formell admini
strativ anknytning till resp. länsskolnämnd. Jag återkommer till denna 

fråga under anslaget Fortbildning m. m. 

Som ett led i SIA-reformen bör också I o k a I a p I a n e r i n g s råd 

inrättas för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv. Även 

en regional planering av sådan samverkan bör möjliggöras. Jag räknar 
dock med att detta blir aktuellt främst i storstadsområdena. 

Skolans insatser för de ungdomar som inte söker fortsatt utbildning 
efter grundskolan eller som inte fullföljer sin utbildning i grundskolan 

eller gymnasieskolan bör nu vidgas till att omfatta u p p f ö 1 j a n d e 

s t u d i e- o c h y r k e s o r i e n t e r i n g för hela denna grupp i varje 
kommun. 

Behovet av och formerna för b e t y g s ä t t ni n g. inom bl. a. grund

skolan och gymnasieskolan har under de senaste åren diskuterats livligt. 

Dessa frågor behandlas av 1973 års betygsutredning, som väntas avge 

sitt slutbetänkande inom kort. 

De s a m i s k a u t b i Id n in g s f råg o r n a har behandlats in
gående av sameutredningen i betänkandet (SOU 1975: 99) Samerna i 
Sverige. En särskild proposition om insatser för samerna. planeras till 
innevarande riksmöte. Omfattningen och organisationen av samisk ut
bildning och samiska kulturinslag inom hela utbildningsväsendet kom
mer därvid att behandlas på grundval av sameutredningens förslag. 

Sameutredningen har framhållit att man inom grundskolans ram har 
de bästa förutsättningarna för att med ett ökat samhällsstöd bidra till 
att bevara och utveckla samisk kultur. I den särskilda propositionen 

tas bl. a. upp frågan om nödvändiga åtgärder för att avhjälpa bristen 

på utbildade lärare och på läromedel för den samiska undervisningen. 
Jag kommer i det följande att föreslå en ökning under anslaget Stöd 

för produktion och läromedel, vilket bl. a. möjliggör en fortsatt ut
veckling och produktion av samiska läromedel. 

Skolhälsovårdsutredningen (U 1974: 01) bar i betänkandet (SOU 
1976: 46) Skolhälsovård lagt fram förslag om förbättrad sko 1-

h ä 1 so v år d. Bl. a. föreslås färre elever på varje anställd skolskö
terska, färre klassundersökningar och mer tid för skolläkare och skö
terska för den enskilde eleven. Vidare framläggs förslag om medicinsk 
studie- och yrkesvägledning. Förslaget remissbehandlas f. n. 
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Dansarutrcdningen (U 1973: 09) har i betänkandet (Ds U 1976: 8) 
Utbildning av yrkesdansare lagt fram förslag om förberedande dansar
undervisning i grundskolan och yrkcsutbildning av dansare i gymnasie
skolan. Vidare har utredningen föreslagit åtgärder för fortbildning och 
vidareutbildning av verksamma yrkesdansare. Remissbehandlingen av 

förslaget har nyligen avslutats. 
Organisationskommitten (U 1970: 60) för högre musikutbildning 

(OMUS) har i sitt principbetänkande (SOU 1976: 33) Musiken - män
niskan - samhä!let lagt fram en rad förslag av betydelse för musik
undervisningen i skolan. Förslagen bereds f. n. inom regeringskansliet. 

På grundval av förslagen från alkoholpolitiska utredningen i betän
kandena (SOU 1974: 90-93) kommer en särskild proposition att fram
läggas för riksdagen vid 1976/77 års riksmöte. 

Beträffande r i k s i n t e r n a t s k o 1 o r n a s framtida verksamhet 
har riksinternatskoleutredningen (U 1975: 21) föreslagit bl. a. att under
visningen vid Sigtuna Humanistiska läroverk bör kommunaliseras samt 
att Grännaskolan successivt avvecklas. Ett flertal remissinstanser har ut
talat sig för dessa åtgärder. Jag avser att ta upp förhandlingar med be
rörda parter för att undersöka förutsättningarna för en på sikt kom
munaliserad undervisning vid Sigtuna Humanistiska läroverk. 

Vad gäller Grännaskolan har Jönköpings kommun samt styrdsen för 
Grännaskolan föreslagit att undervisningen vid skolan kommunaliscras. 
Även i detta fall avser jag att ta upp förhandlingar med berörda parter. 

övriga förslag av riksinternatskoleutrcdningen och den allmänna 
problematik som sammanhänger med såväl riksinternatskolorna som 
de övriga privatskolorna bör prövas i annat sammanhang. 
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Centrala och regionala myndigheter m. m. 

D 1. Skolöverstyrelsen 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

77 785 785 
82 915 000 
89 212 000 

Skolöverstyrelsen (SÖ), vars arbetsuppgifter framgår av förordningen 
(1965: 737) med instruktion för skolöverstyrelsen (omtryckt 1974: 441, 
ändrad senast 1976: 704), är organiserad på fem avdelningar, näm
ligen en undervisningsavdelning för skolan (S), en undervisningsav
dclning för vuxenutbildning (V), en avdelning för fortbildning och pe
dagogiskt utvecklingsarbete (L), en avdelning för planering (P) och 
en avdelning för administrativa frågor (A). Inom Sö finns 17 byråer, 
som fördelas mellan avdelningarna enligt Sö:s bestämmande. 

Hos Sö finns vidare en skolöverläkare samt sektioner för information 
och för rationaliserings- och utredningsarbete. 

1976}77 Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 421,5 +19 +7 
Övrig personal 216 - 7 -7,5 

637,5 +12 -0,5 
Anslag 
Lönekostnader 61 621 000 + 4 813 400 + 2 742 900 

därav ersättning till expertis (6 681 700) (+ l 722 300) (+ 645 400) 
Sjukvård 151 000 of. of. 
Reseersättningar 2 461 400 + 679 600 + 246100 

därav utrikes resor (69 000) (+ 74 600) (+ 6900) 
Lokalkostnader 6 403 000 199 000 199 000 
Expenser 8 724 500 + 2 960 300 + 526 500 
Skolöverstyrelsens 

författningssamling + 550 000 + 740000 
Studielämplighetsprov -\- 2 315 000 + 1 800000 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 3 043 800 + 382 700 + 382 700 
Läromedelsnämnden 510 300 + 110 800 + 57 800 

82 915 000 +11612 800 + 6297000 

Avrundat +11613000 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 748 700 kr. 
2. I 0-alternativet räknar Sö med en nedskärning av medlen för 

expertis. Sö räknar vidare med en minskning med tre gymnasieinspek
törer, tre skolkonsulenter, två amanuenser i befordringsgång och tre 
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biträden i befordringsgång. Sö räknar dessutom med en minskning av 
medlen till reseersättningar och expenser. 

3. På grund av att byrå L 1 den 1 oktober 1976 förts över till uni
versitets- och högskoleämbetet (UHA) räknar Sö med en minskning 
av lönekostnaderna till budgetåret 1977178 med 728 400 kr. 

4. Sö föreslår att en tjänst som avdelningsdirektör och en tjänst som 

byrådirektör inrättas vid administrativa avdelningen. Den begärda per
sonalförstärkningen motiveras av de arbetsuppgifter som den nya arbets
rätten, främst Jagen om anställningsskydd och den nya förhandlings

rätten enligt arbctsrättskommittens förslag, medfört och kommer att 
medföra på skolans område. Enligt riksdagens beslut träder den 1 ja

nuari 1977 lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen om of

fentlig anställning i kraft. Aven här kommer stora krav att ställas 

på Sö som central förvaltningsmyndighet för skolväsendet (+241 700 

kr.). 
Om förslaget om inrättande av dessa tjänster inte i sin helhet bifalls 

begär Sö att medlen för ersättning till expertis räknas upp i motsvarande 

mån. 
5. För ledning av den interna personalutbildningen begär Sö att en 

tjänst som avdclningsdirektör inrättas. Vidare beräknar Sö medel för 

biträdeshjälp motsvarande en halv tjänst som kansliskrivare ( + 168 000 

kr.). 
6. För personalkurativa och andra personalsociala uppgifter begär 

Sö en tjänst som förste byråsekreterare ( + 82 700 kr.). 
7. överflyttningen av lärarutbildningen till högskoleorganisationen 

och UHA. innebär inte någon ändring av Sö:s ansvar för lärarprognos
vcrksamheten. Enligt Sö saknas f. n. resurser för ett prognosarbete som 

kan ge ett tillfredsställande underlag för bedömningen av lärarutbild
ningens dimensionering. Sö föreslår att en tjänst som avdelningsdirektör 
och en tjänst som byrådirektör inrättas ( + 241 700 kr.). 

8. På byrå S 5 handläggs bl. a. yrkesområdena hälso- och sjukvård, 
åldrings- och socialvård samt barnavård. För att erhålla ytterligare 
en fast tjänst för ledningsuppgifter föreslår Sö att en tjänst som skol
konsulent byts ut mot en tjänst som avdelningsdirektör ( + 12 100 kr.). 

9. Fr. o. m. budgetåret 1975176 utökades skolkonsulentorganisationen 
med en tjänst för finsktalande konsulent. Den näst efter de finsk

talande största gruppen av invandrarelever är den med jugoslaviska 
språk som hemspråk. Sö begär nu medel för ytterligare en konsulent
tjänst för frågor om undervisning av invandrarelever, i första hand 

sådana från Jugoslavien ( + 123 000 kr.). 
10. Inför och under budgetåret 1977/78 inträffar ett flertal föränd

ringar som påverkar dimensioneringen av Sö: s resurser. för redovisning 

och revision liksom för hantering av statsbidragsärenden. En ny data
registreringsutrustning har installerats på redovisningscenttalen, varvid 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 222 

en besparing motsvarande kostnaderna för två kvalificerade biträden 
kunnat göras. Sö räknar med att kunna förstärka sin kameralsektion 
med en av dessa tjänster ( - 65 800 kr.). 

Den 1 juli 1977 träder den nya lokala och regionala högskoleorgani
sationen i kraft, varvid Sö:s redovisningscentrals befattning med lärar
utbildningsanstalternas redovisning och löneuträkning upphör. Sö har 
i samverkan med riksrevisionsverket (RRV) räknat med att denna för
ändring kommer att medföra ett minskat resursbehov motsvarande 13 
biträdestjänster vid redovisningscentralen fr. o. m. den l september 
1977 samt en tjänst som förste byråsekreterare och en halv tjänst som 
kvalificerat biträde vid revisionskontoret fr. o. m. den l oktober 1977 
( - 738 300 kr.). 

Fr. o. m. den l juli 1977 kommer enligt beslut av regeringen den 23 
juni 1976 med anledning av Sö:s skrivelse den 16 februatj 1976 utbe
talning och redovisning av bl. a. driftbidragen till grundskola, gymna
sieskola och kommunal vuxenutbildning att överföras från länsstyrel
serna till Sö samt ansvaret för redovisningsrevisionen härav att över
föras från RRV till chefen för Sö. Med anledning härav föreslår Sö 
att revisionskontoret tillförs en tjänst som avdelningsdirektör, tre tjäns
ter som byrådirektör, två tjänster som assistent och en tjänst som kva
lificerat biträde. För redovisningscentralen beräknar Sö två tjänster 
som kvalificerat biträde ( +830 200 kr.). 

11. Det ökade medelsbehovet för expertis beräknas till 1126 900 kr. 
12. Sö begär en uppräkning av medlen till reseersättningar med 

335 000 kr., varav för utrikes resor med 65 000 kr. 
13. Det ökade medelsbehovet för expenser avser till största delen 

ökade kostnader för repro- och kopieringsverksamhet samt kontorsma
teriel. Sö begär medel för kursavgifter vid extern utbildning och för 
tryckning av en informationsskrift om folkhögskolan samt en uppräk
ning av medlen avsedda för framställning och distribution av prov. 
Vidare räknar Sö med att kostnaderna för ADB-verksamhet och infor
mation om skolväsendet ökar ( + 1 289 000 kr.). 

14. Timarvodet för läromedelsgranskning har varit oförändrat sedan 
läromedelsnämndens tillkomst år 1974. Sö föreslår att arvodet räknas 
upp från nuvarande 50 kr. till 60 kr. per timme. Läromedelsnämnden 
har funnit det önskvärt att i ökad utsträckning låta. två granskare sam
tidigt bedöma samma läromedel. F. n. beräknas en sådan dubbelgransk
ning ske i 25 % av granskningsärendena. Sö föreslår att medel be
räknas för en dubbelgranskning i 50 % av ärendena ( +53 000 kr.). 

I skrivelse den 27 oktober 1975 Jade Sö fram förslag om grund
läggande utbildning för vuxna. Förslaget kommer senare att behandlas 
under avsnittet Vuxenutbildning. Sö begär medel under de:tta anslag för 
en sakkunnig person, som på heltid skall kunna ägna sig åt frågor som 
gäller grundläggande utbildning för vuxna, samt för viss administrativ 
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förstärkning på byrå V 2. Vidare föreslås medel för det läroplansarbete 
som krävs för att genomföra den andra etappen av utbildningen. För 
denna personalförstärkning begär Sö en uppräkning av medlen till 
expertis med 200 000 kr. samt med 50 000 kr. för utarbetande av dia
gnostiska prov. Sö anser att en riksomfattande informationskampanj 
om grundläggande utbildning bör komma till stånd samt att underlag 
för lokal information bör utarbetas och tryckas. Enligt Sö bör 500 000 
kr. beräknas för detta ändamål under delposten Information om skolvä

sendet. 
Sö har i skrivelse den 23 augusti 1976 redovisat det av regeringen 

den 18 juni 1975 givna uppdraget att lämna förslag om utformning av 
ett 1 ä s f ö r s t å e I s e p r o v i e n g e I s k a, avsett som stöd och väg
ledning för sökande till högre utbildning. Det föreslås att provet genom
förs och rättas av den prövande själv. För att den prövande skall få en 
korrekt tolkning av resultaten bör emellertid kontakt tas med personal 
med vägledarfunktioner. Information om provet föreslås ingå i den re
guljära informationen om högskolereformen. En uppföljning av verk
samheten bör ske för att undersöka dels hur provresultaten används, 
dels hur pass tillförlitligt provet är när det gäller att förutsäga läsför
mågan. De årliga kostnaderna för tryckning och distribution beräknas 

till 10 000 kr. 
I skrivelse den 10 september 1976 har Sö anmält att Sö kan ställa 

sammanlagt 9,75 praktikplatser för helt år (117 praktikmånader) till 
förfogande i enlighet med statens personalnämnds cirkulärskrivelse den 

2 juli 1976. 
Sö har i skrivelse den 15 september 1976 begärt medel för en tjänst 

som assistent och en tjänst som byråassistent för verksamheten vid Sö:s 
statsbidragssektion (byrå A2: 1) i samband med Sö:s övertagande av ut
betalning, redovisning och revision av driftbidragen m. m. till skolväsen
det fr. o. m. den 1 juli 1977 ( + 144 600 kr.). Dessutom beräknar Sö 
en ökning av expensposten med 15 000 kr. för blankettkostnader och 
2 000 kr. som engångsutgift. 

Sö har vidare i skrivelse den 14 oktober 1976 begärt medel för en 
tjänst som byrådirektör för förstärkning av personalen på byrå P2 på 
grund av merarbete med den kommunala högskolan ( + 106 700 kr.). 

Enligt författningssamlingsförordningen (1976: 725, ändrad 1976: 877) 
skall Sö ge ut en författningssamling benämnd Skolöverstyrelsens för
fattningssamling (Sö-FS). Innehållet i den blivande Sö-FS enligt för
fattningssamlingsförordningen motsvaras till väsentlig del av innehållet 
i nuvarande Aktuellt från skolöverstyrelsen (ASö). ASÖ utges av Ut
bildningsförlagct och finansieras helt av prenumerationsavgifter. Vid 
övergången till Sö-FS uppkommer däremot kostnader för staten, dels 
för exemplar som enligt förordningen skall tillhandahållas kostnads
fritt, dels för redaktionen som beräknas bestå av en byråassistent och 
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ett biträde med halvtidstjänstgqring. ·Vid en grundupplaga av 4 000 
exemplar beräknar Sö kostnaden. till totalt 550 000 kr. 

Sö har med skrivelse den 14 ·juni 1976 överlämnat rapporten Prov 
för urval till högre studier med förslag om utveckling och organisation 
av studielämplighetsprov. Rapporten har utarbetats i samråd med. uni

versitetskanslersämbetet. Sö föreslår bl. a. att ansvaret för det lokala 
genomförandet av provet skall åvila skolstyrelsen i de kommuner där 
provet genomförs. Vidare föreslås ett datorbaserat provhanteringssystem. 

Sö beräknar de totala kostnaderna för budgetåret 1977/78 till 2 315 000 

kr. 

Genom beslut den 31 maj 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt Sö i vad 
avsåg ärenden rörande objektivitetsgranskning och åt statens institut 
för läromedelsinformation i vad avsåg registrering av läromedel som 

centralt läromedel att överväga frågan om rätt att överklaga beslut i 
sådana ärenden. 

Med skrivelser den 16 december 1975 resp. den 9 februari 1976 har 

institutet och Sö redovisat utredningsuppdragct. Sö har vid sitt yttran
de fogat ett protokoll hållet vid sammanträde d.en 13 januari 1976 med 
den inom Sö inrättade läromedelsnämnden. 

Bakgrunden till utredningsuppdraget är i korthet följande. 

På grundval av förslag i proposition (1973: 76) angående samhälls
insatser på läromedelsområdet beslöt riksdagen (UbU 1973: 28, rskr 
1973: 242) att inrätta dels ett särskilt organ för läromedelsregistrering, 

läromedelsinformation och administration av stöd för produktion av 
läromedel, dels en särskild läromedelsnämnd inom Sö för objektivitets
granskning av läromedel. I propositionen (1974: 13) angående vissa 
läromedelsfrågor föreslogs vissa preciseringar av de principer om läro
medelsregistrering och objektivitetsgranskning som beslöts år 1973. 
Föredraganden förordade därvid, att varken läromedelsinstitutets be
slut om registrering eller läromedelsnämndens beslut om objektivitets
granskning borde få överklagas. Båda organen avsågs få en sådan sam

mansättning och tillgång på resurser i övrigt att bättre sakkunskap 
knappast kunde ställas till förfogande vid prövning av eventuella be

svär. 
Vid riksdagsbehandlingen av prop. 1974: 13 framfördes i två motio

ner (1974: 1610 och 1974: 1611) yrkanden om besvärsrätt i fråga om 
både institutets och nämndens beslut och i en motion (1974: 1609) över 

enbart nämndens beslut. 
Utbildningsutskottet (UbU 1974: 15, rskr 1974: 155) delade motio

närernas uppfattning att besvärsinstitutet har tradition i det svenska 
rätts- och förvaltningssystemet och att detta är mycket viktigt från 

allmän rättssäkerhetssynpunkt, men ansåg inte att riksdagen vid då
varande tidpunkt kunde ta ställning till huruvida det skulle föreligga 
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rätt att anföra besvär över ifrågavarande beslut. Enligt utskottet måste 
först klarläggas bl. a. hur omfattande en sådan besvärsrätt borde vara, 

dvs. vilka som skulle ha besvärsrätt - producenter, författare, berörda 
lärare och elever, övriga enskilda personer eller organisationer - och 
konsekvenserna därav. Utskottet föreslog därfö.r riksdagen att frågan 

skulle utredas skyndsamt och att Kungl. Maj:t skulle återkomma till 
riksdagen med förslag i ärendet. 

Statens institut för läromedelsinformation framhåller i sin skrivelse 

den 16 december 1975 bl. a. följande. Endast det läromedel som registre
rats som centralt läromedel får användas som centralt läromedel och som 

gåvoläromcdel (2 kap. 27 § skolförordningen). För läromedelsprodu
centerna kan avslag på ansökan om registrering innebära att läromedlet 

inte kan säljas i väntad utsträckning. Även författarna kan drabbas i 
form av minskad royalty på försäljningen. För skolorna kan avslag 

innebära att ett önskat läromedel inte får användas som huvudläro
medel i undervisningen. Avslagsbesluten kan också innebära avvikelse 
från ansökningen, t. ex. så att registrering endast sker för visst kurs

moment i stället för hel årskurs. Frågan om besvärsrätt bör enligt 
institutet omfatta även sådana beslut. Institutet finner att en rad olika 
skäl talar mot att införa besvärsrätt över registreringsbesluten, såsom 
erfarenhet av undervisning och Iäromedelsfrågor hos den personal som 

handlägger registreringsärenden hos institutet, möjligheten att anlita sär
skild expertis i tveksamma fall, styrelsens sammansättning med repre
sentanter för både konsumenter och producenter samt handläggnings

ordningen. I sistnämnda avseende framhåller institutet att beslut om 
registrering fattas av kanslichefen efter föredragning men att ett ären
de hänskjuts till styrelsen för avgörande om tveksamhet råder eller om 

avslag föreslås. Styrelsen har hittills varit enig om samtliga avslags
beslut. Vidare avser prövningen ej lämplighetsbedömning. Institutet 
bedömer att antalet avslagsbeslut sannolikt kommer att minska, främst 
med hänsyn till att läromedelsproducenterna successivt får anvisningar 
från institutet med ytterligare preciseringar av begreppet centralt läro
medel. För besv~irsrätt talar enligt institutet att i Sverige rätten att 
överklaga myndighets beslut betraktas som ett viktigt rättsskydd. Från 
principiella synpunkter finner institutet det rimligt att beslut om re
gistrering får överklagas, såväl vid avslag på ansökan som vid avvikelse 
från vad den sökande begärt. Besvär bör enligt institutet få anföras 
av producenten, som enligt institutet torde kunna bevaka även förfat
tarnas intressen. I övrigt bör enligt institutet besvärsrätt inte föreligga. 

Institutet anser att det finns motiv för besvärsrätt även beträffande 
andra läromedel än de centrala, men besluten om avslag har här en

ligt institutet ej samma följder som i fråga om de centrala läromedlen. 
Sö finner i sin skrivelse den 9 februari 1976 - utifrån allmänna 

förvaltningsrättsliga principer - det uppenbart att upphovsmännen, van-
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Jigen författarna, till och producenten av ett granskat läromedel, blir 
besvärsberättigade om besvärsrätt införs över läromedel:mämndens be
slut. Ett generellt verkande beslut om godkännande eller inte godkän
nande av ett läromedel medför enligt Sö inte sådana rättsverkningar 
mot eleven eller läraren att besvärsrätt skulle tillkomma dem. När det 
gäller påkallande av granskning genom anmälan menar Sö att det 
också av anmälaren måste krävas att han intar en särskild intressent
ställning för att han skall anses vara saklegitimerad. Sö framhåller 
vidare, att det är skolstyrelsen som väljer läromedel och att den kan 
välja mellan flera registrerade läromedel, att den som är missnöjd med 
ett läromedel kan genom anmälan påkalla läromedelsnämndens gransk
ning av ett centralt läromedel som inte avser samhällsorienterande 
ämnen, att förnyad granskning kan ske samt att ändring av tidigare 
beslut underlättas av att nämndens beslut alltid avser viss upplaga av 
ett läromedel och att en väsentligt omarbetad upplaga av samma läro
medel är granskningspliktig. Sö anser att besvärsrätten inte bör be
gränsas utan starka skäl. Sö finner emellertid sådana föreligga i vad 
gäller granskningsärendena, nämligen nämndens allsidiga sammansätt
ning och handläggningsrutinema. Sö avstyrker sammanfattningsvis in
förandet av besvärsrätt men föreslår i syfte att tillmötesgå producenter 
och författare ett tillägg till läromedelsnämndens handläggningsordning 
så att stadfästandet av ett beslut om avslag uppskjuts till· nästkommande 
sammanträde. En sådan anordning ger förlagen ytterligare tillfälle att 
argumentera för sin sak. Sö uttalar sig slutligen beträffande rätten 
att anföra besvär över läromedclsinstitutets rcgistreringsbeslut och fram
håller att samma skäl ej föreligger mot införandet av besvär över institu~ 
tets beslut som måste beaktas vad gäller läromedelsnämnden. 

Av det vid Sö:s skrivelse fogade protokollet från läromedelsnämn
dens sammanträde den 13 januari 1976 framgår att nämndens majoritet 
var av uppfattningen att besvärsrätt över granskningsbesluten borde 
undvikas. 

Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om att skolöverstyrelsens (Sö:s) organisa
tion och arbetsuppgifter f. n. ses över av UtJedningen om skolan, staten 
och kommunerna (SSK). Denna omständighet motiverar enligt min 
uppfattning återhållsamhet vid tilldelningen av nya medel under an
slaget. 

Sö har att direkt handlägga ärenden enligt lagen om anställnings
skydd i fråga om både det kommunala och statliga skolväsendet. Sta
tens avtalsverk har överlämnat till Sö att företräda state.n i tvister i 

anställningsskyddsfrågor m. m. avseende personal vid · Sö, länsskol
nämnderna, arbetsmarknadsutbildningen och statliga läroanstalter un
der Sö. För dessa uppgifter beräknar jag medel för en tjänst som 
handläggare (4). 
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Jag är inte beredd tillstyrka att fasta tjänster inrättas för lärarprognos
verksamhet. I stället har jag under anslagsposten Expcrtismedel beräknat 
ytterligare 250 000 kr. för denna verksamhet. Då ansvaret för den 
grundläggande utbildningen av lärare numera åvilar högskoleorganisa
tionen och universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) bör Sö i sin lärar

prognosverksamhet hålla nära kontakt med UHÄ. Jag vill här också 
understryka vikten av fortsatt samarbete med de myndigheter som an
svarar för framtagande av underlag för prognosverksamheten på lärar

området (7). 
Inför och under budgetåret 1977/78 inträffar vissa förändringar som 

påverkar dimensioneringen av Sö:s resurser för redovisning och revision 

liksom för hantering av statsbidragsärenden. En ny dataregistreringsut
rustning har installerats på redovisningscentralen i utbyte mot tidigare 

hålremsstansar. Fr. o. m. den 1 juli 1977 träder den nya lokala och 
regionala högskoleorganisationen i kraft, varvid Sö:s redovisningscentrals 
befattning med lärarutbildningsanstaltemas redovisning och löneuträk

ning upphör. Regeringen förordnade den 7 maj 1975 dels att ansvaret 
för redovisningsrevisionen av driftbidragen till grundskola, gymnasie
skola och kommunal vuxenutbildning samt av ersättningar enligt bestri
dandekungörelsen skulle överföras från riksrevisionsverket (RRV) till 

chefen för Sö, dels att utbetalning och redovisning av nämnda bidrag 

och ersättningar skulle överföras från länsstyrelserna till Sö och dess 
redovisningscentral. Regeringen har genom beslut den 23 juni 1976 
förordnat att nämnda överföring skall ske fr. o. m. den 1 juli 1977. 
Jag ämnar senare föreslå regeringen att vidtaga erforderliga ändringar 

av de författningar som berörs av förslagen. Vidare ämnar jag föreslå 
regeringen att Sö:s revisionskontor fr. o. m. den 1 juli 1977 ges ställning 
direkt under chefen för Sö. De personalförändringar som Sö föresla
git med anledning av förändringarna vid redovisningscentralen och 
revisionskontoret tillstyrker jag (10). Vidare beräknar jag medel för en 

tjänst som förste kanslist och en tjänst som assistent för verksamheten 
vid Sö:s statsbidragssektion. · · 

Medlen till expertis bör räknas upp med 645 400 kr. inkt Iöneomräk
ning (11). 

Jag bedömer att det av Sö i nära samarbete med dåvarande universi
tetskanslersämbetet utarbetade läsförståelseprovet bör kunna fylla sitt 

syfte att ge dem som är osäkra på sina kunskaper i engelska, stöd och 
vägledning inför övergången till högre utbildning. Jag vill betona vikten 

av att berörda myndigheter vid sin information om högskolestudier 
uppmärksammar blivande studerande på att ett sådant prov finns till

gängligt och om angelägenheten av att den som är osäker på sin för
måga att läsa och förstå engelska även genomgår provet. 

Under medlen till expenser beräknar jag 10 000 kr. för framställning 
och distribution av läsförståelseprov i engelska. Vidare beräknar jag 

10 000 kr. för kursavgifter vid extern utbildning (13). 
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Av de anvisade medlen till information om skolväsendet betraktar jag 
1 milj. kr. som engångsanvisning. 

Den informationsskrift om folkhögskolorna som Sö numera ger ut 
varje år anser jag värdefull. Jag förordar att kostnaderna för skriften får 
rymmas inom ramen för anvisade medel till information om skolväsen
det. 

Chefen för utbildningsdcpartementet kommer senare att under avsnit
tet Vuxenutbildning redovisa sina ställningstaganden till Sö:s förslag om 
grundläggande utbildning för vuxna (alfabetiseringsundervisning). Sö har 
i samband med sitt förslag även redovisat vissa behov av informations
insatser. Jag räknar med att en riksomfattande informationskampanj om 
grundutbildning för vuxna bör kunna komma till stånd inom ramen för 
tilldelade medel. 

Enligt författningssamlingsförordningen (1976: 725, ändrad 1976: 877) 
skall Sö ge ut en författningssamling benämnd Skolöver.styrelsens för
fattningssamling (Sö-FS). Jag beräknar att ett större antal exemplar än 
Sö har föreslagit skall tillhandahållas kostnadsfritt och förordar därför 
en grundupplaga av 6 500 exemplar samt beräknar kostnaden för Sö-FS 
till 740 000 kr. 

Enligt förordningen (1976: 231) med provisoriska föreskrifter om till
träde till grundläggande högskoleutbildning (ändrad senast den 25 no
vember 1976) skall Sö och UHÄ i samråd fastställa ett prov för använd
ning i samband med urval till grundläggande högskoleutbildning. För ar
betet med konstruktion av studiclämplighetsprov har Sö under inneva- · 
rande budgetår anvisats medel under anslaget Utveckling av studielämp
lighetsprov. 

I juni 1976 överlämnade Sö förslag om utveckling av och organisa
tion för studielämplighetsprov som utarbetats på uppdrag av regeringen 
och i samarbete med universitetskanslersämbetet. I rapporten Prov för 
urval till högre studier föreslår Sö bl. a. att ansvaret för det lokala ge
nomförandet av provet och för utbildning av biträdande provledare skul
le åvila skolstyrelserna i de kommuner där provet anordnas, medan Sö 
skulle ha det centrala ansvaret bl. a. för information om provet och för 
utbildning av huvudprovledare. Provkonstruktionsarbetet skall även i 
fortsättningen ske vid pedagogiska institutionen i Umeå. Vidare föreslås 
ett datorbaserat provhanteringssystcm. 

Genom beslut den 15 december 1976 har regeringen medgett att Sö, 
för att organisera och genomföra provet under vårterminen 1977, får 
överskrida den under förevarande anslag uppförda anslagsposten Expen
ser med högst 800 000 kr. I beslutet har regeringen föreskrivit att det 
skall åligga resp. länsskolnämnd att anordna prov på en ort inom länet. 
Medel för detta ändamål skall anvisas av Sö. Regeringen har vidare be
slutat att ett datorbaserat system för anmälan, rättning och delgivning av 
provresultat t. v. inte skall genomföras. Det bör uppdras ål: Sö att, efter 
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samråd med UHÄ, i övrigt organisera provet i huvudsaklig; överensstäm
melse med förslaget. 

Medlen för detta ändamål bör beräknas under förevarande anslag 
fr. o. m. budgetåret 1977/78. I likhet med Sö räknar jag med att kost
naderna för utbildning av provledare blir avsevärt lägre under budget
året 1977178. I övrigt räknar jag med oförändrade kostnader. För studie
lämplighctsprov m. m. beräknas således ett belopp av 1 800 000 kr. 

Under innevarande budgetår har 130 000 kr. utgått till konsulentvcrk
samhct på handikappområdet ur anslaget Bidrag till de handikappades 
kulturella verksamhet. Efter samråd med chefen för utbildningsdeparte
mentct finner jag att detta bidrag bör utgå under förevarande anslag för 
nästa budgetår. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn härtill. 

Beträffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 
till vad som anförts härom i bilaga 3 För vissa huvudtitlar gemensamma 
frågor. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under detta anslag än sådana av automatisk natur. 

Jag övergår härefter till att behandla frågan om r ä t t a t t ö v e r
k laga beslut rörande granskning och registrering 
a v 1 ä r o m e d e 1. Av min redogörelse i det föregående har framgått 
att det nu av Sö och statens institut för läromedelsinformation redovi
sade utrcdningsuppdraget avser att belysa omfattningen och konsekven
serna av en eventuell besvärsrätt på detta område. Jag vill då först erinra 
om att beslut av statlig och kommunal myndighet i allmänhet kan över
klagas. Begränsningar i besvärsrätten brukar syfta till att motverka för
halning av ärenden och överbelastning hos besvärsmyndigheterna. Då be
gränsning av besvärsrätten berör den enskildes rättsskydd bör en sådan 
begränsning principiellt ske endast där rättsskyddsbehovet är mindre ut
präglat. När det gäller rätten att överklaga beslut hos regeringen vill jag 
erinra om att konstitutionsutskottet i sitt betänkande 1975176: 50 upp
märksammat att tillströmningen av besvär till regeringen har ökat starkt 
och oavbrutet under den senaste tioårsperioden. Mellan åren 1966 och 
1975 ökade antalet från 2 000 till drygt 7 000. Vart fjärde ärende som 
regeringen avgjorde under år 1975 var ett besvärsärende. Utskottet 
konstaterade att ökningen otvivelaktigt innebär en risk för längre hand
läggningstidcr och en mindre ingående behandling av ärendena. Utskot
tet sade sig emellertid ha erfarit att utvecklingen har uppmärksammats 
inom regeringskansliet och att ett decentraliscringsarbete övervägdes i 
fråga om vissa speciella grupper av besvärsärenden. Utskottet räknade 
därvid med att erforderliga åtgärder vidtas och avsåg att med fortsatt 
uppmärksamhet följa den framtida utvecklingen på ifrågavarande om
råde. 

Jag övergår nu till att beröra handläggningen av hithörande ärenden 
hos institutet och läromedelsnämnden. 
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Institutets styrelse består av fem ledamöter, som var och en har en 
personlig ersättare som deltar i styrelsearbetet. I styrelsen ingår företrä
dare för kommunerna, Sö, läromedclsproducenterna samt lärare och 
elever. Institutets beslut i fråga om registrering av centrala läro
medel gäller en prövning av om ett visst läromedel innehåller tillräck
ligt mycket av det ämnesstoff för ämnet som anges i läroplanen. Dess
utom krävs av läromedlet att stoffet är överskådligt ordnat och att 
studieplanering, kunskapsinhämtning och färdighetsträning underlättas. 
Däremot sker, såsom institutet framhållit i sin skrivelse, ej någon Iämp
lighetsbedömning av läromedlet. Under förutsättning att de uppfyller 
kraven i definitionen på centrala läromedel enligt 2 § förordningen 
(1974: 438) om registrering och granskning av vissa läromedel (ändrad 
senast 1976: 654) kan, som centrala läromedel, registreras egentliga läro
böcker för kursavsnitt, årskurs, stadium eller linje (inkl. ordlista, gram
matik m. m.), läromedel i form av t. ex. tv- eller radioprogram med 
stödmaterial, studiepaket, studiesatser, heltäckande material för arbets
områden eller årskurser, lärobokspaket m. m. (även innehållande audio
visuellt eller laborativt material) samt läromedelssystem, metod-mate
rialsystem m. m. 

Läromcdelsnämndcn består av generaldirektören i Sö, fyra ledamöter 
utsedda på förslag av riksdagspartier, två kommunala förtroendemän 
samt två ledamöter med särskild sakkunskap i frågor rörande livsåskåd
ning och samhällsorientering. Granskningen hos läromedelsnämnden, 
den s. k. objektivitetsgranskningen, görs dels av sådana läromedel som 
avser samhällsorienterande ämnen och som institutet funnit vara att anse 
som centrala läromedel dels, på nämndens eget initiativ eller efter anmä
lan, av annat centralt läromedel. Anmälan kan göras av t. ex. kommunala 
organ, organisationer eller enskilda personer. Vid granskningen prövar 
nämnden om läromedlet behandlar innehållet på ett sakligt och all
sidigt sätt samt om läromedlet även i övrigt står i överensstämmelse 
med avsnittet Mål och riktlinjer i läroplanen. Om läromedlet uppfyller 
dessa villkor skall nämnden godkänna detsamma. Först dtcr godkän
nande får läromedel som avser samhällsorienterande ämnen registreras 
som centralt läromedel. 

I handläggningen av ärenden hos såväl nämnden som institutet deltar 
experter fortlöpande och ytterligare expertmedverkan kan påkallas. Så
lunda diskuteras principiella och kontroversiella frågor i gransknings
ärenden regelmässigt med expertis inom Sö. I registreringsärendena kan 
vid behov omdömen inhämtas från sakkunniga inom Sö eller från andra 
experter. Vidare har läromedelsproducenterna möjlighet att yttra sig 
över utlåtandena i granskningsärendena och de har i registreringsären
dena möjlighet att under hand ge sin syn på institutets förslag till beslut. 

Bordläggning kan ske av ärenden hos såväl nämnden som institutet 
för inhämtande av kompletterande synpunkter och material. 
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När det gäller den eventuella kretsen av besvärsberättigade vill jag 
erinra om att förutsättningen för bcsvärsrätt enligt allmänna förvalt
ningsrättsliga principer brukar anges vara att vederbörande är saklegiti
merad, dvs. beslutet påverkar vederbörandes rättsliga ställning eller berör 

ett intresse för klaganden som på något sätt erkänts av rättsordningen. 
Producentledet - och här inräknar jag även författarna - torde få 

anses ha sådana mera omedelbara intressen att saklegitimation bör an

ses föreligga vid införandet av besvärsrätt. Jag finner dock att de nu

varande formerna för granskning och registrering av läromedel i sig in

rymmer sådan sakkunskap och erfarenhet och därmed garantier för en 

allsidig belysning av hithörande frågor att en besvärsprövning inte kan 

anses meningsfull. Jag kan sålunda inte tillstyrka rätt för producenter 
och författare att överklaga ifrågavarande beslut. I annat sammanhang 

bör prövas det förslag till ändring i färomedclsnämndens handläggnings

rutincr, som Sö förordat. 
När det gäller elever och lärare vill jag framhålla, att det enligt gäl

lande regler är skolstyrelsen som beslutar om antagning av läromedel 
men att beslutanderätten i regel torde vara delegerad till skolledningen 

och ämneskonferenscn. Först när beslut har fattats oin att antaga ett 
läromedel kan en mera begränsad krets av elever och lärare urskiljas, 

vilkas intressen skulle kunna anses berörda. Ett generellt verkande be

slut om godkännande eller inte godkännande av ett läromedel i objek
tivitetshänseende eller ett beslut om registrering eller avslag om registre

ring kan därför inte bedömas få sådana omedelbara verkningar för varje 
elev eller lärare att besvärsrätt skulle föreligga. I sammanhanget vill jag 

också erinra om vad som anförts i propositionen om skolans inre arbete 
m. m. (prop. 1975176: 39 s. 249 och 250) om elevernas medverkan i val 
av och beslut om arbetssätt och läromedel. Av detta framgår, att såväl 
lärare som elever i framtiden torde komma att få ett ökat inflytande i 
läromcdclsfrågor. 

Mot besvärsrätt för elever m. fl. enskilda samt organisationer talar 
också den garanti för en allsidig belysning av sakfrågorna som finns hos 
nämnden och institutet, som jag nyss berört. 

Jag vill ockå framhålla, att en besvärsrätt skulle innebära en övcrpröv
ning i objektivitetsfrågor i politisk instans. Enligt min uppfattning skulle 

detta vara betänkligt. 
Vid avvägningen mellan olika skäl för och emot ·införande av en be

svärsrätt i de nu aktuella ärendena har jag funnit att besvär inte bör få 

anföras. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

89 212 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 89 212 000 kr. 
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D 2. Länsskolnämnderna 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

36 216 114 
38 232 000 
38 461000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och sammansättning framgår av 
förordningen (1965: 741) med instruktion för länsskolniimndema (om
tryckt 1971: 347, ändrad senast 1975: 1223). 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Skol över- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 133 +1 +1 
Övrig personal 153 +0,5 +0,5 

286 +1,5 +1,5 
Anslag 
Lönekostnader 30 368 000 + 635 100 91900 
Sjukvård 30000 of. of. 
Reseersättningar 1 919 800 273 800 +195 500 
Lokalkostnader 3 823 400 + 51 300 + 50 500 
Expenser 2 090 800 + 433 600 + 74400 
Regionala planeringsråd 
för samverkan mellan 
skola och arbetsliv +1470400 

38 232 000 +2 864 200 +228500 

Avrundat +2 864000 +229000 

Sko/överstyre/sen 

1. Pris- och löneomräkning ro. m. 730 800. 
2. I 0-alternativet räknar skolöverstyrelsen (SÖ) med en minskning 

av medlen till expertis och reseersättningar med sammanlagt ca 1,9 
milj. kr. En så kraftig reducering av nämndernas medel på dessa poster 
är inte realistisk utan en anslagsminskning av denna storlek kan ske 
endast genom minskning också av den fasta personalorganisationen. 

3. Sö föreslår att medel till rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel 
åt rörelsehindrade elever beräknas tillsammans med medel för övriga 
hjälpmedelscentraler under ett särskilt anslag ( - 333 000 kr.). 

4. Vid var och en av länsskolnämnderna ·i Stockholms, Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus, Örebro och Västerbottens län finns en tjänst 
som konsulent för rörelsehindrade elever. Enligt Sö bör den regionala 
konsulentverksamheten byggas ut- så att den omfattar sju tjänster. Här
igenom sl-ulle en tjänst finnas inom varje sjukvårdsregion. Sö föreslår 
därför att ytterligare två konsulenttjänster inrättas med placering vid 
länsskolnämnderna i Uppsala och Östergötlands län. Vidare bör medel 
beräknas för två halvtidstjänster som biträde samt ökade medel för re-
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seersättningar. De sammanlagda kostnaderna beräknas av Sö till 
315 900 kr., varav 10 000 kr. som engångsutgift. 

5. För alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor (ANT-frågor) finns se
dan år J 969 vid länsskolnämnderna s. k. ANT-kontaktpersoner med 
särskild uppgift att i länet stödja ANT-verksamhet inom undervisning 
och elevvård. Kontaktpersoner är länsskolpsykologer, fortbildningskon
sulenter och lärare. Endast i ett fåtal fall har avgränsad tid kunnat 
sättas av för detta arbete. Sö anser att det arbete ANT-kontaktpersoner
na utför är av stor betydelse och föreslår en uppräkning av expertis
posten för att understödja och utvidga ifrågavarande verksamhet 

( +240 000 kr.). 
6. Sö anser att behov finns av en förstärkt regional organisation för 

samordning och planering av undervisningen för invandrarbarn genom 
konsulenter knutna till länsskolnämnderna. Konsulenternas arbetsuppgif
ter skulle vara att ge service till de enskilda kommunerna i frågor som 
gäller rekrytering och fördelning av lärare för invandrarelevemas stöd
undervisning och hemspråksundervisning, anordnande av fortbildning 
för lärare, anskaffning av läromedel m. m. Sö föreslår en ökning av 
medlen till expertis med 240 000 kr. som i likhet med övriga expertis
medel bör fördelas av Sö mellan nämnderna efter behov. 

7. För att ge nämnderna en reell möjlighet att ersätta förslitna kon
torsmaskiner m. m. anser Sö att en uppräkning av expensposten är nöd
vändig ( +209 000 kr.). 

8. I propositionen om skolans inre arbete m. m. (prop. 1975/76: 39) 
behandlas frågan om ett särskilt samrådsorgan för att organisera och 
systematisera kontakten mellan skola och arbetsliv. Enligt propositionen 
föreslås att lokala och regionala planeringsråd inrättas i varje kommun 
och län fr. o. m. läsåret 1977/78. Eftersom verksamheten har anknyt
ning till studie- och yrkesorientering (syo) bör enligt Sö särskilda me
del för Iänsskolnämndernas kostnader relateras till länens totala antal 
grundbelopp för syo. Bidraget bör enligt Sö:s mening vara ett verksam
hetsbidrag av schablonkaraktär avsett för såväl lönekostnader som öv
riga kostnader i samband med planeringsrådets verksamhet. 

För budgetåret 1977178 bör länsskolnämnderna för det regionala pla
neringsrådet tilldelas ett verksamhetsbidrag motsvarande det antal grund
belopp för syo som utgör 2 % av länets totala antal grundbelopp, dock 
lägst motsvarande 0,5 grundbclopp och högst motsvarande 1,5 grund
belopp. Enligt Sö:s beräkningsgrunder kommer medelsbehovet att upp

gå till 1470400 kr. 
I skrivelse den 10 september 1976 har Sö anmält att länsskolnämn

derna, under förutsättning att medel anvisas, kan ställa sammanlagt 
17 ,5 praktikplatser för helt år (210 praktikmånader) till förfogande 
enlighet med statens personalnämnds cirkulärskrivelse den 2 juli 1976. 
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Föredraganden 

Jag beräknar medel för ytterligare två tjänster som konsulent för rö
relsehindrade elever samt två halvtidstjänster som biträde. Därmed 
skulle konsulentorganisationen bli utbyggd till att omfatta en tjänst 
inom varje sjukvårdsregion. Kostnaderna för ifrågavarande tjänster 
bedömer jag kan rymmas inom de av skolöverstyrelsen (SÖ) beräknade 

medlen för vikariats- och övertidstillägg. För reseersättningar beräknar 
jag ökade medel med 20 000 kr. samt 9 000 kr. som engångsutgift under 
anslagsposten Expenser (4). 

Jag är inte beredd tillstyrka Sö:s förslag om särskilda medel för en 
förstärkt regional organisation för samordning och planering av under
visningen för invandrarbarn (6). 

Under anslagsposten Expenser förordar jag en uppräkning av medlen 
med 25 000 kr. som engångsanvisning (7). 

Innevarande budgetår har medel beräknats unde~ förevarande anslag 
till rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för rörelsehindrade elever. 
Fr. o. m. nästa budgetår beräknar jag medel för samtliga hjälpmedels
centraler under ett särskilt anslag benämnt Rikseentralerna för pedago
giska hjälpmedel åt handikappade (3). 

Sö beräknar under detta anslag medel för regionala planeringsråd 
för samverkan mellan skola och arbetsliv enligt förslagen i propositio
nen om skolans inre arbete m. m. (prop. 1975/76: 39). Eftersom verk
samheten har anknytning till studie- och yrkesorientering beräknar jag 
medel härför under anslaget Bidraget till studie- och yrkesorientering 
m. m. (8). 

Beträffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 
till vad som anförts härom i bilaga 3 För vissa huvudtitlar gemensamma 
frågor. 

Jag vill även erinra om vad jag senare anför om fortbildningsavdel
ningarna vid nuvarande lärarhögskolor under anslaget Fortbildning 

m.m. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Länsskolnämnderna för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för- · 

slagsanslag av 38 461 000 kr. 

D 3. Statens institut för läromedelsinformation 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

683 510 
548 000 
660 000 

Statens institut för Iärorriedelsinforrriation har enligt sin instruktion 
(1974: 440, ändrad 1975: 1199) till uppgift att samla och sprida infor-
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mation om läromedel för grundskolan, nomadskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan, kommunal och statlig vuxenutbildning, riksinternat
skola som avses i kungörelsen (1970: 333) om riksinternatskolor (ändrad 
senast 1974: 707) samt privatskola som avses i privatskolförordningen 
(1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad senast 1976: 1036). Institutet 

skall vidare främja produktion av goda läromedel som är av

sedda att användas vid undervisning som står under tillsyn av skolöver

styrelsen. För institutets verksamhet gäller vidare bestämmelser som 

anges i förordningen (1974: 438) om registrering och granskning av 
vissa läromedel (ändrad senast 1976: 654) och i kungörelsen (1974: 439) 

om statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

därav ersättning till expertis 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav för utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsanvisning 

Uppbördsmedel 

Nettoutgift 
Avrundat 

1976/77 

5 
5 

10 

1059500 
(108 100) 

2 000 
65 200 
(6 000) 
92 700 

1 168 600 
(7 000) 

2 388 000 

1840000 
548 000 

Statens institut för läromedelsinformation 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens institut Före-
för läromedels- draganden 
information 

+ 
(+ 

+ 
(+ 
+ 
+ 

(+ 

+1 
of. 

+1 

567 000 
300000) 

of. 
13 500 
2000) 
5 700 

912 400 
1 000) 

+1498 600 

+ 55 000 
+1443600 

·1444000 

of. 
of. 
of. 

+226000 
( +150000) 

of. 
+ 6 500 

(+ 2 000) 
+ 5 700 
-191 600 
(- 7 000) 

+ 46600 

- 65 000 

+111600 
+112000 

1. Pris- och löncomräkning m. m. - 78 000 kr. 
2. I 0-alternativet räknar institutet med en minskning av posterna 

Reseersättningar och Expenser. Institutet framhåller att ett genomfö
rande av alternativet skulle innebära att personalen vid institutets kansli 
inte skulle kunna hålla den kontakt med konsumenterna av läromedels

informationen som är nödvändig för att denna skall utformas i enlighet 

med konsumenternas önskemål. 
3. Under innevarande budgetår omfattar institutets läromedelsinfor

mation centrala läromedel för grundskolan och gymnasieskolan samt 

för den statliga och kommunala vuxenutbildningen. Institutet föreslår 
att informationen nästa budgetår utvidgas till att omfatta även vissa 
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icke-centrala läromedel för grundskolan. Vidare föreslår institutet att . 
man från skolöverstyrelsen får överta ansvaret för information om läro
medel för invandranmdervisning. Institutet begär även medel för speci
ella informationsinsatser. För att handlägga ansökningar om registre
ring av läromedel för dessa nya områden fordras enligt institutet dels en 
ny tjänst som handläggare, dels en arvodesanställd expert. Institutet 
föreslår därför att, för information om icke-centrala läromedel i grund
skolan, medel beräknas för en tjänst som byrådirektör (-, 123 000 kr.). 
Denna information medför även ett ökat behov av expertismcdel 
( + 75 000 kr.). Vidare krävs under delposten Expertismedcl en arvodes
tjänst för att kunna bygga upp verksamheten med registrering av och 
information om läromedel för invandrarundervisning ( + 125 000 kr.). 

4. Under anslagsposten Lokalkostnader räknar institutet· med en ök
ning av 8 000 kr. på grund av att man övergått från städning av städ
firma till anställd lokalvårdare. Under anslagsposten Reseersättningar 
beräknas på grund av utvidgad verksamhet ·ytterligare 7 000 kr. för 
resor för information till kommuner och producenter m. m. För att 

kunna följa den internationella läromedelsutvecklingen genom studie
besök vid lärornedelsutställningar m. m. behövs ytterligare medel under 
delposten Utrikes resor. 

5. Institutet räknar med ett ökat medelsbehov under posten Expenser. 
Viss del av ökningen är en följd av förslagen om utökad personal 
( + 19 900 kr.). Till följd av förslagen om utökad registrering beräknas 
medelsbehovet för publikationstryck öka med ca 845 000 kr. För en 
utökning av gratisupplagans storlek för grundskolan beräknas 35 000 
kr. Institutet föreslår också att beslutanderätten om gratisupplagans 
storlek inom ramen för tilldelade medel delegeras från regeringen till 
institutet. 

6. Under anslagsposten Uppbördsmedel räknar institutet med att in
komsterna i form av registreringsavgifter nästa budgetår kommer att 
öka med ca 55 000 kr. Beräkningarna grundar sig på en annan princip 
än den enligt statsmakternas beslut (prop. 1974: 13, UbU 1974: 15, rskr 
1974: 155), att avgiftsunderlaget bör utgöras av dels samtliga tryck- och 
distributionskostnader, dels 70 % av övriga kostnader. Institutet före
slår nu ett nytt finansieringssystem innebärande att producentavgifterna 
i fortsättningen enbart skall täcka kostnaderna för teknisk framställning 
och distribution av informationen. Enligt institutets mening motverkar 
det nuvarande finansieringssystemet samt storleken på de nuvarande av
gifterna syftet med den statliga läromedelsinformationen. För att få en 
heltäckande information krävs, enligt institutet, att staten betalar en 
större del av kostnaderna än f. n. Institutet föreslår vidare att informa
tionen om läromedel för invandrarundcrvisningen skall vara helt stats
finansierad och således inte till någon del finansieras med producent

avgifter. 
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7. Institutet föreslår att institutet efter samråd med riksrevisionsver

ket fr. o. m. nästa budgetår får fastställa avgifter för registrering av 

läromedel. 
Riksföreningen för Lärare i Moderna Språk har överlämnat skrivelse 

angående permanent utställning av läromedel i moderna språk från 

olika länder. 

F öredragande11 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag har anfört i det föregående 
under anslaget Skolöverstyrelsen om rätt att överklaga beslut av läro

medelsnämnden och statens institut för läromedelsinformation rörande 
granskning resp. rcgistcring av läromedel. 

Institutet föreslår att läromedelsinformationen nästa budgetår skall 

utvidgas till att omfatta även vissa icke-centrala läromedel för grund
skolan samt läromedel för invandrarundervisning. Institutet har därvid 

framhållit att en förutsättning för att informationen utvidgas till att om

fatta läromedel för invandrarundervisning är att avgifter för registrering 

inte uttas och att denna information i stället blir helt statsfinan

sierad. Institutet föreslår även att principerna för finansiering av övrig 

informationsverksamhet skall ändras så att staten i framtiden betalar en 

större andel av kostnaderna. än nu. Vidare har institutet föreslagit att 
medel ges för speciella informationsinsatser. 

Jag är f. n. inte beredd att även innefatta vissa icke-centrala läro
medel i informationen. 

Jag är ej heller beredd att f. n. ändra grunderna för finansiering. av 
verksamheten. Jag delar dock institutets uppfattning att ett undantag 

från nu gällande finansieringsprincip bör göras för information om läro
medel för invandrarundervisning med hänsyn till de speciella skäl som 
institutet angett. Fr. o. m. nästa budgetår bör informationen om dessa 
läromedel handhas av institutet och kostnaderna härför helt finansieras 
med statliga medel. För att institutet skall klara denna utökning av ar
betsuppgifterna räknar jag medel för en arvodestjänst under posten Ex
pertismedel ( + 125 000). 

Jag räknar även med att medel under posten Expenser behöver tagas 
i anspråk för denna utvidgning av verksamheten ( + 85 000). Vad insti
tutet har föreslagit beträffande medel för speciella informationsinsatser 

är jag inte beredd att biträda. 
Med hänsyn till att de för innevarande budgetår beviljade medlen för 

publikationstryck beräknats för högt kan medlen för pubiikationstryck 

sänkas ( - 265 200). 
Jag räknar med ökade medel under posterna Lokalkostnader ( + 5 700) 

(4) och Reseersättningar ( +6 500) (4). 

Jag delar institutets uppfattning att beslutanderätten om registrerings-
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avgifternas storlek bör delegeras till institutet, som efter samråd med 
riksrevisionsverket bör fastställa avgifterna fr. o. m. nästa budgetår. 

Även beslutanderätten om gratisupplagans storlek inom ramen för till

delade medel bör enligt min mening delegeras till institutet. Jag är där

emot inte beredd att beräkna medel för en utökning av gratisupplagans 

storlek. 
Med anledning av att institutet i det följande föreslås bli central myn

dighet för verksamheten vid de fyra rikseentralerna för pedagogiska 
hjälpmedel åt handikappade räknar jag med ytterligare expertismedel 

under posten Lönekostnader ( + 25 000 kr.). 
För riksdagens kännedom vill jag anmäla att regeringen den 26 maj 

1976 i förordning om avgifter för läromedelsinformation 1976177 bl. a. 

förordnat att institutet i särskilda fall får medge nedsättning av registre
ringsavgift för vissa läromedel i gymnasieskolan eller för kommunal 

vuxenutbildning. 

Vidare vill jag för riksdagen anmäla att regeringen enligt beslut den 

13 maj 1976 tillkallat en särskild kommitte (U 1976: 04) med uppgift 

att klartlägga förhållandena inom läromedelsmarknaden. 
Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget 

till 660 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens institut för läromedelsinformation för budgetåret 
1977178 anvisa ett förslagsanslag av 660 000 kr. 

D 4. Stöd för produktion av läromedel 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

2 011610 
2 300 000 
2 463 000 

Reservation 3118 

Från anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämne vari 
brist råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av 
läromedel som är avsett att användas inom undervisning som står under 

tillsyn av skolöverstyrelsen. Bestämmelser om verksamheten återfinns 
i kungörelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läro

medel. 

Statens institut för läromedelsinformation 

1. Prisomräkning 397 000 kr. Utöver detta beräknar institutet kost

nader för mervärdeskatt på produktionsstödct, med anledning av beslut 
av länsstyrelsen i Stockholms län innebärande att statliga bidrag i form 
av produktionsstöd skall beläggas med mervärdesskatt. Institutet räknar 
med en merkostnad av 475 000 kr., varvid det sammanlagda beloppet un
der alternativ 1 uppgår till ca 875 000 kr. 
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2. I 0-alternativet räknar institutet med att de produktionsstödjande 

insatser som föranleds av utredningar, departementspromemorier och 
rapporter beträffande, framför allt, handikapp- och invandrarundervis
ning inte kan komma till stånd i den omfattning som anges. 

3. Institutet framhåller att det finns behov av ökat stöd till framför 

allt olika slag av handikappundervisning och till undervisning av in
vandrare och etniska minoriteter. Institutet nämner bl. a. behovet av ett 

ökat stöd till produktion av läromedel i samiska. Referensgruppen för 

projektet läromedel i samiska har beräknat behovet av ekonomiskt stöd 

till produktion av utvecklade läromedel till 375 000 kr. under budget
året 1977178. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till den ökade belast

ning på anslaget som skolöverstyrelsens avveckling av produktionsstöd
jande åtgärder inom ramen för anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete 

innebär. Institutet föreslår att anslaget räknas upp med 975 000 kr., eller 

totalt med 1 850 000 kr. (inkl. prisomräkning och ytterligare merkost
nad, se p. l). 

Föredraganden 

Jag har räknat med ett lägre belopp i pris- och löneomräkning än vad 

statens institut för läromedelsinformation bar gjort ( + 159 000 kr.). Vi

dare bar jag beräknat kostnader för mervärdeskatt av det prisom
räknade anslaget ( +435 000 kr.). Jag kommer i det. följande att före

slå att verksamheten vid de s. k. RPH-centralerna samordnas under 
ett anslag med institutet som central myndighet. Eftersom verksamheten 

vid RPH-SAR och RPH-HöR f. n. finansieras av medel under föreva
rande anslag, räknar jag med en överföring härifrån av medel till det fö
reslagna anslaget Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel åt handi

kappade ( -781 000). I övrigt föreslår jag en höjning av medelstilldel
ningen med 350 000 kr. 

Den avvägning mellan olika behovsområden som institutet föreslagit, 
innebärande ökat stöd till läromedel för grundutbildning för vuxna (al
fabetiseringsundervisning), undervisning av invandrare och etniska mi
noriteter samt handikappundervisning av olika slag, finner . jag vara 
riktig. I detta sammanhang vill jag erinra om vad jag i det före
gående anfört vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skol
väsendet m. m. beträffande särskild proposition om samefrågor. Jag de
lar institutets uppfattning att arbetet med läromedel i samiska bör ges 

ökade resurser. Den höjning av medelsanvisningen under förevarande 

anslag som jag föreslår bör göra det möjligt att stödja produktionen av 

läromedel i samiska. 
Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 163 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd för produktion av läromedel för budgetåret 1977/78 
anvisa ett reservationsanslag av 2 463 000 kr. 
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D 5. Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

970 000 
1200 000 

1210000 

Bidrag utgår under budgetåret 1976/77 enligt regeringens beslut mec.1 
220 000 kr. till Sveriges elevers centralorganisation (SECO), 123 000 

kr. till Sveriges folkhögskolelevers förbund (SFEF), 240 000 kr. till Elev
förbundet, 45 000 kr. till Sveriges sjuksköterskeelevers förbund (SSEF) 
och 22 000 kr. till Sjöbefälsskolornas elevorganisation (SELO). Dess

utom finns 125 000 kr. till regeringens disposition. Vidare utgår enligt 
regeringens beslut bidrag med 385 000 kr. till Riksförbundet Hem och 

Skola (RHS), med 24 000 kr. till Riksförbundet Döva och hörselskadade 
barns målsmän och med 16 000 kr. till föräldraföreningen vid Eke
skolan. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) anmäler att önskemål om bidrag har inkom

mit från de elevorganisationer som nu har bidrag samt från Samarbets
organisationen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUX). Sö anför att 
SOSVUX för närvarande är den enda elevoi:ganisation som företräder 
de vuxenstuderandes speciella intressen. Organisationen ä:r företrädd på 
26 gymnasieskolor, fördelade över hela landet. 

Elevorganisationerna är en viktig faktor i skolans arbete. Den vik
tigaste delen av verksamheten ligger på det lokala planet. En större del 
av bidraget än f. n. bör därför användas till att stödja lokal verksam
het. Mot bakgrund av att de största elevorganisationerna sannolikt kom
mer att ansöka om att bli godkända som ungdomsorganisationer bör 
elevorganisationernas uppgifter och verksamhet utredas. I avvaktan 
härpå föreslår Sö endast en uppräkning av anslaget för att täcka pris
s~egringar med 62 000 kr. samt en ökning med 25 000 kr. för att möj
liggöra statsbidrag till SOSVUX. 

Sö bedömer att Riksförbundets Hem och Skola resurser bör kraf

tigt förstärkas för att möjliggöra förbundets viktiga arbete främst på 
lokal och regional nivå. Om föräldrarna skall känna sig som likvärdiga 

medarbetare i en samarbetsprocess med skolan krävs en intensiv verk
samhet från förbundets sida. Utökad funktionärsutbildning behövs för 

att möjliggöra sådan verksamhet. Även övriga föräldraorganisationer 
bör ges vissa ökningar av bidraget. Totalt räknar Sö med en ökning av 
statsbidraget till föräldraorganisationer med 135 000 kr. 

Elevförbundet har i särskild skrivelse framfört bl. a. att kriterierna 

för anslag till förbundet inte bör avvika från dem som gäller för övriga 
ungdomsorganisationer. 
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Föredraganden 

I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör bidrag till 
Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUX) även 
för nästa budgetår prövas i samband med fördelningen av den del av 
anslaget som står till regeringens disposition. I och med att sjukskö· 

tcrskeutbildningen överförs till högskolan fr. o. rn. budgetåret 1977/78 

finner jag det naturligt att bidrag till Sveriges sjuksköterskeelevers för

bund ej längre utgår ur detta anslag. Chefen för utbildningsdeparte
mentet kommer att i samband med särskild proposition om utbildning 

och forskning inom högskolan m. m. ta ställning till bidrag till denna 
organisation. J övrigt beräknar jag medel till de elev- och föräldra

organisationer som nu har statligt bidrag under förevarande anslag. 

Jag är således inte beredd att nu föreslå sådana förändringar att vissa 
elevorganisationer räknas som ungdomsorganisationer och därigenom 

kan erhålla statsbidrag ur anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas 

centrala verksamhet m. m. 

Under innevarande budgetår har vissa medel utgått till Riksförbundet 
Döva och hörselskadade barns målsmän ur anslaget Bidrag till de 

handikappades kulturella verksamhet. Efter samråd med chefen för 
utbildningsdepartementct finner jag att även detta bidrag bör utgå 

under förevarande anslag för nästa budgetår. Jag har vid min mcdels
bcräkning tagit hänsyn härtill. 

Anslaget bör totalt beräknas till 1 210 000 kr. Det ankommer på rege
ringen att fördela medlen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer för bud

getåret 1977178 anvisa ett anslag av 1 210 000 kr. 

16 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartemt~ntet 242 

För skolväsendet gemensamma frågor 

D 6. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

28 311 086 
33 750 000 

36108 000 

Reservation 3 092 990 

Från detta anslag bestrids kostnader för bl. a. olika former av peda
gogiska och psykologiska undersökningar och försök inom skolans om

råde samt utveckling och utprövning av läromedel. 

Till skolöverstyrelsen (SÖ) är knuten en pedagogisk nämnd som har 
till uppgift att som rådgivande organ bereda frågor om pedagogiskt 

forsknings- och utvecklingsarbete, däri inbegripet utvärdering av ut
bildningsverksamheten, samt att ha insyn vid uppläggningen och . ge
nomförandet av olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Nämnden och 

socialstyrelsens förskoledelegation har deltagit i behandlingen av Sö:s 
förslag till anslagsframställning för budgetåret 1977 /78. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver- Före-
styrelsen dragandcn 

Anslag 
Pedagogiskt utvecklingsarbete 
inom skolväsendet för 

förskola och grundskola 7 880 000 +2 734 000 
gymnasieskola 5 935 000 +2 141 000 
vuxenutbildning 5 965 000 +3 265 000 
lärarutbildning 

grundutbi ldning 2 055 000 -2 055 000 
fortbildning I 045 000 -1045000 

Gemensamt forsknings- och 
utvecklingsarbete 7 315 000 +3 909 000 -1-2 358 000 

Planering, uppföljning och 
information m. m., Peda-
gogiska nämnden 3 415 000 + 815 000 

Bidrag för utgivande av 
pedagogiska publikationer 140 000 + JO 000 

33 750 000 +9 774 000 

Skolöverstyrelsen 

En nedskärning enligt 0-alternativet skulle enligt Sö innebära kraftiga 

inskränkningar i möjligheten att starta nya projekt. Även den pågåen
de verksamheten skulle i många fall få skäras ned avsevärt. 

Sö:s förslag innebär att samtliga poster inom totalramen ökar. Den 
största ökningen föreslås gå till vuxenutbildningen. 

Utrymmet för nya projekt är 9,4 milj. kr. Inom ramen för de på

gående läroplansprojckten genomförs dock ständigt nya delprojekt. An-
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talet nya projekt blir därför större än vad som motsvarar enbart det 
angivna beloppet. 

Tillskottet nya projekt är störst inom området för vuxenutbildningen, 
som föreslås öka med 55 % . 

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) utförs dels på institutio
ner vid lärarhögskolor och universitet dels inom arbetsenheter inom 

Sö. Arbetsledningen för ca 56 % av projekten ligger på institutioner. 
Större delen av arbetet med övriga projekt, som leds direkt av Sö:s 
personal genomförs av experter och arbetsgrupper utanför Sö. 

Liksom tidigare är inriktningen av FoU-arbetet det ökade behovet av 

samverkan mellan skola, samhälle och arbetsliv samt ökad social jäm

likhet genom utbildning. 
I de projekt som rör elevernas inskolning i vuxenlivet är samspelet 

mellan skola och samhälle ett genomgående tema. Detta gäller också 
de projekt som behandlar elevernas individuella utveckling i allmänhet. 

Inom delprogrammen för samtliga projekt ägnas frågorna om åtgär
der för att öka den sociala jämlikheten stor uppmärksamhet. En del 
av projekten avser förebyggande insatser för att förhindra senare ojäm
likhet som t. ex. undervisningen av invandrarbarn. Inom andra projekt 
studeras ojämlikhetsskapande faktorer såsom social differentiering i sko
lan som en följd av boendesegregation. 

Utvecklingsarbete för grund- och förskola 

Inom Sö:s utvecklingsarbete föreslås FoU-insatser rörande dels an

knytningen mellan förskola och grundskola, dels handikappade förskole

barns problem. En del projekt avser därvid barns utveckling kring skol
starten. 

Till grund för utvecklingsarbetet för grundskolan ligger den fortlö
pande utvärderingen av verksamheten. Under de närmaste åren ut
vecklas grundskolan i enlighet med propositionen om skolans inre ar
bete och riksdagens beslut i anledning härav. 

Ändamålet med FoU-arbetet för grundskolan är att öka kunskaper
na om hur läroplanens mål kan förverkligas genom undervisning och in
lärning och förbättrad skolorganisation och skolmiljö. 

Bland nya projekt som föreslås kan nämnas projekt som syftar till 
att öka möjligheterna att precisera basfärdigheter: svenskundervisningen 
i grundskolan, arbetssätt och arbetsformer i skolan samt projekt som 

syftar till ökad samverkan mellan skola, samhälle och arbetsliv. Ett för 
skolutvecklingen väsentligt utvärderingsprojekt gäller former och in

strument för central och lokal utvärdering. 

V tvecklingsarbete för gymnasieskola 

Sö:s FoU-arbete för gymnasieskolan syftar bl. a. till att öka ktm

skaperna om hur undervisningsprocessen bör utformas med hänsyn 
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till elevförutsättningar och miljöfaktorer inom och utom skolan, t. ex. 
undervisningens anknytning till arbetslivet. Utarbetande av målbeskriv
ningar, kursplaner och studieplanssystern, omarbetning av specialkurser 
och utvärdering av timplan och lokalorganisation är exempel på ut
vecklingsarbete inom detta område. 

Nya projekt föreslås när det gäller anknytningarna mellan utbildning, 
samhälle och arbetsliv varvid yrkesförberedelse, praktisk arbetslivs
orientering och former för kontakter mellan skola och arbetsliv är vik
tiga delar i projektarbetet. I FoU-arbetet rörande den återkommande 
utbildningen bör insatser göras för att utforma villkon:n och organi
sationen av utbildningen så att de studerande kan stimuleras att välja 
mellan arbetsliv, utbildning och annan verksamhet. Utvärderingen av 
gymnasieskolans studievägar bör fortsätta. Vidare bör betygs- och kom
petensfrågor inom gymnasieskolan uppmärksammas. 

Slutligen anser Sö att underlag för planeringen av nya och för
ändrade studievägar måste skapas. 

Utvecklingsarbete för vuxenutbildning 

En diskussionspromcmoria rörande behov av utvecklingsarbete för 
vuxcnutbildningsområdet har utarbetats inom Sö. Arbetet med denna 
har förts vidare under 1975/76. På grundval av en rad utredningar har 
statsmakterna fattat flera beslut inom vuxenutbildningsområdet. Detta 
understryker behovet av en fortsatt kraftfull satsning på utvecklings
arbetet. 

Andamålet med Sö:s FoU-arbete för vuxenutbildningsområdet är 
bl. a. att utveckla och pröva åtgärder och metoder för undervisning, 
rekrytering, studievägledning och utvärdering av olika organisations
formcr av vuxenutbildning. 

Till de aktuella utvccklingsfrågorna hör formerna för samverkan 
mellan olika slag av vuxenutbildning samt tillvaratagande av de olika 
vuxenutbildningsanordnarnas särart. Bland nya projekt kan nämnas 
Folkbildningsarbetet och de demokratiska processerna, Folkbildningen 
och de kulturpolitiska delmålen, läroplansuppföljning inom den kom
munala vuxenutbildningen samt analyser av utbildarroller inom ar
betsmarknadsutbildningen. Information, uppsökande verksamhet och 
annan stimulans för deltagande i vuxenutbildning resp. analys av hin
der för deltagande är också föremål för studium i olika projekt. Be
tydande insatser görs f. n. för handikappade och andra eftersatta grup
per: invandrare, hörselskadade och döva, psykiskt utvecklingsstörda och 

psykiskt sjuka. 
Vidare studeras i flera projekt utformningen av undervisningen och 

anpassningen av arbetssätt och arbetsformer till deltagarnas speciella 
erfarenheter. Nya projekt som föreslås inom detta område är studium 
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av effekterna av lagen om rätt till ledighet för studier och uppfölj
ning av kursdeltagare i vuxenutbildning. 

Utvecklingsarbete för lärarutbildning 

Anslaget i vad avser grundläggande lärarutbildning förutsätts bli över

fört till universitets- och högskoleämbetet, medan däremot utvecklings
arbete för fortbildning kvarligger på detta anslag. 

Gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete 

Ändamålet med det arbete som bedrivs inom detta område är bl. a. 
att förbättra beslutsunderlaget i fråga om mål och planering, att ut

veckla en förbättrad planeringsteknik, att vidga kunskaperna om un
dervisnings- och inlärningsprocesserna, att utveckla och utvärdera den 

fysiska miljön för utbildningen, att utveckla läromedel och att utveckla 
och utpröva nya förfaranden för utvärdering av utbildningen i stort. 
FoU-arbete rörande fortbildningsinsatser och personalutveckling i öv
rigt förs fr. o. m. den 1 juli 1977 till detta program. 

De pågående projekten rörande planering, organisation och läro
medelsutveckling tar en stor del av de föreslagna resurserna i an

språk. 
Planeringsfrågor har av Sö behandlats i ett projekt benämnt PLANS 

(Planeringssystem för skolväsendet). Dess andra etapp utgörs av ett 

antal projekt som från olika utgångspunkter behandlar planeringsme
todiken: strategisk planering, vcrksamhetsplanering inom Sö och inom 

skolan, utvecklings- och resultatplanering. Inom programmet ligger stöd 
till pedagogiska utvecklingsblock som efter delegation av Sö:s styrelse 
beslutas av pedagogiska nämnden. 

För studie- och yrkesorienteringen (syo) utvärderas informations
materialct fortlöpande. Likaså granskas försök med syo-funktionärer. 

En förbättrad läromedelsförsörjning för skola och vuxenutbildning 
åsyftas genom anslag till planeringsarbete, behovsanalyser od1 utred
ning av förfaranden vid lokalt val av läromedel. 

Av särskild vikt är ett projekt för analys av den faktiska använd
ningen av skolans läromedelsresurser vid undervisningsplaneringen. Ge
nom samråd med statens institut för läromedelsinformation tillses att 
endast analys- och utvecklingsdelen av läromedelsprojekt stöds av ut
vecklingsanslaget och att de produktionsstödjande insatserna tas över av 
institutet i rätt skede av arbetet. 

Bland nya projekt kan nämnas forsknings- och utvecklingsarbete för 

invandrare: Svenska som målspråk samt Svenska som främmande språk. 
Insatser föreslås också för rörelsehindrade och synskadade samt fortsatt 
stöd till utvecklingsarbete rörande alkohol, tobak- och narkotikafrågor. 

Planering, uppföljning och information m. m. 

Planeringen av Sö:s FoU-insatser tar sin utgångspunkt i behov av 

kunskap och erfarenheter som uttrycks från centralt och lokalt håll. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 246 

I denna mening är FoU-planeringen starkt användarinriktad. I ett lång
siktigt planeringsarbete krävs emellertid också att hänsyn tas till hur 
resultaten från FoU-arbetet skall kunna nå dem som berörs av det och 
vars verksamhet kan ges stöd av FoU-insatserna. Informationen om 

FoU-arbetet, det planerade, pågående och avslutade, är bred och mång
faldig. Det är betydelsefullt att informationsspridningen sker skriftligt, 

i rapporter, artiklar i fack- och dagspress, i promemorior etc. Denna 
skriftliga information måste dock kompletteras med konferenser, sym

posier, formella och informella seminarier, studiebesök, samt medver
kan i studiedagar och annan fortbildning. 

Föredraganden 

De riktlinjer som drogs upp i prop. 1972: 1 (bil. 10 s. 186 ff) rörande 
inriktningen av det pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbetet FoU 
och som lämnades utan erinran av riksdagen (UbU 1972: 2, rskr 1972: 

69) bör även i fortsättningen följas. En grundtanke i dessa riktlinjer är 

att FoU-arbetet bör utgå från de problem som i skolans vardag formu
leras av elever och lärare. Avgörande för utvecklingsarbetets möjlig

heter att påverka skolan är dels forskningens förankring i skolans när

problem, dels dess möjligheter att föra ut sina rön till de enskilda sko

lorna. Det bör därför vara en gemensam uppgift för olika forsknings
projekt inom skolområdet att finna effektiva vägar för att nå ut med 
för skolans utveckling väsentlig kunskap. Den enskilda skolans problem 

måste snabbt kunna omsättas i forsknings- och fortbildningsprojckt. 
Jag vill i samband härmed hänvisa till vad jag senare kommer att anföra 
under anslaget Fortbildning m. m. rörande fortbildningsavdelningarnas 
framtida möjlighet att fungera som en utvecklingsresurs för skolan. 

Under förevarande anslag bedrivs ett stort antal projekt med inrikt
ning på undervisningsväsendets olika sektorer. För att dessa projekt 
skall kunna komma skolan och övrigt undervisningsväsende till godo 
erfordras enligt min mening kunskap om utvecklingsarbetets praktiska 

resultat. 
En utvärdering av det pedagogiska utvecklingsarbetet bör göras för 

att man i framtiden skall kunna prioritera resurser till områden dit 

forsknings- och utvecklingsarbete ej nått. Jag avser senare att föreslå 
regeringen att skolöverstyrelsen får i uppdrag att göra en sådan utvär
dering. I avvaktan härpå föreslår jag en höjning av meddsanvisningen 

under förevarande anslag med ca 2,4 milj. kr. 
För utvärdering av läsförståelseprovet i engelska har jag beräknat 

medel under detta anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet för bud

getåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 36 108 000 kr. 
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D 7. Fortbildning m. m.1 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
197717 8 Förslag 

41417 452 
52 782 000 
59 048 000 

Reservation 2 038 558 

1 Budgetåret 1976/77 anslaget Lärares fortbildning m. m. 

Ur detta anslag bekostas fortbildning av skolledare, lärare samt per
sonal av olika kategorier för skolans elevvårdande verksamhet m. fl. 

Verksamheten bedrivs till större delen av lärarhögskolornas fortbild
ningsavdeiningar och av länsskolnämndcrna. övrig fortbildning bedrivs 

under skolöverstyrelsens (SÖ) direkta ledning eller av lärarorganisationer 
m. fl. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Lärarpersonal 190 of. of. 
Övrig personal 34 of. of. 

224 of. of. 
Anslag 
Skolöverstyrelsens 
fortbildningsverksamhet 3 743 000 - 2 283 000 -2 304 000 
Lärarhögskolornas 
fortbildningsverksamhet 26 587 000 +12 508 000 +s 000000 
Länsskolnämndernas 
fortbildningsvcrksamhct 22 452 000 + 797 000 + 570 000 

52 782 000 +n 022000 +6266000 

Skolö~·ersEyrelsen 

Sö framhåller inledningsvis att de projekt som kommer att dominera 
fortbildningsverksamheten är skolledarutbildningen och personallagsut
bildningen om skolans mål och arbetssätt. Projekten hänger nära sam
man med det utvecklingsarbete på skolans område, som betingas av 
riksdagens beslut om reformeringen av skolans inre arbete. För att 
skapa förutsättningar för ett lokalt utvecklingsarbete bedrivs båda pro
jekten sam lagutbildningar. Den gemensamma inriktningen gör det en
ligt Sö angeläget att samordna de båda projekten även i organisato
riskt avseende. Basen för projekten är rektorsområdet. Sö finner det 

därför motiverat att skolledarutbildningen i sina väsentliga delar bör 
vara avslutad innan personallagsutbildningen inom ett rektorsområde 

påbörjas. 
Sö framhåller vidare vikten av att finna former för ett regionalt ge

nomförande av personallagsutbildningen, vilket redan har skett när det 
gäller skolledarutbildningen. Vid regionaliseringen av personallagsut-
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bildningen bör enligt Sö samordning ske mellan ledningsorgancn för 
de båda projekten. 

Utöver nu nämnda projekt nämner Sö särskilt behovet att fullfölja 

fortbildningsprojekten rörande könsroller och undervisningens inter
nationalisering samt lagutbildning i samhällsorienterande ämnen och 

inom syo-sektorn. Undervisningen i sexual- och samlevnadsfrågor 
förutsätter också fortbildning. Fortbildning bör även erbjudas lärare 

inom olika ämnesområden, som inte direkt berörs av tidigare nämnda 

aktiviteter. 
Principerna för fortbildningsverksamhetcn bör enligt Sö få konse

kvenser för organisationen av fortbildningsarbetet. Utgångspunkten bör 
vara den lokala verksamheten. Sö finner det angeläget att i ökad om
fattning samordna länsskolnämndernas och fortbildningsavdelningarnas 

verksamhet. Vidare understryker Sö vikten av att samverkan mellan 
grundutbildning och fortbildning kan bevaras, t. ex. genom att läns

skolnämndernas fortbildningsledare och konsulenter även i fortsätt

ningen bereds tillfälle att delta i fortbildningen av lärarutbildare. Sö 
framhåller att ansvaret för och ledningen av fortbildningen helt och 
odelat måste ankomma på Sö, vilket förutsätter att fortbildningsav
delningarna frigörs från högskoleorganisationen. 

Sö:s förslag till medelstilldelning för budgetåret 1977178 innebär i 
huvudsak följande. 

1. Pris- och löneomräkning 3 013 000 kr. 
2. Kurserna i anatomi, fysiologi m. fl. ämnen för lärare inom vård

utbildningen bör enligt Sö fr. o. m. budgetåret 1977178 helt bedrivas 
inom den nya högskoleorganisationen. Medel beräknas under 
Grundläggande högskoleutbildning och forskning/forskarutbildning 
( - l 395 000 kr.). 

3. De medel som disponeras under innevarande budgetår för för
beredelser till information med anledning av reformeringen av skolans 
inre arbete erfordras inte för budgetåret 1977178 (-1000000 kr.). 

4. Starten av personallagsutbildningen om skolans mål och arbets
sätt bar av förhandlingsskäl måst senareläggas. Sö beräknar dock att 
utbildningen kan påbörjas innevarande budgetår. Utbildningen skall 
genomföras under en tioårsperiod med ca 120 personallag per år. För 

att uppnå detta genomsnitt bör något mer än 120 lag påbörja utbild

ningen under budgetåret 1977178. Dessutom tillkommer behov av me
del för utbildning av ytterligare utbildarlag, uppföljning och utvärde

ring samt material ( + 1130 000 kr.). 
Länsskolnämnderna i Stockholms, Västmanlands, Kopparbergs och 

Västerbottens län har var för sig inkommit med skrivelser med hemstäl
lan att personallagsutbildningcn i huvudsak skall utformas och admi

nistreras på lokal och regional nivå. 
5. Utbildning av SIA-informatörer skall äga rum under sommaren 
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1977. Sö föreslår att medel beräknas för två personer från varje rek
torsområde under tre dagar samt för material ( + 1 800 000 kr.). 

6. Fortbildningsprojektcn angående könsrollsfrågor samt undervis

ningens internationalisering har slagits samman till ett projekt. För att 
uppnå ett genomsnitt av ca 13 lag per år under en femårsperiod er

fordras ytterligare medel budgetåret 1977/78 ( + 150 000 kr.). 
7. Försöksverksamheten med fortbildning kring datorer och data

behandling föreslås utvidgad ( + 150 000 kr.). 
8. Sö räknar med ett minskat behov av centrala fortbildningsin

satser för befattningshavare som sysslar med frågor rörande samverkan 
mellan skola och arbetsliv samt utvärdering av fortbildningsverksamheten 

på detta område ( - 40 000 kr.). 
9. Fortbildning med anledning av skolans sexual- och samlevnads

undervisning bör starta budgetåret 1977/78 för 10-15 lag om 4-5 

deltagare ( +600 000 kr.). 
10. Sö bedömer det angeläget att vissa prioriterade sektorer samt 

gymnasieskolans lärare och övrig personal alltjämt kan erbjudas allmän 
fortbildning. För budgetåret 1977178 prioriterar Sö därvid områdena 
specialundervisning, kommunal vuxenutbildning och folkhögskola, stu

die- och yrkesorientcring, förskola/lågstadium, särskilda kurser för att 
rekrytera kvinnliga skolledare, svenska, naturorienterande ämnen, mo
derna språk samt vissa kurser som genomförs i samarbete med andra 

myndigheter och organisationer. För att fullfölja denna planering ford
ras en uppräkning av medlen med 2,3 milj. kr. 

Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning har inkommit med 
en skrivelse om behovet av fortbildning inom området för studie- och 

yrkesorientering. 
11. För att genomföra skolledarutbildningcn under en tioårsperiod 

räknat fr. o. m. budgetåret 1974175 bör enligt Sö 540 skolledare på
börja sin utbildning budgetåret 1977/78. Vidare bör viss fortbildning 
bedrivas för dels skolledare, som genomgått basutbildningen, dels skol
ledare, som ännu inte beretts tillfälle att starta denna ( +4 545 000 kr.). 

12. Eftersom grundutbildningen av lärare fr. o. m. budgetåret 1977/ 
78 inordnas i högskoleväsendet bör medel för fortbildning av lärarut
bildare inte längre belasta förevarande anslag (-2 505 000 kr.). 

13. Kostnaderna för särskild fortbildning för lärare inom teknik

sektorn inom gymnasieskolans yrkesinriktade linjer eller motsvarande 

beräknas till 1 milj. kr. Motsvarande kostnader för vårdsektorn be

räknas till 700 000 kr., för sektorn jord, skog och trädgård till 560 000 

kr., för merkantil sektor till 140 000 kr., för estetisk sektor till 50 000 
kr. samt för sektorn hemkunskap och konsumtion till 50 000 kr. Kost
nadsökningen för den särskilda fortbildningen uppgår därmed till 

300 000 kr. 
Lärarnas riksförbund har inkommit med en skrivelse om särskild 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartemientet 250 

fortbildning i fackteori och vidareutbildning för de ämneslärare som 
svarar för undervisningen i fackteori på mer utpräglat yrkesinriktade 
utbildningar i gymnasieskolan. 

14. Sö räknar med ett ökat behov av kurser för studieförbundens cir

kelledare ( + 333 000 kr.). Samtliga hemspråkslärare bör enligt Sö ges 
möjlighet att genomgå fortbildning om två gånger fyra veckor med 

självstudier och seminarier under mellanliggande år. För budgetåret 
1977/78 beräknas ett medelsbehov av 1,4 milj. kr. ( +521 000 kr.). 

Medelsbehovet för fortbildning i Finland av i Sverige verksamma finska 
lärare beräknas till oförändrat 90 000 kr. Utbildning av lärare i svenska 

som främmande språk bör enligt Sö starta budgetåret 1977/78 

( + 1 000 000 kr.). Fortbildning för lärare som i sin normala undervis

ning har invandrarbarn beräknas kosta 100 000 kr. ( + 30 000 kr.). 
Stockholms skoldirektion har inkommit med en skrivelse om speciell 

fortbildning för tvåspråkiga lärare. 
På grundval av sitt förslag i skrivelsen den 27 oktober 1975 om 

grundläggande utbildning för vuxna beräknar Sö under förevarande 
anslag medel för två längre kurser för fortbildning av lärare i grundläg
gande utbildning för vuxna ( +260 000 kr.). 

15. Den hittills bedrivna fortbildningsverksamheten för pryo-hand

ledare bör enligt Sö vidgas till att omfatta alla former för samverkan 
mellan skola och arbetsliv. För budgetåret 1977/78 beräknas fortbild

ningen huvudsakligen bedrivas på regional och lokal nivå ( - 170 000 
kr.). 

16. Vikariekostnaderna i samband med arbetslivsorientering för lära
re i grundskolan m. m. belastar förevarande anslag, vilket innebär en 
stark begränsning av antalet lärare som kan delta i sådan arbetslivs
orientering. Sö föreslår därför att vikariekostnaderna för denna grupp 
bekostas ur anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. på liknan
de sätt som för lärare i gymnasieskolan. 

Föredraganden 

I samband med lärarutbildningsreformen 1968 (prop. 1967: 4, SU 

1967: 51, rskr 1967: 143) uppmärksammades lärarfortbildningens roll 

inom lärarutbildningen. Sambandet mellan grundutbildning och fort
bildning betonades och fortbildningen fick en delvis annan funktion än 

den enbart kunskapskompletterande. 
De senaste tio årens utveckling av skolan har medfört en annan syn 

på lärarrollen och därmed också på fortbildningens inriktning och orga
nisation. Fortbildningen måste i ökad utsträckning ta sin utgångspunkt 
i skolans vardag och i en vidgad lärarroll. 

I samband med riksdagens beslut (prop. 1975176: 39, UbU 1975/76: 
30, rskr 1975176: 367) om skolans inre arbete m. m. behandlades frågan 

om fortbildning av skolans personal samt skolledarutbildning. I propo-
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sitionen understryker föredragande statsrådet att fortbildning är en för
utsättning för att det skall lyckas att förändra skolan i den riktmng, 

som samhället angivit. Det understryks också att det är väsentligt att 
all personal ges möjlighet till en mera organiserad fortbildning. Fort
bildningen bör ha till uppgift att vidmakthålla och vidareutveckla den 
process som grundutbildningarna förväntas sätta igång, dvs. med ett de

mokratiskt arbetssätt i lagarbetets form utveckla sina egna och andras 
kunskaper, erfarenheter, attityder och värderingar. Den skall också 
till personalen föra ut resultat från forsknings- och utvecklingsarbcte 
och därav önskvärda förändringar i arbetsform och innehåll i skol

verksamheten. Fortbildningen bör även leda till kontakter med andra 
kommunala organ och det föreningsliv som engagerar barn och ung

dom. 
Inför den inriktning mot lokalt ansvarstagande och förnyelse av 

arbetssättet i skolan som följer av reformeringen av skolans inre arbete, 

är det enligt min mening naturligt att fortbildningen ägnas stor upp
märksamhet. Det är viktigt att besluten om den successiva förnyelsen 
av skolan följs upp med insatser inom fortbildningen och att detta sker 
inom de mål och ramar som riksdag och regering ställer upp för skolans 
verksamhet. 

Det bör i detta sammanhang anmälas för riksdagen att Sö i skrivelse 
den 9 november 1976 hemställt om förtydligande beslut eller åtgärder 

i övrigt som medför att den i propositionen om skolans inre arbete 
m. m. och därav föranledda riksdagsbeslut föreslagna fortbildningen av 

skolans personal kan påbörjas. Av skrivelsen framgår att lärarorganisa
tionerna bestämt har vänt sig mot att representanter för ekonomi- och 
kanslipersonal skulle delta i lagutbildningen. Regeringen har, med an
ledning av nämnda skrivelse, genom beslut den 15 december 1976, er
inrat om att enligt riksdagens beslut företrädare för samtliga personal
kategorier i skolan skall ha möjlighet att delta i fortbildning av per
sonallag från varje rcktorsområde. Om .fortbildningen härigenom inte 
kan påbörjas, har regeringen medgivit att denna får bedrivas med en
bart företrädare för skolledning, lärar- och clevvårdspersonal, personal 
för studie- och yrkesorientering samt personal i förskole- och fritids
verksamhet som är verksamma inom det område rektorsområdet om
fattar. 

Samtidigt som fortbildningen är ett led i skolans utveckling är den 
för de i skolan verksamma ett led i den egna utvecklingen av yrkes
rollen. Det är således också fråga om personalutbildning i vidare be
märkelse. Den faller därmed inom ramen för de områden där kollektiv
avtal kan träffas. Det är därvid naturligt att regering och riksdag uttalar 
att vissa mål bör prioriteras i fortbildningsverksamheten. Det bör an
komma på det statliga organ som sluter kollektivavtal att beakta dessa 
uttalanden. 
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Med anledning av riksdagens beslut om skolans inre arbete hör fort
bildningen ges en sådan inriktning att den medverkar till att i skolans 
vardag förverkliga denna reform. Fortbildningsinsatser av detta slag bör 

ges hög prioritet. 
Enligt min mening bör möjligheterna till regionalt och lokalt in

flytande över personallagsutbildningen om skolans mål och arbetssätt 
tas tillvarn. Den av skolöverstyrelsen (SÖ) föreslagna kopplingen till 

skollcdarutbildningen finner jag ändamålsenlig. Dessutom bör erfa

renheterna från projekt med liknande form och delvis likartat innehåll 
tillföras fortbildningen. 

Fortbildningen kring könsrollsfrågor och undervisningens internatio

nalisering samt om datorn i skolan bör _enligt min mening fortsätta. 
För skolans undervisning i sexual- och samlevnadsfrågor finner jag 
det angeläget att fortbildning av lärarna i dessa frågor påbörjas budget

året 1977178. 
Beträffande yrkesstudier och arbetslivsorientering bör sådana fortbild

ningsinsatser göras även under det kommande budgetåret. 
När det gäller allmän fortbildning vill jag särskilt framhålla behovet 

av en fortbildning i svenska. Även andra av Sö prioriterade områden 

inom den allmänna fortbildningen bör komma ifråga, liksom särskild 
fortbildning för lärare inom gymnasieskolans linjer eller motsvarande. 

Inom invandrarundervisningen bör fortbildningen, i enlighet med 
Sö:s förslag, inriktas på hemspråkslärare, finska lärare, lärare som i sin 

reguljära undervisning har invandrarbarn, lärare i svenska som främ
mande språk, studieförbundens cirkelledare samt lärare i grundläggande 
utbildning av vuxna. Jag är inte beredd att förorda påbörjandet av 
grundutbildning av lärare i svenska som främmande språk. 

Jag är inte beredd att förorda att vikariekostnader för lärare i grund
skolan som bedriver arbetslivsorientering utgår under anslaget. Bidrag 
till driften av grundskolor m. m. (16). 

Jag övergår nu till att ta upp frågan om fort bi Id ni n g sav

d el ni n garn a vid nuvarande större lärarhögskolor. 

Skolans fortbildning är i dag till stor del koncentrerad till länsskol
nämnderna och lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar. Vid läns

skolnämnderna finns fortbildningsledare, placerade under länsskolin

spektörerna samt f. n. ca 240 fortbildningskonsulcnter fördelade efter 

förslag av Sö. Konsulenternas uppgift är att i samband med skolbesök 
delta i ämneskonferenser, besöka klasser, hålla demonstra.tionslektioner 
samt sprida kännedom om de erfarenheter och rön som görs inom 

forskning och utvecklingsarbete. 

Vid var och en av de sex större lärarhögskolorna (Stockholm, Lin
köping, Malmö, Mölndal, Uppsala och Umeå) finns en fortbildnings

avdelning. Vid avdelningarna finns f. n. tjänster inrättade för sex fort
bildningsledare, sex biträdande fortbildningsledare samt sex assistenter, 

tolv kansliskrivare och kanslipersonal. 
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Fortbildningsavdelningarna har olika ansvarsområden (sektorer) inom 

vilka de har riksansvar för planering och genomförande av olika slag 
av fortbildningsinsatser. Dessutom har varje fortbildningsavdelning re
gionalt/lokalt ansvar för planering av fortbildningen av lärarutbildare 
för samtliga lärarutbildningsanstalter. 

Frågan om den framtida organisationen av fortbildningsavdelningar

na har uppmärksammats av den centrala organisationskommitten för 

högskolereformen (H 75) i dess yttrande över de regionala organisa

tionskommittcernas förslag om lokal och regional högskoleorganisation. 

J yttrandet anförs att de nuvarande fortbildningsavdelningarna vid de 

sex större lärarhögskolorna administrativt bör vara knutna till berörda 

statliga högskoleenheter. Sö förutsätts dock även i fortsättningen ha 

det sakliga ansvaret för lärarfortbildningen som i sin helhet finansieras 

från anslaget Lärares fortbildning m. m. 
Frågan om fortbildningsavdelningarnas verkstillhörighet har berörts 

av vissa remissinstanser i samband med remissbehandlingen av H 75:s 

förslag till högskolelag. Sö understryker därvid nödvändigheten av att 

de medel och den organisation man hittills förfogat över helt och odelat 

disponeras av Sö, som ansvarar för skolpersonalens utbildning. Sö an

ser vidare, att en lösning är att tekniskt-administrativt anknyta fortbild

ningsavdelningarna till länsskolnämnderna. Flertalet remissinstanser på 

högskoleområdet däribland lärarhögskolorna i Malmö och Uppsala 

samt organisationskommitten för bl. a. Uppsala högskoleregion liksom 

lärarhögskolan i Stockholm finner att de tidigare skälen för en sam

ordning av resurserna för grundutbildning och fortbildning fortfarande 

är giltiga samt förespråkar att fortbildningsavdelningarna knyts till hög
skolan på föreslaget sätt. Lärarhögskolan i Linköping finner att grund
utbildning, fortbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet måste 
vara nära samordnade. Lärarhögskolan anser inte att fortbildningens 
enda och primära uppgift är att förmedla producerande yrkeskunska
per. Viktigare anser högskolan fortbildningens uppgift vara att initiera 
och stödja en utvecklingsprocess hos medlemmarna i den enskilda skol
enheten. Lärarhögskolan förordar en koncentration av tillgängliga ut
vecklingsresurser till sex regionala utvccklingscentra. Lärarhögskolan 

i Umeå finner den mest praktiska lösningen för fortbildningsavdelningar

na vara att upprätta fristående fortbildningsinstitut. Tanken att anknyta 
fortbildningsavdelningarna till resp. länsskolnämnd avvisas. 

Fortbildningens framtida organisation i anledning av högskolerefor
men har tidigare tagits upp av bl. a. länsskolnämndutrcdningen i dess 

betänkande (SOU 1973: 48) Skolans regionala ledning samt Sö:s arbets

grupp för utredningen av mål, innehåll och organisation av fortbild

ningen (SMIOF). 

Slutligen har frågan om fortbildningsavdelningarnas verkstillhörighet 
direkt berörts av Sö i anslagsframställning för budgetåret 1977178, vari 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 254 

anges att ansvaret för fortbildningen helt och odelat måste ankomma 
på Sö, vilket förutsätter att fortbildningsavdelningarna frigörs från hög

skoleorganisationen och överförs till Sö:s mer eller mindre direkta led

ning. 

För egen del vill jag anföra följande. 
Den avgörande utgångspunkten för diskussionen om fortbildningens 

framtida organisation, omfattning och inriktning måste vara dess inne

håll och de målgrupper den riktar sig till. Under lång tid har resurser 

byggts upp inom skolväsendet för att tillgodose skolans bt:hov av fort

bildning. En stor del av dessa resurser har bundits till de nuvarande 

lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar. Fortbildningsavdelningarna 
spelar genom sina vittförgrenade verksamheter en viktig roll i skolans 

fortbildningsorganisation. Till grund för fortbildningsarbetc:t ligger i sin 

tur den inventering av fortbildningsbehovet som regelbundet görs av 

länsskolnämndcrnas fortbildningskonsulenter. 

Vad som tidigare kunde karakteriseras som lärarutveckling, personal
utveckling och elevmedverkan bör ses som hela skolans utveckling. 

I konsekvens härmed bör de till skolan direkt eller indirekt knutna re

surserna inte ses som speciella resurser för exempelvis fortbildning, 
lärarutbildning eller forskning utan snarare som resurser för skolut

veckling i allmänhet. 
Ett sådant synsätt medför dels att grundutbildning-forskning-fort

bildning innehållsmässigt förs närmare varandra, dels att. skolutveck
lingen får en ökad kontinuitet. Man bör därför enligt min mening stöd
ja en utveckling som går ut på att skapa ett växelspel mellan de olika 
leden skola, lärarutbildning och forskning. Detta bör kunna ske inom 
ramen för fortbildningsavdelningarna. 

Genom att ge fortbildningsavdelningarna en relativt fri ställning och 
se dem som en utvecklingsrcsurs för skolan får man ökade möjligheter 
att låta skolans egna problem bilda utgångspunkt för såväl fortbildning 
som forskning. Fortbildningsavdelningama bör i sin verksamhet kunna 
fungera dels som initiativtagare till, dels som förmedlare av forskning 
och utvecklingsarbete. En utveckling i denna riktning kräver att fort

bildningsavdelningarna får en nära anknytning till &kolan. 

Länsskolnämndernas fortbildningskonsulenter utför ett betydelsefullt 
arbete med att inventera skolans fortbildningsbehov. Detta arbete ligger 

ofta till grund för fortbildningsavdelningarnas fortsatta utvecklingsar

bete. Man bör därför sträva efter att närma länsskolnämndcrnas och 

fortbildningsavdelningarnas resurser till varandra. 

Fortbildningsavdelningarna bör t. v. formellt anknytas till resp. läns
skolnämnd, innebärande framför allt att personalen vid avdelningarna 
skall vara anställd vid nämnden. Vad gäller verksamheten bör avdel

ningarna stå direkt under Sö:s ledning. I fråga om verksamhetens in

riktning bör avdelningarna således inte stå under berörda nämnders 
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överinseende. Härigenom kommer inte vissa nämnder att inta någon 
särställning i Jänsskolniimndsorganisationen. Den nya organisationen 

bör införas den l juli 1977. 
Under detta anslag beräknar jag medel även för vissa kostnader i 

samband med fortbildning av lärarutbildare. I detta avseende bör Sö 

och UHÄ samråda. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag har anfört om organisationen av fortbild

ningsavdelningarna, 
2. till For1bild11i11g m. 111. för budgetåret 1977178 anvisa ett re

servationsanslag av 59 048 000 kr. 

D H. Bidrag till studie- och yrkesoricntering m. m. 

] 975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

37 318 079 

51160 000 

61674000 

Ur anslaget utgår statsbidrag till kostnader för studie- och yrkes
oricntering (syo) i årskurserna 6--9 i grundskolan samt i gymnasie
skolan enligt kungörelsen (1974: 390) om statsbidrag till kostnader för 

studie- och yrkesorientering i grundskolan och gymnasieskolan. 
Ur anslaget utgår även högst 1884000 kr. för viss uppsökande verk

samhet för att nå elevgrupper, som avbryter sina studier i grundskolan 
eller gymnasieskolan och har svårigheter att erhålla anställning. 

1976/77 

Grundbelopp för studic-
och yrkesorientering 49 '276 000 
Uppföljande studie- och 
yrkesorienteringsverksamhet 1 884 000 
Studie- och yrkesorientcring 
för elever i högre specialkurser 
Studie- och yrkesorientering 
för invandrarelever 
Lokala planeringsråd 
Regionala planeringsråd 
Studie- och yrkesorientcring 
vid privatskolor 

51160000 

2 Under anslaget Länsskolnämndcrna. 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

+ 2 739 000 

+ 1398000 

513 000 

+ 1 514 000 
+ 4123 000 

( + 1470000) 1 

+10287000 

Före
draganden 

+ 2 739 000 

' 1 398 000 

' 5 623 000 T 

+ 502 000 

+ 252 000 

+10514000 

1. Statsbidrag för syo i grundskolan och gymnasieskolan utgår till 
varje kommun eller landstingskommun i form av grundbelopp, vilkas 
antal star i relation till antalet elever. I resp. kommuns bidragsundcrlag 
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får även (prop. 1975/76: 39, UbU 1975176: 30, rskr 1975/76: 367) in
räknas elever i riksinternatskola samt studerande vid statens ·skolor för 

vuxna. För redovisningsåret 1976/77 utgör grundbcloppet 84 140 kr. 

Löneomräkningen på det antal grundbelopp som har tilldelats för bud

getåret 1976/77 uppgår till 1 477 000 kr. 

2. Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar för budgetåret 1977178 ett behov 
av ca 618 grundbclopp, en ökning med 15 från innevarande budgetår 

( + 1 262 000 kr.). 
3. För uppföljande syo utgår under innevarande budgetår ca 23 

grundbelopp. Löneomräkningen uppgår till 60 000 kr. 

4. Sedan budgetåret 1974175 har försöksverksamheten med uppföl
jande syo successivt byggts ut. Sö anser att denna verksamhet bör om
fatta samtliga kommuner fr. o. m. läsåret 1977/78 ( + 1 337 000 kr.). 

5. Sö anser att elever i högre specialkurs inom gymnasieskolan bör 
inräknas i underlaget för statsbidrag till syo på samma sätt som elever 

i övriga studievägar i gymnasieskolan. Kostnaderna motsvarar ca 6 
grundbelopp (+513 000 kr.). 

6. Särskilda insatser inom syo krävs enligt Sö för invandrarelever i 
grundskolan och gymnasieskolan. lnvandrarelev i grundskolans årskurs 
6-9 samt i gymnasieskolan bör därför räknas 1,5 gånger vid rekvisition 
av statsbidrag för syo. Merkostnaden motsvarar ca U: grundbelopp 

( + 1 514 000 kr.). 
7. I prop. 1975/76: 39 om skolans inre arbete m. m. föreslås att lo

kala planeringsråd inrättas för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Enligt Sö bör bidraget till rådets verksamhet beräknas i analogi med 
statsbidrag till syo och relateras till kommunens totala antal grundbelopp 
för syo. Bidraget bör avse såväl lönekostnader som övriga kostnader 
i samband med planeringsrådets verksamhet. Vidare bör bidraget enligt 
Sö följa den jämkning av grundbelopp till syo som följer av kungörel
sen (1974: 390) om statsbidrag till kostnader för studie- och yrkesoriente
ring i grundskolan och gymnasieskolan. Verksamhetsbidraget föreslås 
utgöra 5 % av kommunens totala antal grundbelopp, dock högst 2 
grundbelopp per kommun. Medelsbehovct beräknas till ca 49 grund

belopp ( +4 123 000 kr.). 
Med skrivelse den 15 december 1975 har Sö inkommit med förslag 

om samverkan skola-arbetsliv. 
Med särskild skrivelse den 19 oktober 1976 har Sö överlämnat skri

velser från Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens cen

tralorganisation (TCO) och Centralorganisationen SACO/SR, i vilka 
framförts att kostnaderna för fackliga representanters medverkan i sko
lans arbete med att förbereda eleverna för arbetslivet helt bör falla på 
skolväsendet. Enligt Sö:s beräkningar uppgår dessa kostnader för bud
getåret 1977178 till ca 4 milj. kr. 

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund har inkommit med hem-
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ställan att skol- och arbetsmarknadsmyndigheter åläggs att hålla kon

tinuerlig kontakt med de elever som slutar skolan före genomförd grund
utbildning. 

LO och TCO har inkommit med skrivelse med förslag om ersättning 
m. m. till deltagare från de fackliga organisationerna i de lokala och re

gionala planeringsråden. Vidare föreslås att särskilda medel utgår för 

nämnda organisationers utbildning av ledamöterna i planeringsråden. 

8. Under anslaget Länsskolnämnderna har Sö föreslagit medel 

till regionala planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv 

( + 1 470 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om riksdagens uttalande (UbU 1971: 21. 

rskr 1971: 214) att den nya organisationen för studie- och yrkesorien

tering (syo) får karaktären av försöksverksamhet. En kontinuerlig upp

följning av verksamheten pågår. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i skrivelse 

den 30 november 1976 redovisat de hittillsvarande erfarenheterna av 

den nya organisationen. Sö avser att återkomma med ytterligare läges

rapporter, vilka tillsammans med remissinstansernas synpunkter kommer 

att läggas till grund för Sö:s utvecklingsarbete på området. 

Jag har inget att erinra mot Sö:s beräkningar när det gäller grund

belopp för syo i grundskolan och gymnasieskolan (1,2). 

Den uppföljande syo-verksamhet som sedan budgetåret 1974175 be

drivs .i ett successivt ökat antal kommuner bör nu enligt min mening 

utökas till att omfatta samtliga kommuner i landet (3,4). 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1975176: 39, UbU 1975176: 30, 

rskr 1975/76: 367) om skolans inre arbete m. m. bör lokala planerings

råd inrättas för att systematisera kontakterna mellan skola och arbetsliv. 
En övergripande uppgift för de lokala planeringsråden är att med

verka till ett närmande mellan skolan, arbetslivets företrädare och ar
betsförmedlingen. Rådet skall vara rådgivande organ till skolstyrelsen i 
frågor om utbildningens anknytning till arbetslivet och skall följa yrkes

utbildningen inom den egna kommunen. Vidare bör rådet bl. a. följa och 
ge råd i fråga om undervisningen om arbetsmiljöfrågor och i arbetslivs
orientering. Det bör samordna kontakterna mellan skola och arbetsliv 

inom kommunen bl. a. vad gäller planering, genomförande och uppfölj

ning av studiedagar, studiebesök, perioder med praktisk yrkesoriente

ring m. m. 
Sammansättningen av rådet bör kunna anpassas efter lokala behov och 

förhållanden. Rådets ledamöter bör utses av skolstyrelsen efter förslag 

från bl. a. arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer i kommunen, som 

skall delta med lika antal ledamöter. I rådet skall vidare ingå represen

tanter för skola och arbetsförmedling. 
Vad jag här har anfört om de lokala planeringsråden kräver att be-

17 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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stämmelser härom intas i skollagen (1962: 319). Inom utbildningsdepar
temcntet har upprättats förslag till lag om ändring i skollagen. Försla

get bör fogas till detta protokoll som bilaga 12. l. 

I likhet mcd Sö anser jag att inrättandet av planeringsråd motiverar 

en uppräkning av bidragen till kommunerna för denna verksamhet. Det 

bör ankomma på kommunerna att bestämma om användningen av verk

samhetsbidraget (7). Beträffande bidrag till de fackliga organisationernas 

utbildning av ledamöter i planeringsråden kommer chefen för utbild

ningsdepartementet att under anslaget Bidrag till löntagarorganisatio
nernas centrala kursverksamhet beräkna medel härför (7). 

Det förslag som Sö framfört under anslaget Länsskolnämnuerna 

om bidrag till regionala planeringsråd för samverkan mellan skola och 

arbetsliv har enligt min mening, i likhet med de lokala planeringsråden, 

nära anknytning till syo och medel bör beräknas under förevarande an

slag. Jag finner det angeläget att i -första hand underlätta den regionala 

samordningen av kontakterna mellan skolan och arbetsliv1~t i storstads

områdena och har därför beräknat 1,5 grundbelopp för vardera Malmö

och Göteborgsregionen samt 3 grundbclopp för Stockholmsregionen (8). 

Försöksverksamhcten bör handhas av resp. länsskolnämnd i regionen. 

Privatskolor, för vilka privatskolförordningen (1967: 270) gäller, sak

nar .f. n. möjligheter till statsbidrag för syo-verksamhet. Kommun, där 

sådan privatskola är belägen, bör efter samråd med privat.skolan få in

räkna privatskolans elever i bidragsunderlaget för syo på samma sätt 

som nu sker beträffande riksinternatskolornas elever (prop. 1974: 1 bil. 

10 s. 180, UbU 1974: 8, rskr 1974: 92 och prop. 1975/76: 39 s. 338, 
UhU 1975176: 30, rskr 1975/76: 367). 

Utöver vad jag i det föregående har anfört är jag inte beredd att för
orda någon ytterligare utvidgning av syo (5,6). 

Med hänvisning till sammanst~llningen hemställer jag att regeringen 

före'.>lår riks~agen att 
l. antaga förslaget till lag om ändring i skollagen (1962: 319), 
2. godkänna de grunder för statsbidrag för studie- och yrkcs

oricntering vid vissa privatskolor som jag har förordat, 

3. till Bidrag till studie- och yrkesorientering m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 61 674 000 kr. 

D 9. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom utbild· 
ningsväsendet 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

912 369 

920 000 

1325 000 
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Mellan staten och vissa organisationer har den 23 juni 197 6 träffats 
ett avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande (prop. 
1976/77: 25, UbU 1976/77: 9, rskr 1976/77: 73). Enligt avtalet, som gäl

ler fr. o. m. den 1 juli 1976 har lärare vid bl. a. grundskolor, gymnasie
skolor och lärarutbildningsanstalter rätt att i viss utsträckning fotokopiera 

eller på annat sätt mångfaldiga litterära eller konstnärliga verk samt 
fotografier. I ersättning härför betalar staten till företrädare för berörda 
upphovsmän m. fl. i regel 1,45 öre per kopierad sida. Bestämmelser om 

den redovisning som skall ligga till grund för beräkningen av ersättnings
beloppets storlek återfinns i 12 § i nämnda avtal mellan staten och vissa 

organisationer. Ersättningen utbetalas till en av organisationerna upp
rättad stiftelse, Bonus. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar grafiskt och fotografiskt mångfaldi
gande oförändrat antal i förhållande till 1976/77 i avvaktan på ny kopie
ringsundersökning som beräknas äga rum första halvåret 1977. Mot 

bakgrund av avtalsöverenskommelsen om nytt pris per kopia beräknar 

Sö ökningen till 405 000 kr. Sö har dessutom under anslaget beräknat 

medel för information enligt 20 § i nyss nämnda avtal ( + 200 000 kr.). 
Enligt denna åtar sig staten att i samarbete med organisationerna i er

forderlig utsträckning informera berörda länsskolnämnder, skolstyrel
ser, skolor och lärare om detta avtal, samt om berörda delar av lagen 

om upphovsrätt och fotografilagen. 

F öredraga11den 

Jag beräknar anslaget till 1 325 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . 

att till Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildningsväsendet för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags
anslag av 1 325 000 kr. 

D 10. Särsldlda åtgärder på skolområdet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

38 982 747 
50 000 000 
59 000 000 

Reservation 214 000 

Genom beslut den 13 maj 1976 har regeringen meddelat närmare 
bestämmelser om anslagets användning. Bestämmelserna innebär i kort

het följande. Medlen ställs till skolöverstyrelsens förfogande för 

förstärkning av insatserna på de områden inom skolan där olika problem 
gör sig gällande. I första hand bör dessa medel användas för åtgär-
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der inom grundskolan och därvid främst på högstadiet. I undantags
fall skall bidrag även kunna utgå för insatser på det gymnasiala sta

diet. I geografiskt hänseende skall bidrag främst utgå för insatser i 
storstadskommunerna. Även andra kommuner - t. ex. sådana med be

tydande invandrargrupper - skall emellertid kunna tilldelas bidrag. 

Bidrag skall kunna utgå dels för personell förstärkning vid undervis

ningen, dels till förstärkningsanordningar för elevvård oc:h fritidsverk
samhet. Statsbidrag till personell förstärkning vid undervisningen utgår 

med belopp, som för varje undervisningstimme motsvarar 115 % av 

CT 11. Statsbidrag till förstärkningsanordningar för elevvård och fri

tidsverksamhet utgår med 50 % av de verkliga kostnaderna för denna 

verksamhet. 

Skolöverstyrelsen 

Med hänvisning till dels att huvuddelen av förslagen om reformering 

av skolans inre arbete beräknas träda i kraft fr. o. m. budgetåret 

1978179, dels de värdefulla erfarenheter som framkommit vid använd
ningen av de medel som avsatts för särskilda åtgärder på skolområdet, 

föreslår skolöverstyrelsen att 60 milj. kr. anvisas för budgetåret 1977 /78. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. 

Erfarenheterna av nu pågående verksamhet i vissa kommuner med 
mindre undervisningsgrupper med hjälp av medel från bl. a. detta an
slag är alltigenom positiva. Enligt min mening bör därför inför nästa 
budgetår ytterligare medel anslås för sådana åtgärder. Större delen av 
dessa medel bör gå till kommuner med höga klassmedelti:.l för att för
bättra undervisningssituationen t. ex. genom att minska undervisnings
gruppernas storlek eller på annat sätt öka lärartätheten. 

Jag beräknar anslaget till 59 milj. kr. under nästa budgetår. Det an
kommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser om medlens an

vändning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda åtgärder på skolområdet för budgetåret 1977178 

anvisa ett rescrvationsanslag av 59 000 000 kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 

D 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1975/76 Utgift 5 514 441 053 

1976177 Anslag 6 334 400 000 

:I 977 /78 Förslag 6 850 000 000 

Enligt förordningen (1958: 665) om statsbidrag till driftkostnader för 
det allmänna skolväsendet (omtryckt senast 1973: 356, ändrad senast 
1976: 322) utgår allmänt driftbidrag till kommunernas kostnader för 

grundskolan. I förordningen regleras också statsbidragen till kostnader
na för avlöning av skoldirektör och biträdand~ skoldirektör. 

Bidragsunderlaget för de allmänna driftbidragen och för statsbidraget 
till kostnaderna för avlöning av skoldirektör och biträdande skoldirektör 
beräknas enligt vissa schematiska regler och utgörs i huvudsak av års

lönebcloppen för tjänster som inrättats i föreskriven ordning. Det all
männa driftbidraget för gn,!nds~olan motsvarar bidragsunderlaget efter 
avdrag av en mindre kommunandel. Statsbidrag för avlöning av skol
direktör utgår med 79 %. av bidragsunderlaget. 

Ur förevarande anslag bestrids i första hand kostnaderna för drif
ten av grundskolan och praktisk Järamtbildning vid grundskolan med, 
undantag för vissa tjänstgöringstillägg. Vidare ersätts kostnaderna för 

avlöning av skoldirektör ur detta anslag. Anslaget belastas vidare med 

vissa kostnader för reseersättningar m. m .. samt med kostnader för stats
bidrag till dels avgifter till försäkring för tilläggspension (ATP), dels so

cialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen, dels 
allmän arbetsgivaravgift. Slutligen utgår ur anslaget bidrag till vissa 
enskilda skolor. 

Skolorganisationens omfattning 

Totala antalet elever i grundskolan uppgick läsåret 1975/76 till 
1 022 344. Läsåret 1976/77 beräknas antalet elever till ca 1 026 000 och 
läsåret 1977178 till ca 1030000. Skolöverstyrelsen (SÖ) har därvid 
räknat med en årlig nettoimmigration av 10 000 personer per år fr. o. m. 

år 1976. 
Den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan har varit betydligt 

lägre än vad skolberedningen räknade med, vilket medfört ökat behov 
av lokaler och lärare. Sö har med anledning härav sedan 1966 (senast 
i april 1975) utfärdat anvisningar om elevernas fördelning på klasser i 

grundskolan. 
De vidtagna åtgärderna har lett till att skolberedningens riktvärden 

för klassmedeltal i huvudsak kunnat uppnås. Alltjämt gäller dock att 
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de faktiska medeltalen ligger under skolberedningens beräkningar. För 
lågstadiet var läsåret 1975176 den genomsnittliga klasstorleken 21, för 

mellanstadiet 24 och för högstadiet 27 elev.er. Delningstah!n för de olika 
stadierna är resp. 25, 30 och 30 elever, vilket betyder att samtliga års

kurser, men särskilt mellanstadiet, uppvisar klasstorlekar som ligger 
väsentligt under delningstalen. ! 

A 11slagsberiik12i11g 

1976/77 

Anslag 6 334400000 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

+420800000 

Föredraganden 

+515 600000 

Den av Sö föreslagna uppräkningen hänför sig till följande ändamål. 

1. Lärarlönebidrag m. m. 
2. Lönekostnadspålägg 
3. Ersättning för flyttningskostnader 

och resor 
4. Bidrag till estniska grundskolor 
5. Bidrag till Kristofferskolan i Stockholm 
6. Bidrag till Hillelskolan i Stockholm 

Av Sö:s framställning inhämtas bl. a. 

Anvisat för 
1976/77 

' 
5 840 492000 

485 228 000 

4 200000 
800000 

3 000000 
680 000 

6 334 400 000 

:Förändring 
till 1977 /78 

+374908000 
+ 45 372000 

+ 500000 
14000 

+ 31 000 
+ 4000 

+420801000 

1-2. L ä rar I ö n e b i d r a g m. m. Posten kommer enligt gällan
de bidragsregler att under budgetåret 1977178 belastas med dels slut
reglcring av det allmänna driftbidraget avs~ende redovisningsåret 1976/ 
77, dels förskott på bidraget 1977 /78, vilket senare motsvarar 90 % av 
det allmänna driftbidraget för 1976177. I posten ingår ävt:n kostnader

na för statsbidrag till ATP-avgifter, socialförsäkringsavgift till sjukför
säkringen och folkpensioneringen samt allmän arbetsgivaravgift. 

Kostnaderna för slutreglering för budgetåret 1976177 är lika med 
skillnaden mellan det slutligt beräknade driftbidraget för detta budgetår 

och det belopp, som under samma år utbetalats i förskott. Detta senare 
belopp motsvarar i sin tur 90 % av det alln1änna driftbidraget avseende 
redovisningsåret 1975176. 

För beräkningen av anslagsbehovet för budgetåret 1977178 måste en 
uppskattning göras av det allmänna driftbidraget avseende redovisnings
året 1976177 på grundval av de senast kända faktiska bidragskostnader
na, nämligen för redovisningsåret 1975176. Enligt från fänsskolnämn-
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derna inhämtade uppgifter uppgick det allmänna driftbidraget inkl. 
statsbidraget till skoldirektör avseende redovisningsåret 1975176 till 
4 548,5 milj. kr. Bidragsundcrlaget för motsvarande ändamål uppgick 

enligt samma uppgifter till 4 584,5 milj. kr. för redovisningsåret 1975176. 
Sö:s beräkningar av bidragsunderlag och allmänt driftbidrag framgår 

av följande sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

Bidrag.5-
uaderlag 

Allmänt 
driftbidrag 

Enligt länsskolnämndernas uppgifter för 
budgetåret 1975/76 4 584,5 4 548,5 
Nya tjänster i grundskolan 1976-07-01 
(1976 års lön) + 63,0 + 62,5 
Löneomräkning (från 1975/76 års lön 
till 1976 års lön) +203,8 +203,8 
Förändring av antalet FoD-tjänster 1976-07-01 
(1976 års lön) 3,3 3,3 
Löneomräkning av FoD-tjänster m. fl.. 
(från 1975/76 års lön till 1976 års lön) .. L 1,5 + 1,5 
Undervisning på grundskolenivå för ungdomar 
och vuxna, samt vuxna zigenare + 7,5 + 7,5 
Stödundcrvisning åt invandrarbarn + 3,0 ' 3,0 T 

Summa för budgetåret 1976/77 4 860,0 4 823,5 

Med utgångspunkt i de sålunda beräknade bidragsunderlagen och 

allmänna driftbidragen samt med beaktande av kostnader för statsbi

drag till ATP-avgifter, socialförsäkringsavgiften, allmän arbetsgivar
avgift samt för lönekostnadspålägg, beräknar Sö medelsbehovet under 
punkterna 1 och 2 enligt följande. 

Beloppen anges i milj. kr. 

Förskott på allmänt driftbidrag 
Slutreglering av bidraget för 1976/77 
Statsbidrag till ATP-avgifter (9,3 % av bidragsunderlaget 1976/77) 
Allmän arbetsgivaravgift (4 ~·~av det allmänna driftbidraget 1976/77) 
Socialförsäkringsavgift till folkpensionering (7,25 % av det allmänna 
driftbidraget 1976/77) 
Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen (3,6 % av det allmänna 
driftbidraget 1976/77) 
Lönekostnadspålägg (11 % av det allmänna driftbidraget 1976/77) 
Personell assistans åt handikappade elever i obligatoriska skolor 
Bidrag till undervisning i brandförsvar och olycksfallsvård m. m. 

4 341,2 
722,5 
452,0 
193;0 

299,0 

207,4 
530,6 

6,4 
0,6 

Undervisning på grunds ko I en i v å för vuxna z i g c n ar e 
bedrivs under vårterminen 1976 endast i Stockholm med ca 15 deltaga

re. Sö räknar med en undervisning av högst denna omfattning under 
budgetåret 1977 /78. Kostnaderna härför beräknar Sö till 118 000 kr. 

Ur anslaget bekostas vidare u n d e r v i s n i n g p å g r u n d s k o-

1 e n i v å f ö r v u x n a, s o m f å t t o f u J l s t ä n d i g e 11 e r 
i n g e n s k o l u n d e r v is n i n g. På grundval av sitt förslag till 

regeringen den 27 oktober 1975 om grundläggande utbildning för vuxna 
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(alfabetiseringsundervisning) beräknar Sö medel för grundläggande ut

bildning för vuxna på etapp I-nivå under anslaget Bidrag till driften av 

kommunala skolor för vuxna. Sö bedömer att somliga av dem som un

der läsåret 1976/77 studerar inom den kommunala alfabetiseringsunder

visningen enligt hittills gällande bestämmelser inför läsåret 1977/78 kom

mer att uppnå nivån för etapp JI. Dessa elever, ca 300, bör får slutföra 

sina studier enligt nu gällande bestämmelser. Kostnaderna härför beräk

nas till l 377 000 kr. för undervisningen samt 15 000 kr. för bidrag till 

läromedel och 15 000 kr. till toikhjälp. 

Sö räknar med att antalet i n v an d r a r b a r n i g r u n d s k o l .a n, 

s o m b e h ö v e r s t ö d u n d e r v i s n i n g kommer att öka och upp

skattar kostnaderna till 102 milj. kr. 

Försöksverksamhct med finska och samiska som a It er

n a t i va t i 11 va I s ämnen på högstad i e t påbörjades läs

året 1975/76 med finska och samiska i Norrbottens län och finska i 

Botkyrka kommun. För fortsatt försöksverksamhet beräknar Sö 25 900 

kr. 

Grekiska riksförbundet har i en ansökan hemställt om ersättning för 

resekostnader till sommarläger i Grekland för grekiska invandrarbarn i 

Sverige. över ansökan har Sö avgivit yttrande. 

Sö överlämnade i skrivelse den 26 april 1976 till regeringen samråds

gruppens rörande läraröverskott förslag om b e h o v e t a v r e s c r v

v i kar i er för lärare 1-2, 5-15, 16-19 och 20 i kommuner med 

olika omfattning av grundskolans organisation. Sö tillstyrker samråds

gruppcns förslag om att statligt reglerade tjänster för reservvikarier in

rättas och att statsbidrag skall utgå för kostnaderna. För 1 265 tjänster 

beräknar Sö kostnaderna för läsåret 1977178 till 75 209. 000 kr. cxkl. 

lönekostnadspålägg. 

Sveriges lärarförbund har i skrivelse inkommit med förslag om in

rättande av reservvikarier i grundskolan. 

Stockholms skoldirektion har i skrivelse anhållit om medgivande att 

anställa 35 reservvikarier på grundskolans högstadium med rätt att även 

få tjänstgöra som vikarier i gymnasieskolan. över. skrivelsen har Iäns

skolnämnden i Stockholms län och Sö avgivit yttranden. 

I skrivelse har Svenska facklärarförbundet anhållit bl. a. om inrättan

de av institutionsföreståndaretjänster på grundskolans högstadium i äm

nena hemkunskap, teckning, textilslöjd och trä- och metallslöjd samt 

på grundskolans låg- och mellanstadium. Förbundet har även föreslagit 

att lärarna i sistnämnda ämnen skall medges vara huvudlärare i sina äm

nen på grundskolans låg- och mellanstadium. 

Sö finner att en fastare organisation av den p c d a g o g i s k a l e d

n i n g s f u n k t i o n e n f ö r r ö r e 1 s e h i n d r a d e e L e v e r måste 

skapas. Behovet av samordning av medicinsk behandling, sjukgymnastik 

samt arbetsterapeutisk, pedagogisk och social träning leder till en rad 
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organisatoriska, plancringstekniska och administrativa konsekvenser. 
Aven utvecklingen mot en allt större individuell integrering av de rö
relsehindrade eleverna i vanliga klasser talar för en sådan fastare orga
nisation. Sö beräknar ett behov av åtta studierektorer samt nedsättning 
av undervisningsskyldighet motsvarande 200 veckotimmar. Sö beräknar 

kostnaderna härför uppgå till ca 1,3 milj. kr. 

Från anslagsposten får vidare - enligt bestämmelser som regeringen 

meddelat den 17 april 1975 - bestridas kostnader för per

s o n c 11 a s s i st a n s å t h a n d i k a p p a d e e I ev er i obliga

toriska skolor. Sö räknar med en ökning av medelsbehovct med 

2 350 000 kr. till totalt 6 400 000 kr. Skälet till den kraftiga uppräk
ningen av anslaget är främst kraftigt höjda löner till elevassistenterna. 

Hofors kommun m. fl. kommuner i Kopparbergs län har i skrivelse 

anhållit om att statsbidragsgivningen till personal! assistans omprövas 
så att den bättre täcker kommunernas kostnader för denna assistans. 

Sö beräknar 60 000 kr. för bidrag till kommuner i Norrbottens län 

med finskspråkiga barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att 

överbrygga språksvårigheterna. Sö beräknar vidare 120 000 kr. som 

bidrag till lägerskolor anordnade av Riksförbundet finska föreningar i 
Sverige. 

Från anslagsposten får bestridas kostnaderna för undervisning i brand
försvar och olycksfallsvård. Särskilda instruktörer får anlitas för under
visningen. Sö, som föreslår en höjning av arvodet till ifrågavarande in

struktörer beräknar det totala medelsbehovet till 639 000 kr. för budget
året 1977/78. 

3. E r s ät t n i n g f ö r fl y t t n i n g s k o s t n ad er o c h r e s o r. 

Statsmedel härför utgår enligt kungörelsen (1962: 696) om statsverkets 

bestridande av vissa kostnader på skolväsendets område (omtryckt 1973: 
236). På grund av ökad belastning föreslår Sö en höjning med 0,5 milj. 
kr. till 4,7 milj. kr. 

4. Statsbidrag till de e s t n i s k a s k o I o r n a i Stockholm och 
Göteborg utgår enligt bestämmelser som Kungl. Maj :t meddelat den 
5 juni 1963. Enligt dessa bestämmelser skall statsbidrag till skolorna 
användas till kostnader för avlöning åt lärare vid skolorna samt till be
stridande av avgifter för allmän tilläggspension för lärare. Mot bak

grund av att utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK) ge

nom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över formerna för statsbidrag 
till statsunderstödd enskild utbildning räknar Sö med oförändrade bi

dragsgrunder. Sö föreslår att anslagsposten sänks med 14 000 kr. till 

786 000 kr. varav högst 91 800 kr. beräknas till löner och sociala av

gifter vid de kompletteringsskolor som Estniska kommitten anordnat. 

Sö har i skrivelse den 6 december 1976 överlämnat skrivelse från Est
niska kommittfo om högre statsbidrag än vad Sö har föreslagit. 

5. Stiftensen Kristoffers ko I an anhåller i år liksom före-
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gående år om att statsbidrag utgår till ytterligare en klass i vardera års
kurserna 10-12. Stiftelsen anhåller vidare om bidrag till en tjänst som 

kontaktman för handhavande av det ökade antalet studiebesök vid sko

lan. Sö avstyrker bifall i båda fallen. 1 avvaktan på resultatet av SSK:s 

arbete med översyn av formerna för statsbidrag till statsunderstödd en

skild utbildning räknar Sö med oförändrade bidragsgrun.der. Sö före

slår att anslagsposten höjs med 31 000 kr. till 3 031 000 kr. 

6. Styrelsen för H i 11 e 1 s k o I a n i Stockholm anhåller i likhet 
med föregående år om bidrag med 19 000 kr. för en deltidsanställd sek

reterare åt rektor samt med 10 000 kr. som bidrag till arvode åt en skol
psykolog. Sö finner skäl tala för att bidrag får utgå för dessa ändamål 

och tillstyrker bifall till ansökningen. I avvaktan på resultatet av SSK:s 

arbete med översyn av formerna för statsbidrag till statsunderstödd en

skild utbildning räknar Sö med oförändrade bidragsgrunder. Sö be

räknar det sammanlagda bidraget till skolan för budgetån!t 1977178 till 

684 000 kr. Styrelsen för Hillelskolan har överlämnat en skrivelse med 

begäran om högre statsbidrag m. m. 
Kristna skolan i Örkelljunga och Vasaskolan i Göteborg har inkom

mit med skrivelse med begäran om statsbidrag. Vidare har stiftelsen 

Rudolf Steinerskolan i Göteborg anhållit om största möjliga statsbidrag 
till bestridandc av lönekostnader. över ansökan har Göteborgs allmän

na skolstyrelse, länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län och Sö 

avgivit yttranden. 

F örcdraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 

Den av riksdagen beslutade reformeringen av skolans inre arbete 
(prop. 1975176: 39, UbU 1975/76: 30, rskr 1975/76: 367) skall i vad 
avser förändringar i statsbidragssystemet träda i kraft fr. o. m. läsåret 
1978/79. Riksdagen kommer under 1977178 års riksmöte att få ta ställ
ning till statsbidragssystemets närmare utformning. 

Statsbidrag till socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen utgår 

f. n. med 6,2 % inom det statsunderstödda skolväsendet oc:h viss vuxen

utbildning (prop. 1975176: 100 bil. 10 s. 219, UbU 1975/76: 21, rskr 
1975/76: 248). Riksdagen har våren 1976 beslutat höja avgiften till 
6,8 % fr. o. m. den 1 januari 1977 (prop. 1975/76: 100 bil. 7 s. 45, 

SfU 1975176: 29, rskr 1975/76: 217). Riksdagen bar vidare hösten 1976 
beslutat höja avgiften med ytterligare 1,5 procentenheter, från 6,8 % 
till 8,3 % (prop. 1976177: 42, SkU 1976177: 11, rskr 1976177: 78). Stats

bidrag till avgiften bör utgå med 8,3 % . Jag anser att regeringen bör 
inhämta riksdagens godkännande av den av mig förordade höjningen 

av statsbidraget. 
Sedan läsåret 1967/68 (prop. 1967: 1 bil. 10 s. 133, SU 1967: 8, 
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rskr 1967: 8) utgår statsbidrag till person e 11 assistans för 
vissa handikappade elever i obligatoriska skolor. Genom beslut den 

"13 maj 1976 har regeringen meddelat bestämmelser för verksamheten 
innevarande budgetår. Bestämmelserna innebär bl.a. att huvuddelen 
av statsbidraget fördelas mellan kommunerna av skolöverstyrelsen (Sö) 
med utgångspunkt i antalet grundsko!celever i resp. kommun den 

15 september 1975. Statsbidrag som inte utnyttjats för det avsedda 
ändamålet skall utan dröjsmål av kommunen återlevereras till Sö. 
De totala medelsbehoven för den personella assistansen har Sö beräk

nat till 6,4 milj. kr. 
Jag beräknar ytterligare 1 013 000 kr. för personell assistans budget

året 1977/78. Jag kommer senare att föreslå regeringen att nuvarande 

regler om fördelning av statsbidrag till personell assistant i stort sett får 
gmla även i fortsättningen. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 2 juni 1972 har Sö 
utfärdat anvisningar för sådan j ä m k n i n g a v s t u d i e g å n g e n 

i årskurs 9 som enligt timplanen får göras för enskild elev. En kostnads
ram har av Kungl. Maj:t därvid angetts. I likhet med Sö räknar jag 
med oförändrat anslag i avvaktan på åtgärder i anledning av riksdagens 
beslut om skolans inre arbete. 

Med anledning av Kungl. Maj:ts uppdrag den 1 oktober 1971 in

kom Sö den 13 mars 1972 med förslag till riktlinjer för fortsatta 
u t b i I d n i n g s i n s a t s e r f ö r v u x n a z i g e n a r e . Kungl. 

Maj :t har - med utgångspunkt i detta förslag - den 11 maj 1973 
meddelat bestämmelser rörande sådan utbildning. Enligt dessa skall 

den nuvarande grundskoleundervisningen successivt avvecklas och 
eleverna föras över till yrkesinriktad utbildning. Jag räknar därför i lik

het med Sö med ett lägre medelsbehov för denna utbildning budget
året 1977178. 

Sö har i skrivelse den 27 oktober 1975 inkommit med förslag om 
ändrad organisation m.m. av g r u n d 1 ägg an d e u t bi 1 d n i n g 
a v v u x n a . Förslaget bygger på en rapport från en arbetsgrupp 
inom Sö rörande alfabetiseringsundervisning för vuxna (ALFA VUX). 
Förslaget har remissbehandlats. Sö föreslår att den grundläggande 
utbildningen för vuxna överförs till kommunal vuxenutbildning. Även 
en andra etapp som motsvarar vissa ämnen på mellanstadiets nivå bör 

enligt Sö:s förslag förläggas till kommunal vuxenutbildning. Efter sam
råd med chefen för utbildningsdcpartementet förordar jag att de medel 
som hittills beräknats under detta anslag för undervisning på grund

skolenivå av ungdomar och vuxna, som fått ofullständig eller ingen 
undervisning, fr. o. m. budgetåret 1977 /78 beräknas under anslaget 
Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. Chefen för utbildnings
departementet kommer senare denna dag att under avsnittet Vuxen
utbildning redovisa sina ställningstaganden till nämnda förslag från Sö. 
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Regeringen har nyligen avgivit förslag om statsbidrag till h e m

s p r å k s u n d e r v i s n in g för invandrarbarn i förskola, grundskola 
och gymnasieskola (prop. 1976/77: 22). Enligt propositionen bör ett 

schablonbdopp utgå till kommunerna per uttagen Iärarveckotimme och 

år. Antalet lärarveckotimmar för grundskolan beräknas med utgångs

punkt i antalet deltagande elever multiplicerat med 1,1 lärarveckotim

mar per år. Schablonbeloppet har preliminärt beräknats till 1 765 kr. 
Schablonbeloppet jämkas med h3.nsyn till träffade kollektivavtal om 

hcmspråkslärarnas löne- och anställningsvillkor. Till kommunerna ut

går också bidrag till vissa arbetsgivaravgifter m. m. Jag beräknar detta 

bidrag till ca 80 milj. kr. med hänsyn till den beräkningsmetodik som 

anges i nämnda proposition. 

Innevarande budgetår utgår för hcmspråksundcrvisning i grundsko
lan, med utgångspunkt i nyss nämnda beräkningsmetoder, ett belopp 

om ca 50 milj. kr. inkl. bidrag till sociala avgifter. För budgetåret 
l 977 /78 beräknar jag lärarlönekostnaderna för denna undervisning till 
ca 60 milj. kr. Medel för av regeringen beslutad försöksverksamhet 
med hemspråk som tillval på högstadiet bör utgå enligt regler som före
slås gälla för detta statsbidrag. 

Sedan läsåret 1966/67 utgår särskilt statsbidrag till s t ö dun d er -

v i s n i n g av i n v a n d r ar b a r n i det obligatoriska. skolväsendet. 

Statsbidraget utgår för högst sex veckotimmar per undervisningsgrupp, 
varav två veckotimmar får utgöra stödundervisning på elevens moders

mål, s. k. studiehandledning på hemspråk och fyra veckotimmar stöd

undervisning i svenska. Mot bakgrund av riksdagens beslut om hem
språksundervisning för invandrarbarn (prop. 1975176: 118, UbU 1975/ 
76: 33, rskr 1975176: 391) beräknas för stödundervisning i svenska 
fr. o. m. nästa budgetår en statsbidragsresurs om fyra timmar per 
undervisningsgrupp. Undersökningar utförda av statistiska centralbyrån 
(SCB) visar att resursuttaget för stödundervisning är betydligt högre 
än vad som har budgeterats. Under innevarande budgetår har ett be
lopp om 24 milj. kr. beräknats för detta ändamål. Enligt SCB:s senaste 

uppgifter har stödundervisningen i svenska läsåret 1975176 haft en 

omfattning som motsvarar 29 232 lärarveckotimmar. Detta motsvarar 
en lärarlönekostnad inkl. bidrag för vissa arbetsgivaravgifter m. m. om 
ca 75 milj. kr. Sö räknar med att ett ökat antal invandrarbarn är i be

hov av stödundervisning. Jag har vid mina överväganden räknat med 
en ökning på 20 % . Med hänsyn härtill bör för ändamålet ett belopp 

av 92 milj. kr. beräknas för budgetåret 1977/78. 
Jag är inte beredd att beräkna medel för ersättning för resekostnader 

till sommarläger i Grekland för grekiska invandrarbam i Sverige. 
Regeringen har den 25 november 1976 beslutat om en förändrad 

poängberäkning för bedömning av omfattningen 
a v e n k o m m u n s s k o l v ä s e n d e i enlighet med riksdagens 
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beslut vid 1975/76 års riksmöte (prop. 1975/76:39, UbU 1975/76: 30, 

rskr 1975176: 367). övergångsbestämmelser har därvid utfärdats med 
innebörden att den ändrade poängberäkningen inte skall behöva med
föra indragning av skolledartjänster. Jag har vidare givit statens avtals
verk i uppdrag att uppta förhandlingar med berörda personalorganisa

tioner om en sänkning av skolledarnas undervisningsskyldighet. Genom 
dessa beslut sker en inte obetydlig förstärkning av skolledningen i 
grundskolan. Mot denna bakgrund är jag f. n. inte beredd att pröva 

frågan om en särskild organisation av skolledning för rörelsehindrade 
elever i grundskolan. 

Det bör i detta sammanhang anmälas för riksdagen att regeringen 
för ett antal kommuner, med hänsyn till föreliggande omständigheter, 

medgivit att tjänst som studierektor - utöver vad som medges enligt 
bestämmelserna i 12 kap. 4 § skolförordningen (1971: 235) - får vara 

inrättad under läsåret 1976177 i stället för en utökning med motsvarande 
antal rektorstjänster genom inrättande av nya rektorsområden. 

Enligt förordningen (1958: 665) om statsbidrag till driftkostnader för 
det allmänna skolväsendet (omtryckt 1973: 356, ändrad senast 1976: 322) 

utgår inte vikarieersättning för skolledare under dennes ledighet för 
s. k. skolledarutbildning. I förhandlingar mellan statens avtalsverk och 

berörda personalorganisationer har yrkande framförts att vikarie för 
skolledare, då denne genomgår sådan utbildning, alltid skall förordnas. 

Kommunförbundet har förklarat sig beredd att rekommendera kommu
nerna att förordna vikarie för skolledare som deltar i angivna utbild
ningar under förutsättning att statsbidrag utgår. Jag förordar att stats

bidrag får utgå för dessa vikariekostnader fr. o. m. den l januari 1977. 
Enligt skolförordningens 15 kap. 8 § får efter medgivande av läns

skolnämnden inrättas extra ordinarie eller extra tjänst som lärare 1 el
ler 2 för reservvikarie. Statsbidrag för sådan tjänst utgår inte. I proposi
tionen om skolans inre arbete m. m. (prop. 1975/76: 39 s. 304) anförde 
statsrådet Hjelm-Wallen att ett fast system med reservvikarier borde 
införas i grundskolan. Hon anförde att överläggningar därvid inletts 
med kommunförbundet om att sjukledig skolledares och lärares sjuk
penning inte längre skall uppbäras av kommunen utan i stället utbetalas 
till riksförsäkringsverket mot att statsbidrag utgår för reservvikarie 
över förevarande anslag. Riksdagen hade ingen erinran häremot (UbU 

] 975176: 30, s. 52). 
Dessa överläggningar har nu avslutats. 

Enligt min mening är det utomordentligt viktigt att tillförsäkra ele
verna kontinuitet i undervisningen vid lärares korttidsfrånvaro. För 
skolledningen kan det i många fall vara svårt att få tag i behörig 

ersättare vid sådan frånvaro. Ständigt växlande ersättare gör det 
svårt att upprätthålla den för eleverna välbehövliga kontinuiteten 
och stabiliteten i skolarbetet och personkontakterna. Ett fast system 
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med reservvikarier, eller som jag i det följande benämner dem I ärar
v i k ar i er, kommer i hög grad. att underlätta skolledningens under

visningsplancring liksom det för eleverna måste vara en fördel att veta 

vem som kommer i den ordinarie lärarens ställe. Ett syst~m med lärar
vikarier bör därför enligt min mening införas i grundskolan fr. o. m. 

budgetåret 1977178 i enlighet med vad jag anför i det följande. 

Kommun bör efter länsskolnämnds medgivande få inrätta icke-ordi

narie tjänster som lärarvikarie för de lärarkategorier som anges i 15 

kap. 1 § skolförordningen utom för lärare för specialundervisning, dvs. 
lärare 3 och 4. För de sålunda inrättade tjänsterna som lärarvikarie 

skall i övrigt gälla de bestämmelser som gäller för icke-ordinarie lärare. 

Lärarvikarie bör vara anställd vid grundskolan för tjänstgöring i kommu
nen vid grundskolan och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbild

ning. Lärarvikaries tjänstgöring bör kunna förläggas till olika skolen
heter. Då lärarvikarien inte utnyttjas skall annan tjänstgöring beredas 
honom eller henne inom skolan som lärare, t. ex. resurslärare. Tjänst 
som lärarvikarie bör inrättas resp. indragas fr. o. m. den 1 januari och 

1 juli. 

Tjänster som lärarvikarie får tillsammans omfatta en tjänstgöring som 

motsvarar högst 3 % av den undervisning som skall förekomma enligt 
läroplanen för grundskolan, med undantag av den tjänstgöring som 

fullgörs av lärare 3 och 4. 
Statsbidrag till tjänsterna som lärarvikarie bör utgå med belopp som i 

huvudsak motsvarar kommunernas faktiska lönekostnader för lärarvika
rierna minskat med löneavdragcn för sådana tjänstlediga lärare, vilkas 
undervisning lärarvikarierna uppehållit. 

Jag ~-ir medveten om att den av mig förordade statsbidragsnivån inte 
helt täcker kommunernas behov av lärarvikarier för korttidsfrånvaro. 
Det är emellertid inte möjligt att bygga upp en fast organisation av 
lärarvikarier, som är anpassad till det maximala behovet. Kommunerna 
bör härutöver kunna anställa timlärare som lärarvikarier för tillfälliga 
behov eller för lärarkategorier som inte ger underlag för minst halvtids
tjänster som lärarvikarier. Kommunerna har möjlighet att själva avväga 
förhållandet mellan heltidsanställda och timanställda lärarvikarier. Na

turligtvis bör strävan vara att så långt möjligt anställa lärare på heltid. 
Statsbidrag bör dessutom utgå till kommunerna för deras faktiska 

lönekostnader för lärarvikarier vid rektors, studierektors eller lärares le
dighet med högst B-avdrag på lönen vid sjukdom, barns födelse och till
fällig vård av barn som ej uppnått viss ålder. Lönekostnaderna bör 
minskas med avdragen på den tjänstledigcs lön. Den sjukpenning resp. 
föräldrapenning som kommunerna äger uppbära enligt lagen (1962: 

381) om allmän försäkring skall inlevcreras till staten. Kommunerna 
rekvirerar statsbidrag för det antal lärarveckotimmar som denna form 

av lärarvikariat omfattar. 
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Det bör ankomma på regeringen att utforma närmare bestämmelser 

om lärarvikarier och statsbidrag till lärarvikarier enligt de riktlinjer 
jag i det föregående angivit. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att genom förslag från det sär
skilda organ som har till uppgift att förbereda inrättandet av statens 
förhandlingsråd skall en arbetsgrupp tillsättas inom Sö med uppgift att 
utreda frågan om beräkningsunderlag för inrättande av tjänster som 

lärarvikarier. Enligt förslaget skall gruppen bestå av företrädare för 
stat, kommun och berörda personalorganisationer. 

Jag vill också erinra om den möjlighet som länsskolnämnderna i dag 
har att förordna övertaliga lärare som s. k. reservlärarc. Regler härom 

återfinns i regeringens förordning den 8 juli 1976 om anställningstrygg
het för icke-ordinarie lärare. Möjligen kan det visa sig ändamålseniigt 

att samordna reglerna för lärarvikarier med reservlärarsystemet. Om 
detta, efter ytterligare överväganden, skulle visa sig vara fallet avser jag 
att föreslå regeringen att föranstalta om en sådan samordning. 

l propositionen om skolans inre arbete (prop. 1975176: 39) föreslogs 
bl. a. att nuvarande specialfunktioner som tillsynslärare, huvudlärare 

och institutionsföreståndare i grundskolan, vilka ingår i vissa lärares 

arbetsuppgifter, fr. o. m. budgetåret 1978179 inte längre skall tjänste
regleras i skolförordningen. Riksdagen hade ej något att invända 

mot detta förs1ag (UbU 1975176: 30, rskr 1975176: 367). Med hänsyn 

till bl. a. detta kan jag inte biträda Svenska faeklärarförbundets tidigare 
redovisade förslag om en utökning av antalet sådana tjänster. 

Med anledning av försöksverksamhet med ny organisation för stu

die- och yrkesorientering inom grundskolan (prop. 1971: 34, UbU 
1971: 21, rskr 1971: 214) har avtal träffats den 29 april 1974 mellan 

statens avtalsverk och berörda personalorganisationer om anställnings
och arbetsvillkor för vissa yrkesvalslärare med giltighet fr. o. m. den 
1 juli 1974. Enligt nu gällande avtal, som träffats den 29 september 1976, 
åtnjuter yrkesvalslärare uppdragstillägg enligt 29 § 2 mom. AST. Vissa 
övergångsbestämmelser gäller för yrkesvalslärare som läsåret 1973/74 
innehaft anställning hos länsarbetsnämnd för yrkesvägledning m. m. 
med vilken var förenad högre arvode än 240 kr. per månad. Sådan 
yrkesvalsiärare skall utöver uppdragstillägget få personlig särskild er
sättning. Kommunerna utbetalar tilläggen. Tidigare utgick ersättning för 
denna verl:samhet från arbetsmarknadsmyndigheten ur anslag över ar

betsmarknadsdepartementets huvudtitel. Sedan den nya organisationen 
för studie- och yrkesorientering trätt i kraft har tidigare utgående stat
liga medel för verksamheten inte avlösts av statsbidrag. Det är enligt min 
mening rimligt att kommunerna får statsbidrag för yrkesvalsläramas 

uppdragstillägg och i förekommande fall den särskilda ersättning som 
kan utgå. Detta kräver vissa ändringar i förordningen (1958: 665) om 
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statsbidrag till driftkostnader för det allmänna skolväsendet (omtryckt 
1973: 356, ändrad senast 1976: 3~2). Det bör ankomma på regeringen att 
besluta om sådan ändring. 

Jag räknar inte med någon uppräkning av arvodet till de instruktörer 

som anlitas för undervisningen i brandförsvar och olycksfallsvård. Jag 

är heller inte beredd att räkna upp bidraget till kommuner i Norrbot

tens län med finskspråkiga barn för anskaffande av speciella hjälp
medel för att överbrygga språksvårigheterna. För bidrag till lägerskolor 

anordnade av Riksförbundet finska föreningar i Sverige räknar jag med 
totalt 110 000 kr. inför nästa budgetår. 

Med hänvisning till vad jag anfört beräknar jag mcdelsbehovet för 
det allmänna driftbidraget m. m. med utgångspunkt i Sö:s beräkningar 
till 6 850 milj. kr. (1 och 2). Jag har därvid i likhet med Sö räknat med 

en nettoimmigration motsvarande 10 000 personer per år fr. o. m. 1977. 
På grund av ökad belastning räknar jag med ytterligare 500 000 kr. 

för e r s ä t t n i n g f ö r f 1 y t t n i n g s k o s t n a d e r o c h r e s o r 
(3). 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 fön:slog Sö vissa 

förbättringar av statsbidragen till de est n i s k a s ko l o r n a, H i I

l e 1 sko Ian och Kristoffers kolan (4-6). Anslagsframställ

ningen har i denna del remitterats till SSK, som i yttrande den 15 ja
nuari 1976 tillstyrkt förslaget. 

Förslaget innebar i korthet att det för resp. skola framräknas ett bi
dragsunderlag bestående av lärarlöner och kostnader för sociala av
gifter. Statsbidraget skall utgå med viss procent av bid:ragsunderlaget. 
Bidragsprocenten bör enligt Sö svara mot genomsnittet av bidragspro
centen för statsbidrag till privata skolor. 

Enligt min mening är det angeläget att de nyss nämnda enskilda 
skolorna fii.r statsbidrag i sådan omfattning att det möjliggör en fortsatt 
verksamhet. Nuvarande bidragsreglcr som varit oförändrade sedan en 
lång tid tillbaka innebär ekonomiska problem för skolorna. Olika socia
la avgifter som arbetsgivarna har att betala har höjts kraftigt utan att 
detta har medfört en motsvarande höjning av statsbidraget. Härigenom 

har de enskilda skolorna fått allt svårare att driva verksamheten. I en 
situation då sådana avgifter uppgår till närmare en tredjedel av lärar
lönekostnaden har detta utgjort en tung ekonomisk belastning för huvud
männen. Jag finner det därför motiverat att nya statsbidragsregler fast
ställs i enlighet med vad Sö tidigare har föreslagit. Således bör för varje 

skola utgå statsbidrag beräknat på ett bidragsunderlag som består av dels 
100 % av lärarlönekostnaden, dels bidrag för olika arbe.tsgivaravgifter 
som allmän arbetsgivaravgift, socialförsäkringsavgift till sjukförsäkring
en och folkpensioneringen samt ATP-avgift. Statsbidraget bör utgå med 
99 % av det sålunda framräknade bidragsunderlaget. Förlindringama in

nebär att jag räknar med ytterligare ca 1 milj. kr. för dessa skolor (4-6) 
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utöver vad Sö föreslagit i sin anslagsframställning för 1977178. Det bör 
ankomma på regeringen att besluta om bidragens· storlek. 

övriga ansökningar om statsbidrag till verksamhet vid enskilda ej 
statsunderstödda skolor bör prövas i annat sammanhang. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att · 

1. godkänna de ändringar för statsbidrag som behövs med anled

ning av den höjda socialförsäkringsavgiften till folkpensione
ringen och som jag har förordat, 

2. godkänna vad jag har förordat om statsbid(ag till vikariekost

nader för skolledare, 
3. godkänna de riktlinjer i fråga om. tjänster som lärarvikarie 

samt de grunder för statsbidrag till kostnader för lärarvikarier 

som jag har förordat, 
4. godkänna vad jag har förordat i fråga om statsbidrag till kost

nader för vissa yrkesvalslärare, 

5. godkänna de grunder för statsbidrag till verksamheten vid de 
estniska skolorna, Kristofferskolan och· Hillelskolan som jag 

har förordat, 
6. till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 6 850 000 000 kr. 

D 12. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

7 744116 

8173 000 
8 623 000 

Reservation 589 787 

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 67, SU 1968: 129, rskr 
1968: 303) utgår statsbidrag till svensk undervisning i utlandet och till 
kommun, som svarar för undervisning av utlandssvenskars barn. Statsbi
drag utgår enligt förordningen (1968: 321) om undervisning för utlands
svcnskars barn (ändrad senast 1975: 629) bl. a. till kostnader för lärarlö
ner och för pensionskostnad, som påförts huvudman för statsunderstödd· 
11tlandsskola för lärare, på vilka statens allmänna tjänstepcnsionsregle
mente äger tillämpning. Om synnerliga skäl föreligger, får efter medgi
vande av skolöverstyrelsen (SÖ) därjämte utgå statsbidrag till hyra av 

lokaler för svensk utlandsskola. Till första uppsättningeii. stadigvarande 
undervisningsmatcricl utgår statsbidrag med beiopp som Sö bestämmer. 

Skolö1•erstyrelsen 

Organisationen vid de svenska i.Itlandsskolorna innevarande läsår fram
går av följande sammanställning. 

JS Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 



Prop.1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 274 

Statsunderstödda svenska utlandsskolor läsåret 1976177 

Låg- och Låg- och 
mellan- Högsta- mellan- Högsta-
stadier dium stadier dium 

Europa 
Belgien Schweiz 

(Bryssel) X (Geneve) X 
England Spanien 

(London) X X (Fuengirola) X 
Frankrike (Madrid) X X 

(Paris) X X (Palma de 
Italien Mallorca) X 

(Milano) X (Las Palmas) X 
(Rom) X Västtyskland 

Portugal (Berlin) X 
(Lissabon) X (Hamburg) X 

- - - - - - - - - - ------ -------
Asien 
Indien Vietnam 

(Kodaikanal) X (Bai Bang) X 
Iran Japan 

(Tabriz) X (Kosai) X 
(Teheran) X 

----------- - - - -
Afrika 
Burundi Folkrepubliken 

(Bujumbura) X Kongo 
Centralafrikanska (Pointe Noire) X 

republiken Tanzania 
(Gamboula) ;< (Dar es 

Etiopien Salaam) X 
(Addis Abeba) X X (Kidatu) X 

Kenya (Nzega) X 
(Gitaru) X Republiken 
(Nairobi) X Zaire 

(Semendua) X 

-- - - - - - - - - ------
Amerika 
Mexico Brasilien 

(Mexico City) X (Sao Jose dos 
Argentina Campos) X 

(Tucumån) X (Säo Paulo) X 
Bolivia Peru 

(Cochabamba) X (Achoma) X 
(Arequipa) X 
(Lima) X 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 472 000 kr. 

2. En minskning enligt 0-alternativet skulle medföra en indragning av 

fyra eventuellt sex lärartjänster och en nedläggning av två eventuellt tre 

skolenheter. Denna åtgärd skulle i sin· tur leda till att ca 100 utlands

svenska elever, dvs. 10 % av samtliga elever, utestängs från svensk un

dervisning. 
3. Sö beräknar att totalt ca 1 150 elever innevarande läsår får under

visning vid de statsunderstödda utlandsskolorna. Detta innebär en obe-
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tydlig ökning jämfört med året dessförinnan. För läsåret 1977/78 beräk
nas elevantalet uppgå till 1 200. 

4. Mot bakgrund av att svensk exportnäring och konsult- och bistånds
verksamhet ökar, erinrar Sö om det allmänrådande behovet av svensk 
undervisning utomlands. 

Sö uppger att framställningar om statsbidrag till startandet av svenska 
utlandsskolor inkommit från bl. a. Skånska cementgjuteriet i Boquete 
(Panama) och Leningrad (Sovjetunionen) samt från flera svenska företag 
i Jeddah (Saudi-Arabien), Gränges International Mining i Sirjan (Iran) 
och Saab-Scania, Freetown (Sierra Leone) har också framfört samma 
önskemål. 

Behovet av svensk undervisning och undervisningsmateriel m. m. har 
enligt Sö inte tillräckligt kunnat tillgodoses genom vidtagna åtgärder 
såsom omfördelning och fortlöpande omdisponeringar inom anslaget. 
Sö konstaterar att en utökning av organisationen har skett med endast 
en lärartjänst under åren 1972-1976. Detta har medfört att svensk un
dervisning har måst organiseras på ett flertal platser utan att statsbidrag 
anvisats. Till följd av den rådande bristen på lärartjänster föreslår där
för Sö att statsbidrag anvisas för ytterligare sex lärartjänster budgetåret 
1977178 ( +397 200 kr.). 

5. Sö föreslår en ökning på grund av belastningen på ( + 50 000 kr.) 
under anslaget Reseersättningar och att medel ( + 72 000 kr.) anvisas 
med anledning av de föreslagna sex lärartjänsterna. 

6. Sö föreslår en ökning av anslagsposten Undervisningsmateriel 
m. m. under hänvisning till den beräknade elevökningen nästa läsår 
( +26 000 kr.). 

7. Sö föreslår en ökning av anslagsposterna Lönekostnader och Un
dervisningsmateriel m. m. på grund av det ökade behovet av komplet
terande svensk undervisning ( + 40 000 kr. resp. + 10 000 kr.). 

8. Sö föreslår en ökning av anslagsposten Hyresbidrag ( +35 000 kr.). 

Föredraganden 

Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen (U 1974: 03) rörande 
svensk undervisning i utlandet att inom kort presentera sina förslag. 
Med hänsyn härtill är jag inte beredd att beräkna statsbidrag för ytter
ligare lärartjänster. 

Jag har under anslagsposten Resecrsättningar beräknat 50 000 kr. på 
grund av den kraftigt ökade belastningen. Under anslagsposten Hyres
bidrag har jag beräknat ett ökat belopp av totalt 40 000 kr. Under an
slagsposten Undervisningsmatcriel m. m. har jag beräknat ett lägre be

lopp än Sö. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under detta anslag än sådana av automatisk natur. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. för bud

getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 8·623 000 kr. 

D 13. Nomadskolor 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

6 197 779 
6 734 000 
7 272 000 

Nomadskolor finns innevarande budgetår i Karesuando, Lannavaara, 
Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Tärnaby och Ange. Vid samtliga skolor 
förekommer undervisning 'i årskurserna l-6 och vid skolan i Gällivare 
även i årskurserna 7-9. Sistnämnda årskurser är samordnade med 
grundskolans högstadium i kommunen. Vid nomadskolan i Arjeplog är 
driften tillfälligt nedlagd. Totala antalet elever beräknas läsåret 1976/77 
till 187 och läsåret 1977/78 till 204. Verksamheten regleras i nomadskol
förordningen (1967: 216, omtryckt 1971: 390, ändrad sena:>t 1976: 1038). 

Vid nomadskolan sker undervisning på svenska och samiska språken. 
Amnet samiska förekommer i samtliga årskurser. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver- Före-. 
styrelsen draganden · 

Personal 
Lärare 23 + 1 of. 
Övrig personal 30 + 5 of. 

53 +6 or. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 4469000 +788 200 +394 000 
Sjukvård 2000 of. of. 
Reseersättningar 40 700 of. of. 
Lokalkostnader 1002500 + 40 000 + 24000 
Expenser 185 200 + 19 100 + 12000 
Övriga utgifter 1106 600 ' +110700 +108 000 

6 806 000 +958 000 +538 000 

Uppbörds medel 72000 of. of. · 

Nettoutgift 6 734000 +958 000 +538 000 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 958 000 kr. 
2. I avvaktan på resultatet av sameutrednjngens förslag (SOU 1975: 

99 Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur) beräknar skolöverstyrel-
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sen medel för tjänster vid nomadskolan i Arjeplog, vilka 1976/77 tempo
rärt förts på övergångsstat. · Medel beräknas således för en lågstadie
lärare (81 323 kr.), en föreståndare (69 817 kr.), en biträdande före
ståndare (65 394 kr.), en kokerska (65 394 kr.), ett ekonomibiträde 
(61 902 kr.) och en vaktmästare (49 993 kr.). 

Föredraganden 

Enligt vad jag tidigare har anfört under avsnit.tet Vissa gemensamma 
frågor kommer en särskild proposition om insatser för samerna att läg
gas fram för riksdagen under innevarande budgetår. Därvid kommer 
bl. a. frågan om nomadskolornas verksamhet och organisation att be

handlas. 
Inte heller i år bör medel beräknas för nomadskolan i Arjeplog. De 

till nomadskolan i Arjeplog hörande tjänsterna som under budgetåret 
1976177 varit förda på övergångsstatskall därför stå kvar på samma stat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nomadskolor för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags~ 

anslag av 7 272 000 kr. 

D 14. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

66 764 551 

65 058 000 
70 617 000 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 
belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Ekc
skolan mottas som elever synskadade barn med tilläggshandikapp. Döva 
och hörselskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter, belägna i 
Stockholm (Manillaskolan), Gnesta (Åsbackaskolan), Lund (Östervångs
skolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnö
sand (Kristinaskolan), dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan 
(s. k. externa klasser). Asbackaskolan mottar elever med tilläggshandi
kapp. Vid en skolenhet i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas normalbe
gåvade barn med grava talskador samt hörselskadade barn med be
teendestörningar och vissa andra komplikationer. 

Verksamheten regleras genom specialskolförordningen (1965: 478, om
tryckt 1970: 327, ändrad senast 1976: 1034). 

Enligt uttalande av utbildningsutskottet hösten 1975 bör specfalsko
lorna för hörselskadade benämnas specialskolor för döva och hörsel
skadade (UbU 1975/76: 9, SoU 1975/76: 10, rskr 1975176: 13). Med an
ledning härav har regeringen föreslagit riksdagen vissa formella ändring
ar i skollagen (1962: 319) (prop. 1976/77: 22). 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Lärare 292,5 + 6,5 +3,5 
Övrig personal 462 +11 +3,5 

754,5 +17,5 +7 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 49 973 200 + 5 706 000 +4 468 600 
Sjukvård åt personal 57 600 + 2800 + 12400 
Reseersättningar 502 800 + 114400 + 64300 

därav för deltagande i 
kurser, konferenser m. m. (117 000) (+ 16400) (+ 11 700) 

Lokalkostnader 8 635 200 + 277 100 -!-- 246 600 
Expenser 540100 + 106 800 + 14200 
Övriga utgifter 5 585 100 + 317 700 + 71100 
Kostnader för punktskrifts-

nämnd och teckenspråksnämnd + 63 400 
Undervisning av utvecklingsstörda 

barn och ungdomar som är 
syn-, hörsel- eller talskadade + 1068700 + 681 900 

65 294 000 + 7 656 900! +5559100 

Uppbördsmedel 236000 of. of. 

Nettoutgift 65 058 000 + 765690{11 +5559100 

Avrundat + 7 657000 +5 559000 

Sko/överstyl'e/sen 

1. Pris- och löneomräkning 5 230 200 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (Sö) redogör för olika utredningsprojekt som 

pågår inom specialskolans område. 
Sö genomför, i samråd med specialskolans styrelser och rektorer, en 

översyn av organisationen vid specialskolorna genom en särskild arbets
grupp. översynen innefattar dels ansvar och befogenheter för olika funk
tioner och enskilda befattningshavare samt samarbetsformer, dels en 
översyn av rutiner för ekonomi, planering och drift. Arbetsgruppen har 
för Sö redovisat sitt förslag till organisationsmodell för specialskolans 
inre organisation. Därvid beslutades att den generella organisationsmo
dellen skall ange riktlinjerna för den inre organisationen vid varje spe
cialskola samt att ett organisationsschema och en förändringsplan skall 
upprättas för varje specialskola. Arbetsgruppen beräknas slutföra sitt 

arbete under budgetåret 1976177. 
Sedan nya upptagningsområden fastställts genom kungörelsen (1974: 

1098) om ändring i specialskolstadgan (1965: 478) för de skolenheter 
i Stockholm, Lund, Vänersborg, Örebro och Härnösand, vid vilka döva 
och hörselskadade elever undervisas, har det framstått som angeläget att 
få en samlad planering av de åtgärder som fordras för att tillgodose un
dervisningen för alla hörselskadade elever. Samverkan mellan de olika 
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resurserna som kan erbjudas en hörselskadad elev; dvs. samordnad spe
cialundervisning, hörselklass eller specialskola, är angelägen liksom en 
samlad bedömning av de hörselskadade elevernas skolplacering. Sö nar 
tagit initiativ till särskilda planeringskonferenser för att åstadkomma 
denna samverkan och det samarbete över länsgränserna som är nödvän
digt för planeringen av de hörselskadade elevernas utbildning. 

översynen av högstadieorganisationen för specialskolan fortsätter med 
utvärdering av den decentraliserade verksamhet som på försök har på
gått under några år. Beträffande gymnasieskoleorganisationen för hörsel
skadade är behovet av hörselklasser i gymnasieskolan inte täckt f. n. 
Stockholms kommun anordnar sådana klasser och erbjuder i viss ut
sträckning elever från hela riket plats. Denna verksamhet anordnas en
ligt gällande bestämmelser i skollag och skolförordning. Sö .har haft 
överläggningar med skoldirektionen i Stockholm och en utökning av 
verksamheten är planerad för att täcka önskemålen. 

3. Fr. o. m. läsåret 1973174 är landet indelat i fem regioner vad av
ser stöd till synskadade elever. Stödverksamheten omfattar synskadade 
barn i förskoleåldern samt synskadade elever främst i grundskola och 
gymnasieskola. Verksamheten står under ledning av styrelsen och rek
torn för Tomtebodaskolan. För budgetåret 1976177 finns sju tjänster 
som förskolekonsulent och 13 tjänster som speciallärare/rcselärare för 
synsvaga och gravt synskadade elever utanför specialskolan eller sam
manlagt 20 tjänster. Sö anser att ytterligare tjänster måste tillföras or
ganisationen om eleverna skall kunna få en tillfredsställande service. 
Beträffande behovet av ytterligare tjänster som förskolekonsulent hän
visar Sö till sina förslag rörande undervisning av utvecklingsstörda barn 
och ungdomar som är syn-, hörsel- eller talskadade (BDU). 

Antalet elever inom det allmänna skolväsendet, som är i behov av 
reselärarstötl beräknas uppgå till 1 350 läsåret 1977/78. I medeltal be
räknas en lärare kunna göra 120 besök per år. För budgetåret 1976177 
finns 13 tjänster som reselärare, vilket ger i medeltal ett besök per elev 
och år. Enligt Sö är en successiv utbyggnad av resclärarorganisationen 
nödvändig för att positiva resultat av den alltmer ökade integrationen 
av synskadade elever i skolan skall nås. Sö föreslår därför att medel 
beräknas för ytterligare tre tjänster som speciallärare/reselärare vid 
specialskolan för synskadade. fr. o. m. budgetåret 1977178 ( + 286 000 
kr.). Sö räknar också med ytterligare medel för reseersättningar · 
( +45 000 kr.) och expenser ( +5 000 kr.). 

Vid vart och ett av de fem regionkontoren finns en halv tjänst som 
kontorsbiträde. Dessa tjänstemän betjänar direkt reselärarna och för
skolekonsulenterna och avlastar dem många administrativa rutingöromål. 
ökningen av antalet reselärare och förskolekonsulenter medför att ytter
ligare två och en halv tjänster som kontorsbiträde behöver inrättas, dvs. 
ytterligare en halv tjänst inom varje region ( + 149 800 kr.). 
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I särskild skrivelse har synklasslärarna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö redovisat att de anser att situationen för synklasscrna i landet 
är otillfredsställande samt framlagt vissa förslag till förbättringar. Sö 
har den 19 augusti 1976 yttrat sig i ärendet. Enligt Sö:s mening bör en 
kraftig utbyggnad av reselärarorganisationen vara den bästa åtgärden 
för att förbättra de synsvaga elevernas situation. 

4. I prop. (1971: 34) om studie- och yrkesorientcring i grundskola 
och gymnasieskola behandlas inte särskolan och specialskolan. För sär
skolans del är frågan om studie- och yrkesorientering (syo) löst genom 
att lärare beviljas nedsättning av undervisningsskyldigheten. För special
skolan finns inte motsvarande bestämmelser och anvisningar. Dock 
tjänstgör sedan ett antal år vid Tomtebodaskolan och Birgittaskolan yr
kesvalslärare vilkas undervisningsskyldighet nedsatts med ett antal vecko
timmar enligt 78 § specialskolförordningcn. Sö framhåller behovet av 
en i bestämmelser fastlagd och väl fungerande syo vid samtliga special
skolenheter med tanke på dessa elevers särskilda behov. Sö föreslår med 
anledning härav att undervisningsskyldighetcn för yrkesvalslärare får 

minskas för utförande av syo-arbete enligt ett särskilt berä.kningsunder
lag. För särskilda serviceuppgifter gällande gravt synskadade eller hör
selskadade elever i grundskola och gymnasieskola beräknas dessutom 
sammanlagt åtta timmars extra nedsättning för yrkesvalslärare vid Tom
tebodaskolan och Birgittaskolan. Sö beräknar nedsättningen av under
visningsskyldigheten till sammanlagt 66 veckotimmar vid specialskolan, 
vilket motsvarar två och en halv tjänster som speciallärare ( + 238 300 

kr.). 
5. Under läsåret 1974175 startade med Sö:s medgivande en försöks

verksamhet i Stockholm och Örebro med tidig läsinlärning i förskolor 
för döva. Projektet finansierades t. o. m. budgetåret 1975176 med medel 
från Stiftelsen Tysta skolan och med insatser av lärare från Manillasko
lan och Birgittaskolan. Målet för verksamheten var förutom läsinlärning 
att underlätta övergången mellan förskolan och specialskolan för döva 
och hörselskadade elever. Försöksverksamheten gav påfallande positiva 
resultat, vilket bl. a. resulterade i att under specialskolans anslag en halv 
tjänst som speciallärare för tidig läsinlärning finns inrättad vid varje sko
la fr. o. m. budgetåret 1976/77. I och med detta permanentades försöks
verksamheten vid Manillaskolan och Birgittaskolan medan extra resur
ser för motsvarande ändamål tillfördes de övriga skolorna. För att nu 
ge Manillaskolan och Birgittaskolan motsvarande förstärkning föreslår 
Sö att ytterligare en halv tjänst som speciallärare för tidig läsinlärning 
inrättas vid vardera av dessa skolor ( +85 600 kr.). 

6. Vid Vänerskolan finns en ordinarie tjänst som lärarinna och vid 
Asbackaskolan två ordinarie tjänster och en extra ordinarie tjänst som 
lärarinna. Tjänsterna får vid vakans ej återbesättas. Två av tjänsterna 
är nu vakanta och innehavarna av de övriga två tjänsterna är förordnade 
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som icke-ordinarie speciallärare. För att kunna behålla antalet ordina
rie tjänster bör de ordinarie lärarinnetjänsterna utbytas mot ordinarie. 
speciallärartjänster. Sö föreslår att de tre ordinarie tjänsterna som lä
rarinna byts ut mot ordinarie speciallärartjänster samt att den extra ordi
narie tjänsten som lärarinna dras in fr. o. m. budgetåret 1977/78. 

Kristinaskolan har f. n. sju ordinarie och sex icke-ordinarie special

lärartjänster. Samma låga andel ordinarie speciallärartjänster har Vä-. 

nerskolan och östervångsskolan. Sö föreslår att två tjänster som spe

ciallärare vid Kristinaskolan och tre tjänster som speciallärare vid var

dera Vänerskolan och östervångsskolan ordinariesätts. 
7. Budgetåret 1976177 finns sammanlagt fem och en halv tjänster som 

psykolog. En tjänst är placerad vid vardera Hällsboskolan, Manillasko

lan, Ekeskolan och Birgittaskolan och en halv tjänst vid vardera Östcr
vångsskolan, Tomtebodaskolan och Asbackaskolan. Vid Vänerskolan och 

Kristinaskolan saknas tjänster. Vänerskolan har f. n. 85 och Kristioa
skolan 58 elever. Det arvode till psykolog som tilldelas skolorna inne

bär att man köper del av psykologtjänst, dvs. att vederbörande psykolog 
måste förena olika tjänster för att få full sysselsättning. Den nuvarande 
resursen är otillräcklig mot bakgrunden av en kontinuerlig ökning av 

elevunderlaget, det svåra handikapp dövheten utgör och förekomsten av 
tilläggshandikapp hos eleverna. -Sö föreslår därför att en halv tjänst 

som psykolog inrättas vid vardera Vänerskolan och Kristinaskolan mot 
att arvodet till psykolog vid skolorna dras in ( + 61 700 kr.). 

8. Vid varje skola bör enligt Sö finnas minst en halv tjänst som ku
rator. Den enda skola som fortfar.ande saknar sådan tjänst är Kristina
skolan. Sö föreslår att en halv tjänst som kurator i befordringsgång in
rättas vid Kristinaskolan mot att arvodet till kurator dras in ( + 24 300 
kr.). 

9. Sö föreslår att en tjänst som fritidsledare inrättas .vid östervångs
skolan ( +69 700 kr.). Vidare föreslås att den ordinarie tjänsten som 
husmor vid skolan dras in fr. o. m. budgetåret 1977/78. Inneha.varen av 
tjänsten går i pension under år 1976. Fr. o. m. höstterminen 1976 kom
med skolan att köpa lunch från Lunds kommun och matlagning vid 
skolan sker i fortsättningen endast i begränsad omfattning då t. ex. lov
dagar eller studiedagar ej stämmer överens mellan grundskolan och spe
cialskolan ( - 69 700 kr.). 

10. Vid Asbackaskolan beräknas elevantalet att öka dels genom att 
skolorganisationen utökas till att omfatta även högstadium, dels genom 

de förslag till förstärkning som BDU-utredningen anger. Vidare kommer 

elever i ökad utsträckning att flytta ut från elevhemmen. Motsvarande 
successiva utflyttning pågår även vid Ekeskolan, östervångsskolan och 

Hällsboskolan. För att möjliggöra den önskade utflyttningen krävs dock 

en viss utökning av vårdpcrsonalen. Sö föreslår att yt_terligarc fyra 
tjänster som vårdare inrättas vid specialskolorna ( + 239 700 kr.). , 
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I skrivelse den 11 augusti 1976 har Sö anhållit att en tjänst som 
ekonomibiträde får omvandlas till tjänst som vårdare samt att ytter -
ligare tre tjänster som vårdare inrättas vid Asbackaskolan ( + 179 800 
kr.). 

11. Det föreligger behov av samordning av det hörseltekniska arbete 
som bedrivs vid Birgittaskolan och vid gymnasieskolan i Örebro för 
döva och hörselskadade ungdomar. Enligt Sö måste en försöksplanering, 
uppföljning och utvärdering av den tekniska verksamheten komma till 
stånd och fortsätta kontinuerligt. Samtliga Birgittaskolans och gymnasie
skolans i Örebro tjänster som hörselingenjör och hörseltekniker bör be
tjäna båda skolorna. Sö föreslår därför att medel för tjänsten som hör
selingenjör vid gymnasieskolan i Örebro överförs till Birgittaskolan samt 
att en av hörselingenjörerna avdelas att ansvara för samordning av verk
samheten. Förhandlingar om lönegradsplacering av denna tjänst bör ske 
i sedvanlig ordning (-\-90 000 kr.). 

12. Ekeskolans personal omfattar totalt 165 anställda.. Varje enhet 
på skolan har separat telefon, inalles 13 huvudapparater och sju sido
apparater. Sö föreslår att en telefonväxel installeras vid skolan ( +60 000 
kr.). Den befintliga kanslipersonalen är emellertid redan alltför hårt be
lastad för att kunna avsättas till att sköta växeln. Sö föreslår därför att 
en tjänst som kontorsbiträde inrättas vid Ekeskolan ( + 59 900 kr.). 

13. Med hänsyn till den redovisade arbetsbelastningen. beräknar Sö 
ökade medel till arvode åt sekreterare, skrivhjälp m; m. med 60 000 kr. 
Sö föreslår att posten arvoden åt expertföreläsare m. fl. omrubriceras 
till arvoden för personalutbildning m. m. och ökas med 25 000 kr. Vidare 
beräknar Sö arvode till ytterligare en elevhemsföreståndan! vid Asbacka
skolan med 8 000 kr. samt ökat arvode till audiologer och hörseltek
niker med 40 000 kr. 

14. Statens personalnämnd har i februari 1976 från specialskolorna in
fordrat uppgifter om praktikplatser och därvid understrukit vikten av 
att den statliga praktikverksamheten utökas. F. n. finns endast för Hälls
boskolan medel beräknade till praktikanter. Beloppet för innevarande 
budgetår uppgår till 55 200 kr. De övriga skolorna ·saknar särskilda me
del för detta. Skolorna har till Sö anmält att de har möjlighet att ta 
emot 35 praktikanter. Kostnadsökningen har beräknats till 315 000 kr. 

15. SÖ föreslår att medel till rikscentralen för pedagogiska hjälpme
del åt synskadade elever beräknas tillsammans med medel för övriga 
hjälpmede1scentraler under ett särskilt anslag (-678 400 kr.). 

16. Ar 1970 inrättade Sö en nämnd för svensk punktskrift. Nämn
dens uppgift är bl. a. att främja och utveckla punktskriften som hjälp
medel åt synskadade. Nämndens beslut avser att vara normerande för 
den svenska punktskriften. 

Sö har år 1974 även inrättat en teckenspråksnämnd. Nämndens upp
gift är att vårda, utveckla och normera teckenspråket. Dess arbete skall 
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koncentreras på de pedagogiska frågorna kring teckenspråket och språk
inlärningen. Sammanlagt föreslår Sö under denna punkt 63 400 kr. till 
arvoden samt reseersättningar och traktamenten åt nämndens ledamöter. 

Undervisning av utvecklingsstörda barn och ungdomar som är syn-, 

hörsel- eller talskadade 

Med skrivelse den 1 oktober 1975 har Sö överlämnat förslag om 
undervisning av utvecklingsstörda. barn och ungdomar som är syn-, 
hörsel- eller talskadade. Förslagen har utarbetats av en av Sö tillsatt 
arbetsgrupp, BDU-gruppen (Blinda-Döva-Utvecklingsstörda), och utred
ningen har utförts med anledning av Kungl. Maj:ts uppdrag den 15 

december 1972. 
Förslaget avser barn och ungdomar upp till 21 års ålder. I sina för

slag har BDU-gruppen, förutom normalisering och integrering, strä
vat efter en så långt möjligt decentraliserad organisation. Ytterligare 
riktlinjer för arbetet har varit att anknyta nya åtgärder och resurser till 
befintliga organisationer. I linje härmed föreslås dels en utökad verk
samhet inom särskolans ram, dels vissa ökade resurser vid den regio
nala stödverksamheten till synskadade elever samt vid specialskolan 
för synskadade samt döva och hörselskadade. 

Sö anser att BDU-gruppcns förslag bör läggas till grund för planering 
och organisation av åtgärder för ifrågavarande handikappgrupper. 

Förslaget har remissbehandlats. 
För överblickens och sammanhangets skull berörs även vissa frågor 

i BDU-utredningens förslag som inte fordrar beslut av riksdagen. 

Gällande bestämmelser 

Undervisningen av syn-, hörsel- och talskadade elever, som på grund 
av sitt handikapp inte kan följa undervisningen inom grundskolan regle
ras av skollagen (1962: 319, omtryckt 1970: 1026, ändrad senast 1975: 
159) och specialskolförordningen (1965: 478, omtryckt 1970: 327, änd
rad senast 1976: 1034). Staten är huvudman och har det ekonomiska 
ansvaret för såväl undervisningen som elevverksamheten. Undervisning 
av samt övriga omsorger om psykiskt utvecklingsstörda regleras av 
lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklings
störda (omsorgslagen; ändrad senast 1976: 374). Landstingen är huvud
man för verksamheten. Utvecklingsstörda elever som på grund av syn
eller hörselskada inte kan följa undervisningen ino~ grundsärskolan är 
undantagna landstingens ansvar. De hänförs i stället till specialskolan. 
Ansvarsfrågan beträffande dessa elever anses emellertid oklar. Ekeskolan 
-0ch Asbackaskolan är uppbyggda att ta emot utvecklingsstörda elever 
med tilläggshandikapp på grundsärskolenivå. Utvecklingsstörda med 
lättare syn- och hörselskador undervisas inom särskolan antingen i 
specialklass eller i vanlig klass och med stöd av samordnad special
undervisning. 
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Inventeringar 

Som bakgrund till sitt arbete lämnar BDU-gri.ippen en n:dogörelse för 
inventeringar av antalet berörda barn och ungdomar under 21' års ålder. 

Enligt en av socialstyrelsen år 1970 _ gjord inventering fanns 524 ut
vcck\i.ngsstörda synskadade barn och ungdomar under 21 år. Ekeskolan 
hade 75 av dessa. En _stor gr_upp av de övriga, närmare bestämt 132 
elever eller 25 %, erbjöds inte någon undervisning eller _annan verksam
het. 

BDU-gruppen utförde år 1974 en inventering angående antalet ut
vecklingsstörda hörselskadade barn under 21 år. Antalet befanns vara 
463 elever. Asbackaskolan hade 25 av eleverna. övriga utvecklingsstörda 
barn och ungdomar med hörselskador undervisades huvudsakligen inom 
särskolan. Ett antal barn och ungdomar hade inte fått någon undervis
ning alls. Det gällde speciellt hörselskadade elever på träningsskolenivå. 

Socialstyrelsen gjorde år 1970 en inventering av antalet dövblinda per
soner under 21 års ålder. Resultatet visade att det fanns 78 dövblinda, 
varav 19 befann sig på Ekeskolan. _28 skolpliktiga utvecklingsstörda döv
blinda fick inte någon undervisning alls. 

Gruppen gravt tal- och språkskadade utvecklingsstörda. inventerades 
av BDU-gruppen år 1974. Undersökningen begränsades till grondsär
skolans låg- och mellanstadium. Anledningen var att det var svårt att 
bedöma om den försenade språk- och talutvecklingen berodde på ut
vecklingsstörningen eller av tal- och språkskador. Totalt anmäldes 116 
elever med grava tal- och språkskador. För 54 av dem befanns skol
placeringen inte vara riktig med hänsyn till deras svåra skador. 

BDU-gruppens förslag -torde beröra minst 200 elever om man ser på 
inventeringarnas sammanlagda resultat. 

Regional särskolverksamhet 

Den väsentligaste utökningen av resurserna för _undervisning och 
omvårdnad av särskolelever med tilläggshandikappen syn-, hörsel- och/ 
eller talskada föreslås inom särskolans ram. BDU-gruppen föreslår en 
regional verksamhet. För att bl. a. möjliggöra samverkan med special
skolan för synskadade samt döva och hörselskadade föreslås samma 
regionindelning som f. n. gäller för den regionala stödverksamheten till 
synskadade, resp. upptagningsområdena för specialskolan för döva och 
hörselskadade. I båda fallen är det fråga om fem regioner. 

Skilda regionindelningar av primärkommuner eller landstingskom
muner förekommer för olika uppgifter inom skolans, sjukvårdens m. fl. 
områden. Skillnaderna i regionerna motiveras från verksamhetens inne
håll men torde även vara historiskt betingade. BDU-gruppen har under 
sitt arbete fått förslag om gemensamma regioner för närstående upp
gifter. BDU-gruppen har ingående diskuterat problemen och_ föreslagit 
att Sö närmare undersöker förutsättningarna för att på sikt få samma 
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regionindelning för synskadade och hörselskadade· elever. Sö anser 
emellertid att en översyn av regionindelningen bör omfatta fler. verk
samhetsområden än BDU-gruppen har angett och är därför f. n. inte 
beredd att lägga fram förslag i ämnet. 

Organisationen av verksamheten vid en skola är främst beroende av 
bestämmelser om elevantal i klasser och grupper. I de regionala special
klasser i särskolan soin nu föreslås, beräknas ett klassmedeltal på fyra 
elever mot nuvarande ca fem elever. Vidare föreslås att resclärarc bör 
finnas inom varje region för att ge stöd och service till de individual- ·· 

integrerade eleverna. 

R e g i o n a I s t ö d v e r k s a m h e t t i I 1 s y Il· s k a d a d e e 1 e v e r 

Fr. o. m. läsåret 1973/74 .är landet indelat i fem regioner vad avser 
stöd till synskadade elever. Stödverksamheten omfattar synskadade barn 
i förskoleåldern samt synskadade elever främst i grundskola och gym
nasieskola. Verksamheten står under ledning av styrelsen och. rektorn 
för Tomtebodaskolan. 

BDU-gruppen föreslår att den stödverksamhet som f. n. bedrivs ge
nom förskolekonsulenter utökas till att omfatta· samtliga synskadade 
utvecklingsstörda barn under skolåldern. Eftersom antalet utvecklings
störda synskadade är större än antalet normalbegåvade synskadade krävs 
det en avsevärd utökning av antalet .. förskolekonsulenter för att alla 
blinda förskolebarn skall fä i genomsnitt ett besök per månad. BDU
gruppen föreslår en utbyggnad under en treårsperiod från nuvarande 
sju till totalt 21 tjänster som förskolekonsulent. Av dessa föreslås en 
tjänst för en konsulent som centralt skall biträda med den pedagogiska 
ledningen samt administrationen. 

Utökad verksamhet vid specialskolan 

De relativt lätt utvecklingsstörda eleverna som är syn- .eller hörsel-· 
skadade tas emot inom specialskolan. Ekcskolan tar emot de synskadade 
samt de syn- och hörselskadade, Asbackaskolaf1 de hörselskadade. De 
gravare utvecklingsstörda liksom samtliga utvecklingsstörda med lättare 
syn- eller hörselskada tas om hand inom omsorgerna om psykiskt . ut
vecklingsstörda. Detsamma gäller de talskadade. 

BDU-gruppens förslag innebär ingen principiell ändring i nuvarande 
organisation, men gruppen föreslår ökade resurser under för.evarande 
anslag. 

E k e s k o l an förslås fungera som pedagogiskt centrum för synska
dade utvecklingsstörda samt dövblinda, Härifrån skall . rådgivning och 
service i olika hänseenden kunna ges till den regionala verksamheten som . 
föreslås bli anordnad av särskolans huvudman. Praktiskt-pedagogisktut
vecklingsarbete, viss hjälpmedelsframställning i samarbete med rikscen
tralerna för pedagogiska hjälpmedel, medverkan vid personalutbildning 
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är andra uppgifter som bör åvila Ekeskolan. För denna verksamhet före
slås Ekeskolan erhålla en halv tjänst som speciallärare. Ekeskolan . bör 
också i samarbete med förskolekonsulenterna för synskadade, utnyttjas 
för diagnostisering av i första hand lågstadieelever för vilka lämplig skol- · 
placering varit svårbedömd. BDU-gruppen föreslår att f:n av skolans 
två träningsklasser omvandlas till utredningsklass. Även föräldrar skall 
ha möjlighet att delta i utredningsarbetet. En elevassistent behövs till 
klassen. 

På Ekeskolan har försöksverksamhet med tidig träning av dövblinda 
bedrivits. BDU-gruppen föreslår att Ekeskolan får resurser för att under 
en kortare period kunna ta emot dövblinda barn under fem år för 
observation, utredning och träning. Någon av föräldrarna bör delta un
der en del av utredningen. Ekeskolan behöver sex extra lärarveckotim
mar och en halv skötartjänst för den utökade verksamheten .. 

A s b a c k a s k o l a n skall enligt förslaget fungera för de hörselska
dade eleverna på i princip motsvarande sätt som Ekeskola.n för de syn
skadade. Enär Asbackaskolan totalt har mindre omfattning än Eke
skolan och f. n. helt saknar resurser för diagnostisering av svårbedömda 
elever krävs en något större personell förstärkning än vid Ekeskolan. 

Enligt BOD-gruppen bör en organisation för observation och under
visning av gravt tal- och språkskadade utvecklingsstörda c:lever skapas. 
Till en början bör verksamheten avse elever på grundsärskolenivå. 
Verksamheten bör centraliseras till en region som har tillgång till pe
dagogiska och medicinska resurser och som ligger i närheten av H ä l l s
b o s k o l an. BDU-gruppen föreslår att verksamheten förläggs till 
Uppsala och/eller Stockholm. 

H u v u d m a n n a s k a p, k o s t n a d s an s v a r m. m. 

BDU-gruppen har i sitt förslag funnit det angeläget att förbättra verk
samhetsformerna för gravt utvecklingsstörda med tilläggshandikapp 
inom befintliga organisationer. En utbyggnad inom särskolans ram ger 
klara fördelar genom den grundläggande pedagogiska erfarenhet man 
har av elever med dubbla handikapp. Särskolan har redan en organisa
tion med träningsskolor och särskild undervisning för utv(:cklingsstörda 
med tilläggshandikapp. Det pedagogiska och vårdtekniska kunnandet på 
området innehas av landstingen. 

Sö föreslår i enlighet med BDU-gruppen att den regionala stödverk
samheten till synskadade elever samt de förslag som anknyts till special
skolan får staten som huvudman och kostnadsansvarig. Vidare föreslår 
Sö att den verksamhet som anknyts till särskolan får landstinget som 
huvudman och kostnadsansvarig. Kostnadsfördelningen mellan i regio
nerna ingående huvudmän torde kunna lösas genom interkommunala 
överenskommelser. 
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Statens bidrag till landstingens kostnader bör utgöras av reguljärt 
statsbidrag. Enär kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 
f. n. utreds av utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK) 
föreslår Sö nu ingen ändring. För särskolans hörselskadade elever utgår 
inte statsbidrag till tekniska hjälpmedel som behövs i undervisningen. 
För att samtliga elever med grava hörselskador skall få likvärdig hjälp 
föreslår Sö att statsbidrag även utgår till första uppsättningen stadig
varande undervisningsmateriel och hörselteknisk utrustning för elever i 
särskolan. 

BDU-gruppen framhåller att tillgången av förlagstryckta läromedel 
för specialskolans och särskolans elever är otillräcklig. För att de fler
handikappade eleverna skall få tillgång till läromedel i tillräcklig om
fattning måste rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel (RPH-SYN, 
RPH-HÖR, RPH-SÄR) inleda ett samarbete med varandra. Vidare bör 
den praktiska pedagogiska verksamheten på fältet, resurscentra (Eke
skolan, Asbackaskolan) och RPH-centralerna skapa samarbetsformer. 
Specialarbeten vid lärarhögskolornas speciallärarlinjer bör användas i 
verksamheten. Resurserna till. Ekcskolans materialverkstad bör förstär
kas. BDU-gruppen föreslår att anslag av statliga medel utgår för pro
duktion av läromedel för att behovet skall bli likvärdigt tillgodosett i 
olika regioner. 

Personalutbildning och forskning 

BDU-gruppen har angett riktlinjer för personalutbildning samt forsk
nings- och utvecklingsarbete för de handikappgrupper utredningen av
ser. Sö ansluter sig till utredningens riktlinjer beträffande utbildning och 
forskning. 

Lärarhögskolornas speciallärarutbildning täcker inte behovet av kun
skaper om flerhandikappade. Nuvarande utbildning uppdelas på tre 
utbildningslinjer. Lärare som skall undervisa flerhandikappade är i · 
behov av kombinationer av de tre utbildningslinjerna. Utbildningen bör 
vara praktiskt knuten till bl. a. Ekeskolan och Asbackaskolan eftersom 
dessa skolor av BDU-gruppen föreslagits till rikscentra för det peda
gogiska utvecklingsarbetet. Fr. o. m. höstterminen 1976 har kombina
tionsutbildning enligt BDU-gruppens förslag startats vid lärarhögskolan 
i Stockholm, speciallärarlinjens utbildningsgren Il (hörsel). 

Även andra personalgrupper har behov av speciella kunskaper om 
syn- och hörselhandikapp. Detta gäller bl. a. elevhemspersonal, fritids
personal, kuratorer och psykologer. 

Forskning har hittills bedrivits för de enskilda handikappen var för 
sig. Samverkan mellan olika forskningsdiscipliner är en förutsättning 
för att de flerhandikappade skall få förbättrade förhållanden. 
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Kostnadsberäkningar 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1977178 föreslår Sö att spe

cialskolan tilldelas följande resurser med anledning av BDU-gruppens 

förslag. 

Regional stödverksamhet till synskadade 
Fyra tjänster som förskolekonsulent 
Reseersättningar 
övriga utgifter 

Specialskolan för synskadade samt döva och hörselskadade 
Ekeskolan: 

En halv tjänst som speciallärare 
Lärare för dövblinda, 250 lärarveckotimmar 
En halv tjänst som psykolog 
Arvode till en elevassistent 
En halv tjänst som skötare 
Rcseersättningar till elever och föräldrar 
Sjukvård åt berörda elever 
Inackordering, kost m. m. 

Asbackaskolan: 

Två tjänster som speciallärare/reselärare 
En halv tjänst som psykolog 
Arvode till en elevassistent 
En halv tjänst som biträde i befordringsgång 
Reseersättningar till 

elever och föräldrar 
en reselärare 

Sjukvård åt berörda elever 
Inackordering, kost m. m. 

Remissyttrandena 

+. 357 700 
+ 60 000 
+ 5 000 

+ 47 700 
+ 20 000 
+ 53 300 
+ 40 000 
+ 31000 
+ . 20 000 
+ 10 000 
+ 20 000 

+ 190 700 

+ 53 300 

+ 40000 

+ 30 000. 

+ 20000 

+ 10 000-

+ 10000 

+ 50000 

+1068700 

Efter remiss har yttranden över utredningens förslag avgetts av arbets
mark11adss1yrelsen (AMS), socialstyrelsen, stateizs ha1idifoppråd, statens 
institut för läromedelsinformation, styrelserna för specialsko/enheterna 

Tomtebodasko/an, Ekeskolan, Mani/laskolan, Asbackaskolati, Östervångs

skolan, Viinerskolan, Birgittaskolan, Kristinaskolan och Hällsboskolan, 
/änsskolnämndema i Stockholms, Södermanlands, östergötldnds, Mal
möhus, .if/vsborgs, Örebro och Västernorrlands län, lärarhögskolorna i 

Stockholm, Mölndal, Malmö och Umeå, handikapputredningen, La11ds-
1ingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Landsorganisationen i Sve
rige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Centralorganisa
tionen SACO/SR, Stocklwlms; Malmöhus, Gliteborgs och Bohus, Öre
bro och Västerbottens läns landsting, Stockholms komm.tm - med ytt

randen från skoldirektionen, sociala centralnämnden och drätselnämn-
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den -, Nyköpings, Lullds, Vänersborgs, Örebro och Härnösands kom

muner, Handikappförbzmdens centralkommitte, Hörselpedagogiska före

ningen, Ekeskolans föräldraföreniizg samt Riksförbundet Hem och Skola. 

Yttranden har även inkommit från Sveriges Lärarförbund, Sveriges dövas 

riksförbund, De Blindas förening och Riksförbundet Döva och hörsel

.skadade barns målsmän. 

Utredningens a 11 m än n a m å I s ä t t n in g att bygga upp en 
effektivare verksamhet genom att utnyttja befintliga organisationer, ut
-Oka särskolans organisation, ge resursförstärkningar åt specialskolorna 
Ekeskolan och Asbackaskolan och decentralisera så långt de pedagogiska 
haven tillåter har vunnit stor anslutning bland remissinstanserna. Be
hovet av en flexibel organisation som möjliggör en friare resursan
vändning för den enskilde individens undervisningsbehov understryks av 
.statens handikappråd, länsskolnämnderna i Södermanlands och Öster

götlands län, lärarhögskolan i Umeå och Nyköpings kommun. 

De i n v c n t e r i n g a r av utvecklingsstörda barn med tilläggshandi

kapp gjorda av socialstyrelsen och BOV-gruppen som förslaget prin
.cipiellt vilar på har av de remissinstanser som yttrat sig i den här frågan 
betraktats som osäkra. Länsskolnämnden i Malmöhus län, handikapp

utredningeil, Stockholms samt Göteborgs och Bohus läns landsting, 

Handikapp/ örbzmdens centralkommitte, De Blindas förening och Hör

selpedagogiska föreningen har framfört näraliggande synpunkter om att 
en förbättrad metodik och enhetligare bedömningskriterier skulle ge 
väsentligt säkrare uppgifter om antalet berörda barn och ungdomar. 

R e g i o n i n d e I n i n g e n för utvecklingsstörda med syn- resp. 
hörselhandikapp föreslås följa de regionindelningar som gäller vid pe

dagogisk verksamhet för icke utvecklingsstörda med motsvarande handi
kapp. Förslaget har vunnit stöd av bl. a. Ekeskola11, Manillaskolan, As

backaskolan, Östervångsskolan, liinsskolniimnderna i Stockholms, Söder

manlands och Örebro län samt Malmöhus läns la11dsting. Intresset har 
-0ckså riktats mot en gemensam regionindelning för samtliga syn- och 
hörselskadade. Därigenom skapas bättre underlag för samverkan och ut
nyttjande av resurser mellan särskolan och specialskolan. önskan om· 
en samlad organisation har uttryckts av bl. a. Manillaskolan, Asbacka

.skolan, liinsskohzämnderna i Östergötlands, A'lvsborgs, Örebro och Väs

ternorrlands liin, liirarhögskolan i Umeå, Västerbottens läns landsting, 

Viinersborgs och Hiimösands kommuner, Ha11dikappförbzmde11s central

kommitte och Riksförbundet Döva och hörselskadade barns målsmiin. 

Några remissinstanser har tagit upp möjligheten att göra regionindel
ningar på medicinska grunder. Att olika handikappgrupper uppdelas på 
flera regioner upplevs som otillfredsställande. Samordning av resurserna 

inom det "naturliga" landstingsområdet -- sjukvårdsregionema .förordas 
av lä11sskol11ä111nde11 i Östergötlands län, Centralorganisationen SACOI 

SR, Göteborgs och Bohus samt Örebro läns landsting. Birgittaskolan och 

19 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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Riksförbundet Döva och hörselskadade bams målsmän varnar dock för 
en överdriven decentraliseringsiver för gruppen gravt hörselskadade ut

vecklingsstörda barn. Risken föreligger att hemlandstinget inte har nog 

med resurser för att kunna tillgodose fritidsbehov, allsidig social träning 
och övriga utvccklingsbehov hos några enstaka elever. 

Samtliga remissinstanscr har tillstyrkt utökningen av förs ko I e

k o n s u 1 e n t o r g a n i s a t i o n e n för synskadade eller lämnat för
slaget utan erinringar. Flera rcmissinstanser har funnit förslaget innehålla 
en alltför begränsad utökning av antalet konsulenter. Ett annat framhål

let problem är de geografiska avstånden mellan eleverna. Atskillig tid går 
åt enbart till resor och därmed blir besöken hos de behövande barnen 
färre. Synpunkter av denna karaktär har framförts av Tomtebodaskolan, 

lärarhögskolan i Stockholm, TCO, Centralorganisationen SACOISR, 

Stockholms Jiins landsting, Örebro och Härnösands kommuner samt 
Handikappförbundens centralkommitte. 

Beträffande administrationen av den utvidgade konsulentorganisa
tionen har anknytningen till Tomtebodaskolan ifrågasat1s. Tomteboda

skolan, ha11dikapputredningen och Handikappförbwzdens centralkom

mitte anser att en decentraliserad verksamhet med anknytning till 
landstingen vore en riktig utveckling. Socialstyrelsen och Malmöhus 

läns landsting framhåller att man bör undersöka möjligheterna att de

centralisera verksamheten. 
Beträffande den föreslagna u t ök a d e v e r k sa m h e t en vi d 

s p e c i a 1 s ko l a n har remissinstanserna varit genomgående positiva. 
Några remissinstanser, bl. a. Tomtebodaskolan, Ekeskolwz, handikapp
utred11inge11, länsskol11ämnderna i Stockholms och Örebro län, anser 
dock att de föreslagna personalförstärkningarna i Ekeskolan inte är av 

tillräcklig omfattning. 
Länsskolnämnden i Stockholms län och handikapputredningen häv

dar att de föreslagna personalförstärkningarna vid Asba,;:kaskolan inte 
kommer att räcka till för att genomföra de uppgifter skolan skall svara 

för. 
Länsskolniimnden i Östergötlands län ifrågasätter däremot behovet av 

Ekeskolan och Asbackaskolan på sikt. Eleverna bör i sfället kunna få 
undervisning i hemlänet. Det pedagogiska arbetet måste ske i nära an
knytning till det praktiska arbetet ute i landet. Utveckling och utpröv
ning av läromedel kan handhas av rikscentralerna för pedagogiska hjälp

medel. 
Lärarhögskolorna i Malmö och Umeå, Centralorganisationen SACOI 

SR och Stockholms läns landsting tillstyrker de föreslagna åtgärderna 

för gravt tal- och språkskadade utvecklingsstörda. Socialstyre/sen av
styrker förslaget att denna verksamhet skall centraliseras. 

Beträffande huvudman n ask a p e t för den föreslagna verk
samheten är remissopinionen splittrad. De som tillstyrker helt eller 
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med vissa mindre avvikelser är statens handikappråd, Vänerskolan, 

Birgittaskolan, länsskolnämnden i Stockholms län, lärarhögskolan i 

Umeå, Svenska kommunförbundet, Malmöfots samt Göteborgs och Bo

h11s läns landsting. Statens handikappråd understryker behovet av kraf
tiga förstärkningar av den pedagogiska verksamheten. Endast om lands
tingen kan påräkna service från specialskolorna kan undervisning av 
gravt utvecklingsstörda syn- och hörselskadade ske inom särskolans 
ram. Länsskolnämnden i Stockholms län biträder utredningens förslag 
till organisation och huvudmannaskap men ser helst att det blir primär
kommunalt huvudmannaskap i framtiden. Göteborgs och Bohus läns 

landsting framför liknande synpunkter. En del remissinstanser har inte 
velat föregripa SSK-utredningen, som även utreder frågan om huvud
mannaskap och kostnadsansvar för specialskolans elever. 

Statens institut för läromedelsinformation delar utredningens förslag 
om att rikscentralernas resurser förstärks, att behov av samarbete mel
lan rikseentralerna finns, att resurserna till Ekeskolans materialverk
stad förstärks och att specialarbeten vid lärarhögskolornas speciallärar
linjer kommer till användning. Ekeskolan och Asbackaskolan under
stryker vikten av att framställningen av pedagogiska hjälpmedel sker i 
direkt anslutning till undervisningen. 

Länsskolnämndema i Malmöhus och Örebro län, Stockholms och 
Örebro läns landsting samt Hörselpedagogiska föreningen tillstyrker 
förslaget om statsbidrag tili tekniska hjälpmedel. 

Förslaget om s p e c i al u t b i 1 d n in g av 1 ä r ar e o c h p er
s o n a 1 har uppfattats positivt av flertalet specialskolor, länsskolnämn

derna i Stockholms, Malmö och Örebro län, lärarhögskolan i Umeå, 

handikapputredningen, TCO, Sveriges Lärarförbund, Stockholms och 
Västerbottens läns landsting och Vänersborgs kommun. Utredningen 
föreslår att föräldrakurser bör erbjudas samtliga föräldrar med fler
handikappade barn i särskolan. På de statliga specialskolorna anordnas 
varje år föräldrakurser. Utredningens förslag tillstyrks av bl. a. social
styre/sen, statens handikappråd, Tomtebodaskolan, Manillaskolan, As
backaskolan, östervångsskolan, länsskolnämnderna i Södermanlands 

och Västernorrlands län, Stockholms läns landsting, Handikappförbun
dens centralkommitte, De Blindas förening och Sveriges dövas riksför

bund. Några remissinstanser har särskilt påpekat att föräldrautbild
ningen inte får falla i bakgrunden vid genomförandet av förslaget. Det 
tillhör de områden som bör prioriteras. 

Remissinstanserna delar i allmänhet utredningens förslag om f o r s k
n in g, bl. a. statens handikappråd, Ekeskolan, Manillaskolan, öster

vångsskolan, länsskolnämnden i Stockholms liin, lärarhögskolan i Umeå 

och Örebro läns landsting. Socialstyrelsen anser att forskningen bör för
djupas beträffande föräldrautbildning och föräldrarnas medverkan i 
rehabiliteringen. 
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F öredragmzden 

Som framgått av vad jag tidigare har anfört prioriterar jag vid mina 

ställningstaganden under förevarande anslag de åtgärder sorri före
slagits för de flerhandikappade barnen. Skolöverstyrelsens (Sö) förslag 
om undervisning av utvecklingsstörda barn och ungdomar som är syn-, 
hörsel- eller talskadade, vilka utarbetats inom BDU-gruppen (Blinda
Döva-Utvecklingsstörda), gör det möjligt att förbättra undervisningen 

för dessa elever. Jag delar BDU-gruppens uppfattning att man bör 
eftersträva en så långt möjligt decentraliserad organisation som de peda
gogiska kraven medger. Det är enligt min uppfattning lämpligt att an

knyta nya åtgärder och resurser till befintliga organisationer. Vid mina 
ställningstaganden till förslagen har jag samrått med chefen för social

departementet. De föreslagna åtgärderna inom den regionala särskol
verksamheten behandlas under socialdepartementets huvudtitel. 

BDU-gruppcn föreslår att den stödverksamhet som b1~drivs genom 

förskolekonsulenter byggs ut till att omfatta samtliga synskadade utveck
lingsstörda barn. Jag är inte beredd att nu föreslå en såda.n utbyggnad. 
Jag förordar dock en fortsatt utbyggnad av förskolekonsulentorgani
sationen och beräknar med anledning härav medel för ytterligare två 
tjänster som förskolekonsulent för budgetåret 1977178. Vidare beräk
nar jag som följd härav en ökning av medlen till reseersä.ttningar med 
30 000 kr. och till expenser med 3 000 kr. 

Beträffande administrationen av den utvidgade konsulentorganisa
tionen har några remissinstanser ansett att en decentraliserad verksam
het med anknytning till Jandstingskommun vore att föredra. Enligt min 
uppfattning bör emellertid verksamheten även i fortsättningen knytas till 

Tomtebodaskolan. 
För synskadade utvecklingsstörda samt dövblinda föreslår jag att 

Ekeskolan får fungera som pedagogiskt centrum, varifrån rådgivning 
och service i olika hänseenden skall kunna ges till den regionala verk
samheten. Jag beräknar med anledning härav medel för en halv tjänst 
som speciallärare. Vidare bör det kunnande som finns inom Ekeskolan 
användas för den viktiga uppgiften att diagnostisera elever för vilka 
lämplig skolplacering är svårbedömd. Jag föreslår att en av Ekeskolans 

två träningsklasser omvandlas till utrcdningsklass och beräknar med an
ledning härav 40 000 kr. i arvode till en elevassistent för klassen. 

BDU-gruppen har föreslagit att Ekeskolan får resurser för.att under 

en kortare period kunna ta emot dövblinda barn under fem år för 
observation, utredning och träning. Jag tillstyrker förslaget och beräk
nar medel för sex extra·lärarveckotimmar och en halv tjänst som skö

tare för denna verksamhet .. 
Enligt BDU-gruppens förslag skall Asbackaskolan fungera för de 

döva och hörselskadade eleverna på i princip samma sätt som Eke
skolan för de synskadade. För den föreslagna serviccverksamheten 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 293 

från Asbackaskolan till särskolorna beräknar jag under detta anslag 
medel för en tjänst som. reselärare, en halv tjänst som psykolog samt 
reseersättningar om 10 000 kr. mot minskning av motsvarande belopp 
under anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. För 
en utredningsklass vid Asbackaskolan beräknar jag medel för en tjänst 
som speciallärare samt 40 000 kr. i arvode till en elevassistent. 

På grund av den ökade verksamheten vid Ekeskolan och Asbacka
skolan beräknar jag för sjukvård åt elever 10 000 kr., för reseersätt
ningar till elever och föräldrar 20 000 kr. och för övriga utgifter 
35 000 kr. 

Beträffande BDU-gruppens förslag till åtgärder för de gravt tal- och 
språkskadade utvecklingsstörda bör det ankomma på Sö att inkomma 
med förslag till planering av denna verksamhet. 

För att alla samhällets resurser bättre skall komma de flerhandi
kappade barnen till godo finner jag det naturligt att en samordning 
och samverkan mellan berörda verksamhetsområden kommer till stånd. 
Det bör ankomma på Sö att besluta hur denna samverkan skall ske. 

Fr. o. m. höstterminen 1976 har kombinationsutbildning enligt BDU
gruppens förslag startats vid lärarhögskolan i Stockholm, speciallärar
linjens utbildningsgren Il (hörsel). Utbildning för andra personalgrup
per anser jag bör kunna anordnas inom ramen för anvisade medel till 
personalutbildning under förevarande anslag. 

För den övriga verksamheten vid specialskolan under nästa budgetår 
har jag gjort följande ställningstaganden. 

Jag beräknar medel för ytterligare en tjänst som speciallärare/rese
lärare samt medel för en halv biträdestjänst på grund av den föreslagna 
utbyggnaden av förskolckonsulentorganisationen (3). 

Jag tillstyrker att tre ordinarie tjänster som lärarinna vid Asbacka
skolan och Vänerskolan omvandlas till ordinarie speciallärartjänster 
samt att en extra ordinarie tjänst som lärarinna vid Asbackaskolan 
dras in. Sö:s förslag till ordinaricsättning av ytterligare speciallärar
tjänster är jag inte beredd biträda (6). 

Jag förordar att medel beräknas för en tjänst som fritidsassistcnt vid 
östervångsskolan. Jag har ingen erinran mot att en tjänst som husmor 
indrages vid samma skola (9). 

I likhet med Sö beräknar jag medel för sju tjänster som vårdare 
på grund av utökad organisation och utflyttning av elevhemsboendet. 
Jag tillstyrker förslaget att en tjänst som ekonomibiträde vid Asbacka
skolan får omvandlas till tjänst som vårdare (10). 

För samordning av det hörseltekniska arbete som bedrivs vid Bir
gittaskolan och vid gymnasieskolan i Örebro för döva och hörselska
dade ungdomar förordar jag att tjänsten som hörselingenjör vid gym
nasieskolan i Örebro förs över till Birgittaskolan samt att en av hörsel
ingenjörerna avdelas att ansvara för den samordnade verksamheten (11). 
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Jag har ingen erinran mot föreslagen omrubricering a.v posten Ar
voden åt expertföreläsare m. fl. till Arvoden för personalutbildning 

m. m. För arvode till ytterligare en elevhemsföreståndare vid Asbacka
skolan beräknar jag 8 000 kr. (13). 

Betriiffande frågan om praktikplatser vid myndigheterna hänvisar jag 
till vad som anförts härom i bilaga 3 För vissa huvudtitlar gemensamma 

frågor (14). 

För reseersättningar beräknar jag 15 000 kr. samt för expenser 1 000 

kr. till följd av den utökade regionala organisationen för pedagogiskt 
stöd åt synhandikappade elever (3). 

Som framgått av min tidigare redogörelse har jag föreslagit att me
del för samtliga rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel beräknas 

under ett särskilt anslag benämnt Rikscentralerna för pedagogiska 
hFilpmedel åt handikappade. Med anledning härav beräknar jag medel 
för riksccntralen för pedagogiska hjälpmedel åt synskadade under det 
nya anslaget (15). 

I skrivelse den 13 februari 1976 har Svenska fackläradörbundet an
hållit att tjänster som huvudlärare och institutionsföreståndare får in

rättas i specialskolan. Jag är inte beredd att biträda förbundets förslag. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under detta anslag än sådana av automatisk karaktär. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Specialsko/an m. m.: Utbildningskostnader för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 70 617 000 kr. 

D 15. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

2 233 038 
2 333 000 
2178 000 

Reservation 109 624 

Från anslaget utgår medel för läromedel, utrustning och inventarier 

m. m. vid specialskola samt för läromedel till synskadade individual
integrerade elever i bl. a. grundskola och gymnasieskola. 

1. Läromedel, undervisnings
och arbetsmaterial 

2. Hörsel- och talteknisk 
utrustning 

3. Inventarier, maskiner m. m. 
4. Bibliotek 
5. Underhåll av hörapparater 

Avrundat 

1976/77 

1320000 

551 600 
271400 
25000 

165 000 

2 333 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

-477 200 

+ 9600 
+478 600 
+ 36 800 
+ 12200 

+ 60000 

Före
draganden 

-577 300 

+ 9600 
+387 000 
+ 13 000 
+ 12200 

-155 500 

-155 000 
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Skolöverstyrelsen 

1. Prisomräkning 114 200 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära svårigheter att producera använd

bara läromedel. Vidare riskerar man hamna i en situation där nybyggda 

elevvillor och elevhem står oanvända i brist på inventarier. Skolornas 
bussar kommer inte att kunna bytas ut med åtföljande trafiksäkerhets

mässiga risker \,id sidan om de rent pedagogiska nackdelarna. Detta 
alternativ för också med sig en försämrad situation på det hörseltek

niska området, att skolöverstyrelsen (Sö) i intet avseende finner det 

godtagbart. 
3. RPH-SYN disponerar 696 000 kr. budgetåret 1976177 ur anslags

posten Läromedel, undervisnings- och arbetsmaterial. I enlighet med 
Sö:s förslag att medlen till rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel 
skall sammanföras till ett särskilt anslag avräknas detta belopp under 
förevarande anslag. 

Det under hösten 1975 införda nya förkortningssystemet för punkt
skrift medför att samtliga läroböcker i punktskrift måste nyproduceras. 
Detta innebär avsevärt ökade kostnader för specialskolan för synska
dade. Samma förhållande gäller punktskriftsbiblioteket. Tomtebodasko

lan har skolbibliotek för såväl synsvaga som blinda elever. För punkt
skriftsbiblioteket beräknas 25 000 kr., vilket innebär produktion av 50 
nya titlar. 

Eftersom bristen på tillrättalagda läromedel fortfarande är mycket 
kännbar producerar lärarna i stor utsträckning en avsevärd del av un

dervisningsmaterielen. Därvid föreligger behov av tillgång till modern 
teknik, t. ex. kopieringsapparater, stencileringsmaskiner m. m. Sö beräk

nar därför ett ökat schablonbelopp per elev från 650 kr. till 800 kr. 
för låg- och mellanstadieelev och från 700 kr. till 850 kr. för högstadie
elev samt elev med tilläggshandikapp. Detta medför ett ökat medelsbe
hov av (150 kr. X 876 elever =) 131 400 kr. 

4. Utflyttningen av elever från skolinternat till elevbostäder utanför 
skolbyggnaderna är kostnadskrävande men utgör ett led i strävandena 
att integrera eleverna i samhället och måste därför få fortsätta. Ytter
ligare nya elevhem och lokaler blir färdigställda budgetåret 1977178 
och måste förses med inventarier. Med anledning härav beräknar Sö 

ett sammanlagt medelsbehov av 360 000 kr. som engångsanvisning. I 
skrivelse den 11 november 1976 har Sö bl. a. hemställt att fr. o. m. bud
getåret 1977178 medel för inredning och utrustning av nya lokaler vid 

specialskolorna anvisas under anslaget Inredning och utrustning av lo
kaler vid universiteten m. m. 

Vidare beräknar Sö medel för inköp av fyra nya skolbussar ( + 91 600 

kr.). 
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5. Specialskolans elever behöver på alla sätt stimuleras till läsning 
och bildstudium. Sö begär ökade medel för reell satsning på barn- och 

ungdomslitteratur i elevbiblioteken ( + 15 800 kr.). Vidare beräknas en 
ökning för facktidskrifter och litteratur till lärarbiblioteken ( + 18 000 
kr.). 

Föredraganden 

Som framgått av min redogörelse under anslaget Specialskolan m. m.: 

Utbildningskostnader beräknar jag fr. o. m. nästa budg~tår medel för 
rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel åt synskadade under ett sär
skilt anslag för samtliga rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel åt 
handikappade (3). 

För nyproduktion till punktskriftsbiblioteket på grund av nytt förkort
ningssystem för punktskrift beräknar jag i likhet med skolöverstyrelsen 
(SÖ) 25 000 kr. För produktion av läromedel samt för undervisnings
och arbetsmateriel beräknar jag ett ökat schablonbelopp med 50 kr. per 
elev, vilket innebär en uppräkning av medlen med (SO kr.)( 876 elever=) 
43 800 kr. 

För inventarier till elevhem och andra lokaler som färdigställs under 
budgetåret 1977178 beräknar jag 360 000 kr. som engångsanvisning. Jag 

är inte beredd tillstyrka Sö:s förslag att medel för inredning och utrust

ning av nya lokaler vid specialskolorna generclH anvisas under anslaget 
Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m .. m. Då det är 
byggnadsstyrelsen som svarar för anskaffande av elevhem och andra 
lokaler för specialskolan förutsätter jag att samverkan sker mellan Sö 
och byggnadsstyrclsen på sådant sätt att behovet av medd för erforder
liga personalresurser och inventarier kan beaktas i Sö:s anslagsfram
ställningar. 

Jag beräknar inte medel för inköp av nya bussar (4). 
Medlen till barn- och ungdomslitteratur i elevbiblioteken bör enligt 

min mening räknas upp med 10 000 kr. (5). 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Specialsko/an m. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 

1977178 anvisa ett reservationsanslag av 2 178 000 kr. 

D 16. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
197717 8 Förslag 

3 993 550 
2 835 000 
3 218 000 
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Från anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen (1965: 254) om er
sättning för resor för vissa handikappade m. fl. (ändrad .senast 1971: 
279), dock att, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i nämnda 

kungörelse, ersättning får utgå för hemresa i samband med förlängd 
veckoslutsledighet, som föranleds av bestämmelserna om femdagars 

skolarbetsvecka. 
Från anslaget bestrids även dels kostnader för anordnande av skol

skjutsar för externatelever vid specialskolan eller annan statlig skola för 

syn-, hörsel- eller talskadade elever, dels resekostnader för målsman till 
elev i sådan skola vid resa till gemensam sammankomst på skolan. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen beräknar medclsbehovet under förevarande anslag 

till 3 218 500 kr. ( + 383 500 kr.). 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialskolan m. m.: Resor för elever Jatnte ledsagare 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 3 218 000 
kr. 

D 17. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel åt handikappade 

Nytt anslag (förslag) 3 793 000 

Behovet av speciella hjälpmedel och läromedel är stort inom all un
dervisning av handikappade framför allt för gravt synskadade, döva, 

rörelsehindrade och psykiskt utvecklingsstörda. 
Med anledning härav har under åren särskilda åtgärder vidtagits för 

att förbättra läromedelssituationen för ifrågavarande grupper. Således 
inrättades rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel åt synskadade (RPH
SYN) vid Tomtebodaskolan i Solna år 1965 och rikscentralen för peda
gogiska hjälpmedel åt rörelsehindrade (RPH-RH) vid .Bräcke östergård 
i Göteborg år 1967. Som försöksverksamhet inrättades motsvarande verk
samhet för döva (RPH-HÖR) vid Birgittaskolan i Örebro år 1969 och 
för särskolan (RPH-SÄR) vid Olovsdalsskolan i Umeå år 1971. Riks
centralerna för pedagogiska hjälpmedel (RPH-centralerna) för olika 
handikappgrupper har utvecklats successivt och utgör i dag en viktig 

resurs för undervisningen i specialskolorna och särskolan samt för under
visningen av de i skolväsendet integrerade eleverna. Centralerna sysslar 
med utvecklingsarbete, läromedelsproduktion, distribution samt informa

tion. 
F. n. utgår medel till centralernas verksamhet från skilda anslag. Cen

tralerna har också olika huvudmän. Således har RPH-SYN.styrelsen för 
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Tomtcbodaskolan som huvudman och medel för verksamheten utgår 
från anslagen till specialskolans utbildningskostnader och utrustning. 
RPH-RH har länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län som huvud

man och medel till verksamheten utgår från anslaget till fänsskolnämn

derna. RPH-HöR och RPH-SÄR är en försöksverksamhet inom skol
överstyrelsens (SÖ) projekt Läromedel inom specialundervisningen 

(LIS-projektet) och bekostas av medel från anslagen till stöd för pro
duktion av läromedel och till pedagogiskt utvecklingsarbete inom skol
väsendet. 

Personal 1 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag1 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersä ttningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Läromedel 
Inventarier 

Avrundat 

1976/771 

6 
11,S 

17,5 

l 686 300 
2000 

42 500 
172 000 
65 500 

869 400 
72 500 

2910200 

2 910 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

+ 

+ 
+ 
+ 

+1 
+2,S 

+3,5 

224600 
of. 

25 500 
14000 
17 300 

+1070300 
+ 65 000 

+1416700 

+1417 000 

Före
draganden 

+ 
+ 
..L 
' 

of. 
of. 

of. 

of. 
of. 

4300 
14000 
4600 

+836 600 
+ 23 800 
+883300 
+883 000 

1 Under budgetåret 1976/77 utgår medel från anslagen Länsskolnämnderna, Stöd 
för produktion av läromedel, Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 
samt Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader och Utrustning. 

Utredningen 

Regeringen uppdrog den 7 maj 1975 åt statens institut för läromedels
information att efter samråd med Sö och berörd personal vid RPH
ccntralerna inkomma med förslag om hur den befintliga verksamheten 

vid RPH-centralerna i framtiden skulle samordnas och vilken myndig
het som skulle ansvara för verksamheten. Vid uppdraget~• fullgörande 

skulle särskilt beaktas att en väsentlig del av verksamheten vid rikscen

tralerna avser läromedelsproduktion. 
Institutet har avgett förslag i ärendet den 15 oktober 1975. Förslaget 

har remissbehandlats. 
Institutet föreslår att verksamheten vid RPH-centralerna samordnas, 

att RPH-HöR och RPH-SÄR upphör som försöksverksamhet och över
går till permanent verksamhet samt att medel för samtliga centraler be

räknas under ett anslag. Det finns enligt institutet inte skäl att avvakta 
utredningens om skolan, staten och kommunerna (SSK) förslag i fråga 
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om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun på skolans område 
eller SSK-utredningens förslag beträffande Sö:s framtida arbetsuppgif
ter och organisation. Vidare bör enligt institutet den nuvarande anknyt
ningen till olika myndigheter upphöra och vissa administrativa rutiner 
samordnas och förenklas. 

Institutet anser att innehållet i centralernas verksamhet till övervägan
de delen ansluter sig till institutets verksamhet varför ansvaret för sam
mdningen av verksamheten bör läggas hos institutet. Den brist på läro
medel för handikappade som institutet kunnat konstatera, talar för en 
samordning med det anslag till stöd för produktion av- läromedel som 
institutet disponerar. Institutet erinrar om föredragande statsrådets ut
talande i prop. 1974: 13 angående vissa läromedelsfrågor (s. 25) att på 
sikt bör alla medel som används för stöd för produktion av läromedel 
samlas hos institutet. Vidare föreslås att ett särskilt samrådsorgan bestå
ende av RPH-föreståndarna, representanter för Sö, institutet och de 

båda kommunförbunden inrättas. 
Två ledamöter av styrelsen för institutet framhåller i reservation att 

huvudansvaret för verksamheten och samordningen bör åvila Sö. 

Remissyttrmzdena 

Efter remiss har yttranden avgetts av Sö - som bifogat yttranden 
från dels länsskolnämnderna i Stockholms, Göteborgs och Bohus, Öre
bro samt Västerbottens län, dels styrelserna för specialskolenhetema, 
dels RPH-centralerna - , socialstyre/sen, statens handikappråd, styrel

sen för vårdartjänst, lzandikapputredningen, handikappinstillltet, 0111-

sorgsstyrelsen i Västerbottens län, Handikappförbundens centralkom

mitte, De handikappades riksförbund - efter hörande av medlemsför
bunden -, Riksförbundet Hem och Skola, Tjä11stemä11nens centralorga
nisutio11 (TCO ), Centralorga11isatio11e;i SACO/SR, Landsorganisatio11e11 

i Sverige (LO) samt De blind as förening. 

Utredningens förslag att verksamheten vid RPH-SAR och RPH-HöR, 
som nu bedrivs som försöksverksamhet, skall p e r m a n en ta s, får 
ett positivt gensvar. Sö erinrar om att man redan i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1976/77 föreslagit att verksamheten skall perma
nentas. Även de berörda RPH-centralerna uttrycker sin tillfredsställelse 
över förslaget. 

Det stora flertalet av remissinstanserna delar utredningens uppfatt
ning om behovet av samordning av RPH-verksamheten. Sö, läns

skolnämndema i Stockholms och Västerbottens län, handikapputred

ningen, lumdikappinstitutet, Handikappförbundens centralkommitte, 

TCO, Riksförbundet Hem och Skola m. fl. framhåller att en sådan 
samordning är nödvändig. Vissa invändningar mot utredningsförslaget 
framförs dock av styrelsen för Tomtebodaskolan, som avstyrker att 
RPH-SYN lösgörs från Tomtebodaskolan. Styrelsen menar att RPH-
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SYN har större kontaktbehov med andra organisationer för hjälp åt 
synhandikappade än med övriga RPH-centraler. Länsskolnämnden i 

Örebro län anser att det är mer som skiljer än som förenar de olika 
rikscentralerna. Dock, menar man, bör viss samordning finnas. Läns

skolnämnden i Göteborgs och Bohus län anför att det förhållandet att 
centralerna har rikskaraktär talar för en samordning, men för en fort
satt anknytning till myndigheter talar dels en enklare och snabbare hand
läggning i små myndigheter, dels mera allmänna decentraliseringsönske
mål. 

Frågan om vilken myndighet som skall vara h u v u d m a n för RPH
verksamheten väcker stort intresse i remissvaren. Ur remissvaren kan 
urskiljas fem olika lösningar av huvudmannaskapsfrågan. Utredningens 
förslag, att statens institut för Iäromedelsinformation skall vara huvud
man, stöds av RPH-SYN, Hällsboskolan, Vänerskolan, LO, TCO och 
omsorgsstyrelsen i Västerbottens län. Omsorgsstyrelsen menar dock att 
man bör beakta möjligheterna att på sikt inordna rikscentralerna i ett 
nytt statligt organ, direkt underställt departementet. Även RPH-SAR 

nämner detta som en möjlig lösning. En tredje ståndpunkt i denna fråga 
framförs av styrelsen för Tomtebodaskolan, /iinsskolnämnden i Örebro 

län samt De Blindas förening, vilka samtliga förespråkar ett oförändrat 
huvudmannaskap. Riksförbundet Hem och Skola erinrar om att SSK
utredningen har i uppdrag att bl. a. utreda Sö:s framtida arbetsuppgif
ter och organisation, vilket motiverar ett uppskjutande av det definitiva 
beslutet om vilken myndighet som skall ha det samordnande ansvaret. 

Flera av rcmissinstanserna delar dock uppfattningen som framförs 
i reservation tiJI utredningen, dvs~ att Sö ges huvudmann.askapsansvaret. 
Förutom Sö framhåller bl. a. lä11sskol11ämnderna i Stockholms och Väs
terbottens län, statens ha11dikappråd, styrelsen för vårdartjä11st, liandi
kapputred11i1Zge11, handikappinstitutet och Handikappförbunde11s central

kommitte att Sö har de största möjligheterna till överblick. 
En stor del av de underinstanser till Sö som avgett yttrande framhål

ler det nödvändiga i att en särskild arbetsenhet för handikappfrågor 
inrättas på Sö. För Birgittaskolan, RPH-HÖR och Asbackaskolan är det 
endast under förutsättning att en sådan "handikappbyrå" inrättas, som 
man är villig att föreslå SÖ som huvudman. 

Remissinstanserna bifaller utredningens förslag i vad avser inrättandet 
av ett s a m r å d s o r g an. Det råder dock delade meningar om vil
ken sammansättning en sådan samrådsgrupp skall ha. Länsskolnämn

derna i Örebro och Viisterbottens län menar att gruppen skall bestå av 
RPH-förcståndarna samt representanter från Sö och statens institut för 
läromedelsinformation. SÖ, RPH-RH och handikapputredningen menar 
att det förutom nämnda representanter även bör finnas företrädare för 
de båda kommunförbunden. RPH-HöR, statens handikappråd och 
Handikappf örbundens centralkommitte yrkar på representation för han-
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dikappintressen. TCO menar att företrädare för berörda personalorga

nisationer måste beredas plats. 

Skolöverstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 336 000 kr. 
2. I sin anslagsframställning för budgetåret 1977178 föreslår Sö i en

lighet med sitt remissyttrande över redovisade utredningsförslag att 
verksamheten vid RPH-HÖR och RPH-SÄR permanentas, att RPH
centralernas verksamhet samordnas, att medel för samtliga centraler 
beräknas under ett särskilt anslag samt att ansvaret för verksamheten 
kvarligger hos Sö. 

3. Vid sin beräkning av kostnaderna för RPH-centralcrna har Sö 
räknat med att sammanlagt 2 900 200 kr. förs över till förevarande 
anslag nämligen: 333 000 kr. från anslaget Länsskolnämnderna, 781 000 
kr. från anslaget Stöd för produktion av läromedel, 411 800 kr. från 
anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, 678 400 kr. 
från anslaget Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader och 696 000 kr. 
från anslaget Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

4. Under posten Lönekostnader föreslår Sö att en tjänst som assistent 
inrättas vid RPH-SYN samt att medlen för expertis ökas. För RPH-RH 
beräknar Sö medel för en tjänst som läromedelsexpert på trefjärdedels
tid samt utökning av befintlig halv biträdestjänst till hel tjänst. För 
RPH-SÄR föreslås en biträdestjäns_t i reglerad befordringsgång, varvid 
en minskning beräknats av kostnaderna för arvodesanställd personal. 
( + 224 600 kr.) 

5. För RPH-SYN beräknas antalet elever som skall betjänas att öka 
från nuvarande 279 till 335 under budgetåret 1977178, dvs_. med 56 
elever. Kostnaderna per elev beräknas till 4 230 kr., vilket medför ett 
ökat medelsbehov av 236 900 kr. Eftersom ett nytt förkortningssystem 
för punktskriften införts år 1975 ·och de gamla böckerna inte längre 
kan användas utan måste omarbetas begär Sö att en kraftig satsning 
sker på nyproduktion av punktskriftsböcker. Sö föreslår en engångsan
visning av 200 000 kr. för detta ändamål. Sö framhåller att den kraftigt 
subventionerade förlagsverksamheten måste tillföras ytterligare medel 
om verksamheten skall kunna bibehålla sin omfattning och beräknar 
härför en ökning med 97 000 kr. 

För RPH-RH begärs 200 000 kr. för inköp av specialskrivmaskiner 
m. m. för utlåning till rörelsehindrade elever under deras skolgång. 

För RPH-HöR och RPH-SÄR begärs en ökning av medlen till läro
medel med 105 500 kr. 

6. På grund av minskat sambruk med Olovsdalsskolan begärs för 
RPH-SÄR en ökning av medlen till inventarier med 40 000 kr._ 
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Föredraganden 

Kostnaderna för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel (RPH
centralerna) redovisas nu under skilda anslag. För att ge en mer samlad 
bild av samhällets åtaganden för denna verksamhet, bör utgifterna för 
RPH-centralerna redovisas under ett särskilt anslag. Jag föreslår därför 
att verksamheten vid de försöksvis bedrivna RPH-centralerna, RPH
HöR och RPH-SÄR, permanentas och att medel för samtliga RPH
ccntraler beräknas under förevarande anslag. 

Statens institut för läromedelsinformation har den 15 oktober 1975 
på uppdrag av regeringen avgett förslag om hur den befintliga verk
samheten vid RPH-centralcrna i framtiden skulle samordnas och vilken 
myndighet som skulle ansvara för verksamheten. Institutet har därvid 
föreslagit att ansvaret för samordningen av verksamheten läggs hos in
stitutet. 

I denna fråga råder delade meningar bland remissinstanserna. För egen 
del vill jag anföra. 

Statens institut för Iäromedelsinformation disponerar medel för bidrag 
till produktion av läromedel i ämne vari brist råder på lämpliga läro
medel. En icke obetydlig del av dessa produktionsmede1 utgår för just 
framställning av läromedel inom RPH-centralernas område. Institutet 
har således redan nu viss insyn i verksamheten. Enligt min mening är det 
en fördel om man kan få ett samlat ansvar för all verksamhet vad gäller 
produktion och framställning av läromedel inom detta område. Detta 
överensstämmer också med riksdagens tidigare uttalandm (prop. 1974: 
13, UbU 1974: 15, rskr 1974: 155). Jag finner det därför naturligt att 
institutet blir central myndighet för verksamheten. Det ankommer på 
regeringen att besluta i denna fråga. Den föreslagna samordningen före
slås träda i kraft den 1juli1977. 

Även om institutet får huvudansvaret för RPH-centraforna förutsätter 
dock verksamheten ett nära samarbete mellan instituti:t, skolöversty
relsen (SÖ) och RPH-föreståndarna. Jag avser senare föreslå regeringen 
att uppdra åt institutet att tillsammans med Sö och RPH-föreståndarna 
svara för det nödvändiga förberedelsearbetet inför samordningen. Jag 
förordar även att ett samrådsorgan inrättas för det fortsatta samarbetet 
bestående av RPH-föreståndarna, representanter för Sö och institutet 
samt de båda kommunförbunden. Det bör ankomma på institutet att 
besluta härom. 

Vad beträffar mina beräkningar av anslagsbehovet till RPH-centraler
na för nästa budgetår beräknar jag i likhet med Sö att ett sammanlagt 
belopp av 2 900 200 kr. förs över från de anslag som nu bekostar ifråga
varande verksamhet (3). 

Antalet elever som skall betjänas av RPH-SYN beril.knas öka från 
nuvarande 279 till 335 under budgetåret 1977/78. Jag förordar med an
ledning härav en uppräkning av medlen med 236 900 kr. För omarbet-
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ning av befintliga punkskriftsböcker på grund av nytt förkortnings
system beräknar jag 75 000 kr. som engångsanvisning. 

Styrelsen för Tomtebodaskolan har i särskild skrivelse anmält att de 
medel som tilldelats RPH-SYN för innevarande budgetår är otillräckliga 
samt hemställt att hänsyn härtill tas vid beräkning av kostnaderna för 
nästa budgetår. Med anledning härav förordar jag att medlen för pro
duktion av läromedel för synhandikappade räknas upp med 150 000 kr. 

För inköp av specialskrivmaskiner m. m. vid RPH-RH beräknar jag 

150 000 kr. som engångsanvisning. 
Som framgått av vad jag tidigare redovisat bekostas f. n. viss del av 

verksamheten vid RPH-HöR och RPH-SAR från anslaget till stöd 

för produktion av läromedel. Det bör vara möjligt för statens institut 
för läromedelsinformation att vid behov även för nästa budgetår stödja 
verksamheten vid ifrågavarande RPH-centraler med medel från nämnda 

anslag. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

~in sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3 793 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag i det föregående har förordat beträffande 

verksamheten vid rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel 

åt handikappade, 
2. till Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel åt handikap

pade för budgetåret 1977178 beräkna ett förslagsanslag av 

3 793 000 kr. 
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Gymnasiala skolor m. m. 

D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1975/76 Utgift 1 797 913 583 
1976177 Anslag 1 875 000 000 
1977 /78 Förslag 2 026 500 000 

Från anslaget utgår bidrag till bl. a. driften av gymnasieskolor. Be

stämmelserna om statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskolorna 
finns i förordningen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för 
gymnasieskolan (omtryckt 1971: 349, ändrad senast 1976: 323). Dessa 

bestämmelser innebär i korthet att till sådan skola utgår statsbidrag med 

100 % av ett bidragsunderlag, omfattande faktiska kostnader för löner 
till skolledare, biträdande skolledare och lärare. Statsbidrag utgår även 
för ATP-avgifter, allmän arbetsgivaravgift och kostnad för socialförsäk

ringsavgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen. D~trutöver utgår 
med schablonbelopp bidrag till kostnader för viss annan personal än 
lärare. Vidare kan i vissa fall utgå statsbidrag för särskilda kostnader 
vid viss utbildning på heltid för industri och hantverk och därmed till 
sin art jämförligt område med 7 000 kr. för varje klass och läsår. Till 
inbyggd utbildning inom industri och hantverk eller handd utgår stats

bidrag med högst 13 000 kr. och till inbyggd utbildning för husligt ar
bete eller vård med högst 10 800 kr. 

Från anslaget utgår även bidrag till driftkostnaderna för skolor med 
utbildning inom jordbruk och trädgård (lantbruk) samt lanthushåll. 
Bestämmelserna om statsbidrag finns i förordningen (1'963: 493) om 
statsbidrag till lantbruks- och lanthushållsskolor (ändrad senast 
1976: 324). Bestämmelserna innebär att statsbidrag utgår till kostnader 
för avlöningsförmåner för rektor och lärare (avlöningsbidrag), ATP
avgifter, allmän arbetsgivaravgift och till kostnad för socialförsäkrings
avgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen för samma tjänste

män (avgiftsbidrag), kostnader för elevernas hälsovård (hälsovårdsbi
drag) samt skolans övriga driftkostnader (allmänt driftbidrag). 

Vidare utgår bidrag till driften av skolor med utbildning inom skogs

bruk. Bestämmelserna om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbild
ning återfinns i förordningen den 15 december 1976 om statsbidrag till 
skogsbrukets yrkesutbildning för budgetåret 1976/77. Enligt beslutet ut
går statsbidrag dels till lönekostnaderna för skolledare, biträdande skol
ledare och lärare vid skolan, dels till ATP-avgifter, allmän arbetsgivarav
gift och avgifter till sjukförsäkring och folkpensionering, dels som ett 
allmänt driftbidrag. Kungl. Maj:t har genom beslut den 19 oktober 
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1973 meddelat bestämmelser om ersättning till viss personal vid skolor 
för skogsbrukets yrkesutbildning för resor mellan bostad och tjänste
ställe. 

Ur anslaget ersätts även bl. a. kostnader för gymnasial utbildning för 
gravt hörselskadade i Örebro, försöksverksamhet med gymnasial utbild

ning för svårt rörelsehindrade och andra svårt handikappade i Solna 

kommun och vid Skärholmens gymnasium i Stockholms kommun samt. 
för tekniska hjälpmedel m. m. åt handikappade elever, statsbidrag till 
korrespondensundervisning på gymnasial nivå och till särskild gymna
sial utbildning i glesbygd samt vissa särskilda kostnader i samband med 

fackutbildning av programmerare och systemerare samt kurser i auto
matisk databehandling för tekniker. 

Skolöi•erstyrelsen 

Skolorganisationens omfattning 

I skolöverstyrelsens (Sö) långti~sbedömning för budgetåren 1977178 
-1981/82 redovisas följande uppgifter rörande det faktiska resp. det 
beräknade antalet elevplatser i intagniogsklasser (helårsplatser) på linjer 
och i direkt grundskoleanknutna specialkurser om minst ett år inom 
gymnasieskolan 1972/73-1981/82. 

Antal elevplatser 

Faktiska tal 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Linjer 86 348 88100 86080 86162 
Specialkurser 13 509 12 915 11677 10 377 

99 857 
.. 

101015 97757 . .96539. .. 
Antal platser i relation till 
antalet 16-åringar, procent 92,0 93,8 92,3 91,0 

Antal elevplatser 

Enligt långtidsbudget 1976 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 
.. 

Linjer 89 950 92 600 95 300 100 700 109 850 109 900 
Specialkurser 10450 10 350 10 300 10400 10 550 io 55ö 

100 400 102 950 105 600 111100 120 400 120450 
Antal platser i 
relation till antalet 
16-åringar, procent 97,1 97,2. 97,3 97,3 97,4 97,4 

Sö:s bedömning av antalet elevplatser i gymnasieskolans direkt grund

skoleanknutna dcl1 i årskurs 1 läsåret 1977/78 framgår av följande 
tabell. 

20 Riksdagen 1976177. 1 sanil. Nr 100; B'ilägä 12" 

·:. 
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Studieväg Frekvens• Elev- Antal förstahands-
platser sökande för linjer-

na per 100 platser 
läsåret 1976/77 

Tvååriga linjer och specialkurser 
näraliggande linjerna 
Beklädnadsteknisk (Be) 0,5 550 87 
Bygg- och anläggningsteknisk (Ba) 4,0 4250 109 
Distributions- och kontor~- (Dk) 9,1 9 650 90 
Ekonomisk (Ek) 3,9 4100 62 
El- teleteknisk (Et) 4,3 4500 166 
Fordonsteknisk (Fo) 3,3 3 450 189 
Jordbruks- (Jo) 1,0 1 050 204 
Konsumtions- (Ko) 8,3 8 800 85 
Livsmedelsteknisk (Li) 1,1 1200 129 
Processteknisk (Pr) 0,7 750 78 
Skogsbruks- (Sb) 0,8 950 124 
Social (So) 9,5 9 980 90 
Teknisk (Te) 3,9 4100 47 
Träteknisk (Tr) 0,6 650 146 
Verkstadsteknisk (Ve) 7,5 7 900 72 
Värd (Vd) 7,4 7 850 191 
Musik (Mu) 0,2 270 215 

Minst treåriga linjer 
Ekonomisk (E) 6,0 6 350 92 
Humanistisk (H) 3,2 3 400 } 107 Samhällsvetenskaplig (S) 4,2 4400 
Naturvetenskaplig (N) 8,7 9 200 86 
Teknisk (T) 6,6 7 000 101 

Specialkurser ej näraliggande 
någon linje 2,5 2600 

Totalt 97.;J, 102950 

Antal 16-åringar 100,0 105 900 

1 Med direkt grundskoleanknutna studievägar avses linjer och specialkurser 
om minst ett är som för tillträde fordrar genomgången grundskola. 

• Procent av antalet 16-åringar (105 900). 

Sö:s bedömning av intagningskapaciteten (helårsplatser) läsåret 1977/ 
78 på sådana specialkurser i gymnasieskolan som är kortare än ett år 

eller vilka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder för till

träde framgår av följande tabell. 

Studieväg 

Ekonomisk specialkurs om tre terminer 
Tekniska specialkurser 
Kurser inom industri och hantverk 
Handels- och kontorskurser 
Kurser i husligt arbete 
Lanthushållsutbildning 
Vårdkurser 
Jordbrukskurser 
Skogsbrukskurser 
Trädgårds kurser 
Övriga specialkurser 

Totalt 

Elevplatser 

2 250 
520 

4 320 
2 600 
2620 

900 
8 600 
1 700 

400 
130 

1 500 

:zs 540 
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Sö redovisar därjämte två alternativa förslag till fördelning av elev
platser på linjer och i direkt grundskoleanknutna specialkurser om minst 
ett år för budgetåret 1977178: I samtliga alternativ föreslås totalantalet 
elevplatser i årskurs 1 av berörda studievägar bli 102 950. 

Tvååriga linjer och special- Huvud- Skillnader i elevplatsantal 
kurser näraliggande linjer alternativ jämfört med huvudalternativet 

Alt. B Alt. C 

Ekonomisk 4100 -1000 - 500 
Social 9980 -1000 
Teknisk 4100 -1000 -1 000 
El-teleteknisk 4 500 + 500 + 500 
Fordonsteknisk 3 450 + 500 + 500 
Konsumtions- .8 700 - 500 
Livsmedelsteknisk 1200 + 500 
Social service och barnomsorg o· +2500 

Antalet behöriga förstahandssökande till den direkt grundskolean
knutna delen av gymnasieskolan var ca 101400 våren 1976. Detta in
nebär en minskning från föregående år med 200 sökande. Mot bak
grunden av det minskade antalet 16-åringar är dock sökandefrekvensen 
väsentligen oförändrad . jämfört med föregående år. Antalet behöriga 
förstahandssökande till de. tre- och fyraåriga linjerna minskade med ca 
600 elever eller från ca 29 020 till .ca 28 420. Största minskningen ligger 
på de humanistiska och samhällsvetenskapliga linjerna där antalet sö
kande minskat med sammanlagt ca 400. Antalet sökande till den natur
vetenskapliga linjen var ca 7300, en nedgång med ca 340 sökande. Den 
fyraåriga tekniska linjen har i år sökts i första hand av ca 7 000 elever, 
en uppgång med ca 330. 

Intresset för de tvååriga teoretiska linjerna är fortfarande i avtagande. 
Totalt fanns i år ca 12 550 behöriga förstahandssökande jämfört med 
ca 13 500 föregående år.· Den tvååriga tekniska linjen har i år samlat 
knappt 1 700 sökande. Även den tvååriga ekonomiska linjen röner mins
kat intresse och redovisar en nedgång med ca 640 sökande till ca 
2 360. Däremot har intresset för den sociala linjen ökat. Intresset för 
musiklinjen är fortfarande stort. 

De mera utpräglat yrkesinriktade linjerna har i år fått ca 1 400 fler 
sökande. Totalt har ca 60 400 sökande anmält förstahandsintresse för 
denna del av gymnasieskolan. Framför allt har intresset för den bygg
och anläggningstekniska linjen och skogsbrukslinjen ökat kraftigt. Lika
så ökar intresset för de fordonstekniska, processtekniska och trätek
niska linjerna samt för jordbrukslinjen. Intresset för utbildningen på . 
verkstadsteknisk linje har avtagit jämfört med föregående år. Även den 
el-teletekniska linjen har samlat färre förstahandssökande men fortfa
rande är dock sökandeöverskottet till denna linje stort. 

Sö räknar med en intagningskapacitet på de tre- och fyraåriga lin-
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jerna av 30 350 intagningsplatser, vilket motsvarar ca 28,7 % av an
talet 16-åringar. Totalt innebär detta en ökning med 650 elevplatser. 
Av denna ökning bör 200 platser tillföras den naturvetenskapliga 
linjen. 

För de tvååriga teoretiska linjerna räknar S(j med 18 450 elevplatser, 
vilket motsvarar 17,4 % av antalet 16-åringar. Sö föreslår att den för
söksvis inrättade musiklinjen utökas med ytterligare 90 <:Ievplatser. In
tresset för den tvååriga tekniska linjen har minskat från S 500 första
handssökande år 1971 till 1 660 år -1976, dvs. med 70 %·. Sö har med 
anledning bl. a. härav tillsatt en arbetsgrupp ~ed uppdrag_' att se över 
denna linje. Till gruppen är knuten en referensgrupp bestående av före
trädare för arbetsgivare- och, löntagarorganisationer samt branschorga
nisationer. Arbetsgruppen skall bl. a. undersöka inriktning och omfatt
ning av sådana arbetsuppgifte'r (t. ex. inom drift/produkti.~n: underhåll, 
service och förvaltning) som inte täcks av utbildningen på de utpräglat - · 
yrkesinriktade linjerna eller på den tvååriga resp. fyraåriga tekniska 
linjen. Gruppen skall und!!rsöka behovet ·av och möjligheterna till att 
inom gymnasieskolan anordna utbildning inom dessa orm'åden samt ut
arbeta förslag till förändringar av den tvååriga tekniska lin:jen. · 

Beträffande övriga tvååriga linjer och specialkurser näraliggande lin~ 
jerna föreslår Sö att antalet elevplatser ökas på följandl! linjer: bygg~ · 
och anläggningsteknisk ( + 150), distributions- och kontors- ( + 250), for- . 
donstcknisk ( + 50), konsumtions- ( + 100), processteknisk ( + 50), skog5-
bruks- ( + 50), träteknisk ( + 50), verkstadsteknisk ( +400) samt vård 
( + 250). För specialkurser som ej ligger nära någon linje föreslås en · 
minskning med 50 elevplatser. 

I enlighet med vad som redovisades i petita för 1976177 har Sö när
mare undersökt förslag och alternativ till studievägar. för ·förare av 
bygg- och skogsmaskiner med utgångspunkt i förslag.frår;1 mai>kinförar
utbildningskommitten (MUK). Bl. a. har Sö i samråd med företrädare 
för MUK undersökt olika möjligheter. att minslm i.nv1~sterings~ och 
driftkostnaderna. Vidare undersöks möjligheterna att förändra utbild
ningen, jämfört med Ml,JK:s förslag, så att· den kräver mindre investe
ringar och leder till ett bättre utnyttjande av gjorda investeringar. Sö har 
för avsikt att genomföra vissa försök under budgetåret 1977178 med 
ifrågavarande utbildning; Omfattningen härav bör gälla ca 300' årselev
platser, vilka inryms inom det antal som beräknats för spedalkurser som 
ej ligger nära någon linje. Ljusdals kommun, Gävleborgs läns lan~sting 
och maskinförarutbildningskommitten har i en gemensam skrivelse bl. a. 
anhållit att utbildning för förare av bygg- och skogsmaskiner får anord
nas i Ljusdal fr. o. m. hösten 1977. Länsstyrelsen i Jämtland~ län, lands
tinget i Jämtlands län och Bräcke kommun bar i en gemensam skrivelse 
ansökt om att försöksverksamhet med maskinförarutbildning förläggs till 
Bräcke. 
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Sö har i särskild skrivelse den 17 maj 1976 hemställt att en trans
portteknisk gren får inrättas på den fordonstekniska linjen fr. o. m. läs
året 1977178. Utbildningen skulle omfatta gods- och varuhantering, öv
ning i handhavande av truckar, kranar, maskiner och fordon, lastning 
och lossning, miljö- och säkerhetsfrågor, transport- och kommunika
tionssystem, planering m. m. Sö har i sina alternativa förslag till dimen
sionering av gymnasieskolan beaktat behovet av att utöka fordonstek
nisk linje för att successivt bereda utrymme för en ny transportteknisk 
gren på fordonsteknisk linje. 

Totalt innebär Sö:s förslag att antalet platser på de mera utpräglat 
yrkesinriktade studievägarna ökas från 52 750 till 54 150. Detta mot
svarar ca 51 % av antalet 16-åringar 1977. 

Sammanlagt räknar Sö med 102 950 elevplatser i gymnasieskolan. på 
linjer och minst ettåriga direkt grundskolcankriutna specialkurser, vilket 
motsvarar ca 97 % av antalet 16-åringar 1977. 

För övriga specialkurser föreslår Sö en total intagningskapacitet 
motsvarande 25 540 årselevplatser jämfört med 30 800 årselevplatser 
innevarande budgetår. Minskningen beror på att utbildningsplatser förts 
till den kommunala högskolan samt till den statliga högskolan (kombina
tionsutbildningar). 

Sö hemställer i likhet med tidigare åt, om bemyndigande att få göra 
vissa omfördelningar av elevplatser mellan olika studievägar om så 
visar sig erforderligt. Sö avser att i särskild ordning föreslå regeringen 
att den nu föreslagna intagningskapaciteten får utökas om situationen 
på arbetsmarknaden påfordrar en sådan åtgärd. 

Försöksverksamhet med s ä r s k i 1 d s a m o r d n a d g y m n a s i e
s ko 1 a, B - form (SSG-B) anordnas läsåret 1976/77 i sex kommu
ner, Strömstad, Malung, Härjedalen, Arvidsjaur, Jokkmokk och Pajala. 
Sö har i särskild skrivelse den 24 februari 1976 hemställt om viss kom
plettering och justering av försökstimplanen. Förslaget innebär bl. a. att. 
social linje införs på försökstimplanen för SSG-B-form och att vissa 
justeringar görs i nu gällande försökstimplan. 

Sö har vidare i särskild skrivelse den 10 november 1975 hemställt om 
viss förändring av bcräkningsnormcrna för lärarresurser för årskurs 3 
samt att garanti skapas att minst 48 lärarvcckotimmar utgår för under
visning i årskurs 3 oavsett antalet elever. 

Försöksverksamhet med g y m n as i a l ut b i 1 d n in g f ö r 
s v å r t r ö r e 1 s e h i n d r a d e och andra svårt handikappade elever 
anordnas sedan den 1 juli 1974 vid Skärholmens gymnasium i Stock
holms kommun. Sö och styrelsen för vårdartjänst har i en gemensam 
rapport till regeringen den 3 februari 1976 redovisat den försöksvcrk
samhct som bedrivits vid Skärholmens gymnasium. Utifrån de positiva 
erfarenheter som där vunnits undersöker Sö och styrelsen för vårdar
tjänst möjligheterna till en fortsatt avveckling av Ingemundsskolan. Sö 
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beräknar med hänsyn härtill endast kostnadsökningar av. automatisk 
natur. Sö förutsätter att verksamheten vid Skärholmens gymnasium även 
under läsåret 1977178 bedrivs i enlighet med de riktlinjer som nu gäller. 
Sö beräknar ett oförändrat antal elever (högst 25) i utbildningen. För 

omkostnader för verksamheten beräknar Sö ytterligare 408 592 kr. Ök
ningen innefattar bl. a. krav om särskilda resurser för planering, sam
ordning samt informationsverksamhet, en studierektor, förstärkning av 
studie- och yrkesorienteringen samt ytterligare 50 veckotimmar för 
stödundervisning och samordnad specialundervisning. 

Reguljär ut bi 1 d ni n g för gravt hörs e Is k a t.la de an
ordnas sedan den 1 juli 1971 i Örebro kommuns gymnasieskola. Utbild
ningen är öppen för elever från hela riket. I första hand skall elever 
som genomgått specialskolans högstadium beredas plats i utbildningen. 
Endast om särskilda skäl föreligger får andra sökande beredas tillträde 
till utbildningen. Sö har vid sina anslagsberäkningar utgått ifrån oför
ändrat elevantal jämfört med innevarande budgetår vid skolan. Sö före
slår att medel beräknas för. ytterligare en halv tjänst som kurator; en 
halv tjänst som kontorist samt en halv tjänst som psykolog. Sö föreslår 
vidare att den statsbidragsberättigade tjänsten som hörsdingenjör vid 
gymnasieskolan i Örebro överförs till BirgittaskoJan. Medel för denna 
tjänst bör därför beräknas under anslaget Specialskolan m. m;: Utbild
ningskostnadt!r. Sö beräknar vidare kraftigt ökade kostnader för in
ackordering och kosthåll av .eleverna samt för lokalkostnader. Totalt 
beräknar Sö att kostnaderna .för ifrågavarande utbildning uppgår till 
5 605 029 kr., en ökning med 760 929 kr. jämfört· med innevarande 
budgetår. 

Sö har den 1 november 1Q76 avgivit yttrande över· en av skolstyrelsen 
i Örebro gjord ansökan om anordnande av utbildning för gravt hörsel
skadade elever på andra .orter än Örebro. Sö hemställer· därvid - ut
över vad som tidigare .begärts i petitaframställningen ~ bl. a .. om bety~ 
dande resursförstärkningar för att möjHggöra sådan utbildning. 

Den försöksverksamhet med pedagogisk gymnasiesko le
k I in i k som pågått i.Lund sedan budgetåret 1968/69.föreslås få fort
sätta i oförändrad form och omfattning nästa läsår. Kostnaderna härför 
beräknas uppgå till 335 700 kr. Sö har den 9 juni 1976 redovisat en 
utvärdering av försöksverksamheten. 

I avvaktan på att bestämmelser om förbättrat bidrag till inbyggd 

vårdyrkesutbildning utfärdas beräknar Sö d e s är sk i I d a k o s t
n a d c r n a f ö r i n b y g g d u t b i 1 d n i n g enligt nuvarande be
stämmelser. Sö hemställer ånyo att statsbidragen för den inbyggda delen 
av tandteknikerutbildningen får utgå med det belopp som gäller för in
dustri och hantverk, dvs. 13 000 kr. 

Svenska arbetsgivareföreningen har i skrivelse bl. a. anhållit att det 
särskilda bidraget till inbyggd utbildning uppräknas. 
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Innevarande budgetår disponeras för stöd undervisning och 
s a m o r d n a d s p e c i a l u n d e r v i s n i n g i gymnasieskolan en 
samlad resurs omfattande 0,65 veckotimme per klass. Sö föreslår i lik

het med tidigare år att denna resurs nästa budgetår utökas till 0,75 
veckotimme per klass. Sö räknar med ett ökat mcdelsbehov för detta 

ändamål med 4,2 milj. kr. 

För s t ö d u n d e r v i s n i n g å t i n van d r a r e l ev e r beräk

nar Sö en höjning med 4,7 milj. kr. till totalt 9,7 milj. kr. Sö har som 
utgångspunkt för sina beräkningar två lärarveckotimmar per elev för 

1 450 elever eller 2 900 veckotimmar. 
Sö föreslår att den försöksverksamhet med yrkesinriktade grundl'llr

ser för invandrare och med en. modifierad tim- och kursplan för in
vandrarelever på tvåårig social linje i gymnasieskolan, som bedrivs f. n., 

får fortsätta även under budgetåret 1977178. Undervisningen bör även 
under nästa budgetår anordnas med klasser om högst 16 elever. Sö 
bör ges bemyndigande att få fastställa tim- och kursplaner för försöks
verksamheten. 

Särskilda medel för tekn is k a o c h ad m in is t r a t i va 
s t ö d å t g ä r d e r å t h a n d i k a p p a d c c 1 e v c r i gymnasie

skolan har stått till Sö:s förfogande sedan budgetåret 1965/66. F. n. 
disponeras 1,5 milj. kr. för detta ändamål. Sö räknar för nästa budget
år med ett medelsbehov av 4,0 milj. kr., dvs. en ökning med 2,5 milj. 

kr. Den ökade integreringen av handikappade i undervisningen och den 
allmänna kostnadsökningen dels vad gäller transporter, dels vad gäller 

assistans har medfört ökat medelsbehov. Vidare har lönerna, genom nya 

avtal, förbättrats kraftigt för assistenterna. För assistenterna vid lnge

mundsskolan och Skärholmens gymnasium beräknar Sö medelsbehovet 

uppgå till 1,04 milj. kr. 
Sö föreslår att de yrkesinriktade linjerna samt de direkt grundskole

anknutna specialkurserna i gymnasieskolan inräknas i underlaget för bi
drag till s. k. p e d ag o g is k s tö d p er s o n a I. Sö beräknar kost
naderna härför uppgå till ca 8,2 milj. kr. 

Sö har i särskild skrivelse den 5 november 1975 lagt fram vissa 
förslag rörande m u s i kl in j en med anledning av slutf?rd utvärde
ring av försöksverksamheten. Sö föreslog därvid bl. a. förändringar av 
timplanen samt att en högre specialkurs i musik inrättades på de fem 

orter som linjen finns på f. n. Vidare föreslogs inrättande av en arvodes

tjänst som studierektor, en arvodestjänst som institutionsföreståndare 

samt fem huvudlärare på varje ort med musiklinje. Försöksverksamhe

ten med musiklinjen skulle successivt avvecklas och linjen permanentas. 
Sö föreslår i sin petitaframställning, utöver vad som tidigare föreslagits, 

att ytterligare tre klasser upprättas av musiklinjen på tre orter, ytterli

gare tre högre specialkurser i musik samt ytterligare arvoderade studie
rektorer, institutionsföreståndare och huvudlärare. 
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Skolstyrelsen i Skellefteå har i särskild skrivelse ansökt om att få an
ordna försöksverksamhet med utbildning enligt musiklinjen. 

Sö föreslår att den f ö r s ö k s v e r k s a m h e t m e d e s te t i s k 
v a r i a n t a v g y m n a s i e s k o 1 a n s s o c i a I a I i n j e som bc
c:l.rivits vid en skolenhet i Stockholm och en i Linköpin.g utvidgas till 
ytterligare sex kommuner. Antalet veckotimmar för praktisk-estetiska 
ämnen bör därvid utökas från 11 till 18 veckotimmar. 

Sö föreslår vidare att de av Kungl. Maj:t den 16 april 1971 utfär
dade provisoriska bestämmelserna för e k o n o m i s k s p e c i a I k u r s 
om tre terminskurser upphävs och att i konsekvens härmed forsöksvcrk
samheten i terminskurs 3 upphör. Ifrågavarande utbildning bör behand
las på samma sätt som övriga specialkurser i gymnasieskolan. Sö bör 
således få rätt att bl. a. besluta om förläggningen av kurserna. Sö före
slår även att timtalet bör utökas från 25 veckotimmar till 30. 

SÖ har i särskild skrivelse den 3 december 1975 hemställt om för
söksverksamhet med kombination av gym n as i e sko I c st u d i e r 
o c h e I i t i d r o t t i vissa kommuner. Enligt förslaget skall försöks
verksamheten avse integration av specialidrott i elevernas skolarbete i 
form av ett särskilt ätnne, specialidrott, som ersätter annat ämne jämte 
delar av gymnastikämnet på timplanen. Det nya ämnet föreslås få fem 
veckotimmar i varje årskurs. Hela riket föreslås bli elevområde. Utöver 
gällande bestämmelser för behörighet för intagning skall krävas ett sär
skilt intyg från resp. specialförbund. Sö föreslår att försöksverksam
heten skall förläggas till 13 särskilt angivna kommuner oc:h omfatta 12 
idrottsgrenar. Verksamheten bör omfatta totalt 148 intagningsplatser. 
Regeringen bör besluta om lokalisering och dimensionering och inrikt
ning på idrottsgren. Sö föreslår vidare att utöver denna försöksverk
samhet bör möjlighet öppnas för övriga elever som ägnar :;;ig åt special
idrott på hög nivå till individuell jämkning av timplanen med högst tre 
veckotimmar. Sö bör få bemyndigande att medge sådan jämkning. 

Göteborgs allmänna skolstyrelse har i särskild skrivelse ansökt om 
att få bedriva försöksverksamhet med kombination av gymnasieskol
utbildning och elitidrott inom idrottsgrenarna fotboll, handboll, basket 
och ishockey. 

Skolstyrelserna i Gällivare och Vetlanda har i särskilda skrivelser an
sökt att ifrågavarande försöksverksamhet förläggs till dessa kommuner. 

Skolstyrelsen i Sollefteå har i särskild skrivelse ansökt om vissa dis
penser för att kunna utnyttja den kommunala vuxenutbildningen i sam
band med försöksverksamheten. 

Sö har i särskild skrivelse den 14 juni 1976 hemställt om ändring 
av t i m - o c h k u r s p l a n e r f ö r t v å å r i g j o r d b r u k s l i n j e 
för att möjliggöra undervisning i att använda motorsåg. 

Genom beslut den 30 december 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt Sö 
att i samråd med universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen företa 
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en förnyad· ö v e r s y n a v t a n d s k ö t e r s k e u t b i I d n i n g e n. 

Med skrivelse den 1 mars 1976 har Sö överlämnat förslag till tvåårig 

utbildning till tandsköterska. Sö föreslår att kursen inrättas som spe
cialkurs i gymnasieskolan. 

Sö har med skrivelse den 24 mars 1976 till regeringen överlämnat för

slag till ut bi 1 d ni n g ar av vårdbiträden inom s j u k
v år d och so c i a 1 service. Vidare har i skrivelse den 14 sep

tember 1976 föreslagits anordnande av ny u n de r s k ö t er ske
u t bi Id ni n g fr. o. m. budgetåret 1977/78. 

Sö har i skrivelse den 11 november 1976 lagt fram förslag till spe

c i a 1 k u r s e r f ö r o m s o r g e r o m p s y k i s k t u t v e c k 1 i n g s

s tör d a. 
I skrivelser har Svenska facklärarförbundet för gymnasieskolans del 

framlagt förslag dels om översyn av vissa bestämmelser i skolförord

ningen, dels till viss omorganisation av skolledningen. Förslagen berör 
bl. a. behovet av huvudlärare för teknikämnena på de yrkesinriktade 

linjerna, förändringar i det poängsystem som ligger till grund för skol
ledarorganisationen i gymnasieskolan, dimensioneringen av skolledar
organisationen samt skolledarnas undervisningsskyldighet. 

Ans lagsberäkning 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Anslag 1875000000 

Skolöver
styrelsen 

+153310000 

Före
draganden 

+151500000 

Den av Sö föreslagna anslagsberäkningen framgår av följande sam

manställning 

1. Lärarlönebidrag rn. m. 
a) gymnasieskolans linjer och specialkurser 
b) särskilda kostnader för försöksverksamhet med gymnasial 

utbildning för svårt rörelsehindrade m. m. 
c) särskilda kostnader för gymnasial utbildning för svårt 

hörselskadade 
d) försöksverksamhet med pedagogisk gymnasieskoleklinik 

i Lund 
e) särskilda kostnader för heltidskurser för industri och 

hantverk av verkstadsskolekaraktär 
f) särskilda kostnader för inbyggd utbildning 

2. Speciella åtgärder för invandrarelever 
3. Tekniska stödåtgärder m. m. åt handikappade elever 
4. Bidrag till pedagogisk stödpersonal 
5. Kostnader för ATP-avgifter 
6. Kostnader för arbetsgivaravgift och socialförsäkringsavgift 
7. Kostnader för lönekostnadspålägg 

1457453 000 

857 000 

5 605 000 

336 000 

21280000 
28 900000 
9 700000 
4000000 

29 800000 
122 923 000 
190 015 000 
157 441 000 

2 028310000 
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F öredraga11den 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående har anfört vid min 
anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. 

Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga studievägar 
inom gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del var år 1976 ca 
101 400. Detta innebär att antalet behöriga förstahandssökande till den
na del av gymnasieskolan minskade med ca 200 jämfört med år 1975. 
Emellertid har även antalet 16-åringar minskat varför sökandefrekven
sen i huvudsak är oförändrad. 

Antalet behöriga förstahandssökande till de tre- och fyraåriga linjerna 
uppgick till ca 28 400. Detta innebär en minskning med ca 600 sökande 
jämfört med år 1975. De samhällsvetenskapliga och humanistiska lin
jerna har minskat med sammanlagt ca 400 sökande. Den naturvetenskap
liga linjen har samlat ca 7 300 förstahandssökande, en nedgång med ca 
340 sökande jämfört med föregående år. Den fyraåriga tekniska linjen 
har däremot samlat ca 330 flera sökande och antalet sökande uppgick 
till ca 7 000. 

Intresset för de tvååriga teoretiska linjerna fortsätter att minska. To
talt fanns år 1976 ca 12 500 behöriga förstahandssökande till dessa lin
jer jämfört med ca 13 500 föregående år. Nedgången i intresset för den 
tekniska linjen har fortsatt. Innevarande läsår har knappt 1 700 sökande 
anmält förstahandsintresse för linjen. Föregående läsår var motsvarande 
antal ca 2 100. Även den tvååriga ekonomiska linjen uppvisar minskat 
elevintresse medan däremot intresset för d~n sociala linjen har ökat.· 

Antalet sökande till de utpräglat yrkesinriktade linjerna har ökat med 
ca l 400 till totalt ca 60 400' sÖkande våren 1976. Framför allt har an
talet förstahandssökande till den bygg- och anläggningstekniska linjen 
och skogsbrukslinjen ökat kraftigt. Även de fordonstekniska, process
tekniska och trätekniska linjerna och jordbrukslinjen har mött ett större 
intresse. Däremot har intresset för de verkstadstekniska och el-teletek
niska linjerna avtagit jämfört med föregående år. Sökandeöverskottet till 
sistnämnda linje är dock fortfarande stort. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med att antalet intagningsplatscr på de 
tre- och fyraåriga linjerna skall ökas med 65Ö till totalt 30 350, vilket 
motsvarar 28,7 % av antalet 16-åringar. Av denna ökning bör 200 plat
ser tillföras var och en ·av de naturvetenskapliga och de tekniska linjerna. 

Sö räknar med ett ökat antal elevplatser på samtliga tvååriga teoretiska 
linjer. Bl. a. bör den försöksvis inrättade musiklinjen utökas med ytter
ligare 90 elevplatser. Antalet platser på dessa linjer motsvarar totalt 
17,4 % av antalet 16-åringar. 

För övriga tvååriga linjer med angränsande specialkurser samt för spe
cialkurser som ej ligger nära någon linje räknar Sö med ytterligare 1 400 
elevplatser jämfört med innevarande läsår. Antalet elevplatser motsva
rar ca 51 % av antalet 16-åringar. Totalt innebär den av Sö beräknade 
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organisationen att .antalet elevplatser i gymnasieskolans direkt grund
skoleanknutna del ökar från ca 100 450 budgetåret 1976177 till 102 950 
budgetåret 1977178. 

I likhet med Sö anser jag att antalet utbildningsplatser på de trc
cch fyraåriga linjerna samt de mera utpräglat yrkesinriktade tvååriga 
linjerna med angränsande specialkurser bör öka jämfört med plane
rad dimensionering innevarande budgetår. Vad gäller de tre- och fy
raåriga linjerna räknar jag emellertid med en något mindre ökning än 
vad Sö föreslagit. För de mera utpräglat yrkesinriktade tvååriga linjerna 
räknar jag med en uppräkning av antalet elevplatser på bygg- och an" 
läggningsteknisk linje, distributions- och kontorslinje, skogsbrukslinje, 
träteknisk linje och verkstadsteknisk linje i enlighet med Sö:s förslag. 
För cl-teleteknisk linje, processteknisk linje och vårdlinjen räknar jag 
med en något större utökning än vad Sö föreslagit. Konsumtionslinjen 
bör enligt min mening ha oförändrad omfattning nästa läsår. 

Vid mina bedömningar angående dimensioneringen av denna del
av gymnasieskolan har jag beräknat ytterligare 80 elevplatser, utöver 
vad Sö föreslagit, på den fordonstekniska linjen för att möjliggöra en 
försöksverksamhet med t r a n s p o r t t e k n i s k g r e n i enlighet 
med Sö:s förslag. Jag avser att senare återkomma till regeringen röran
de bestämmelser för ifrågavarande försöksverksamhet. 

Jag är inte beredd att förorda någon försöksvcrksamhet med utbild~ 
ning för förare av bygg- och skogsmaskiner som Sö föreslagit med ut
gångspunkt i maskinförarutbildningskommittens förslag. 

Vad gäller de teoretiska tvååriga linjerna finner jag, mot bakgrund 
av det vikande elevintresset, inte skäl föreligga att öka antalet elev
platser nästa läsår. 

Totalt räknar jag med 102 680 elevplatser i årskurs 1 i den direkt 
grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan, en ökning med 2 230 
elevplatser jämfört med innevarande läsår. Detta antal motsvarar en an" 
del av antalet 16-åringar på ca 97 % . 

För övriga specialkurser, dvs. kurser som är kortare än ett år eller 
vilka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder räknar Sö 
med en total intagningskapacitet motsvarande 25 540 årselevplatser järn- -
fört med 30 800 årselevplatser innevarande budgetår. Minskningen beror· 
på att utbildningsplatser förts till högskoleutbildning fr. o. m. läsåret 
1977178. 

Den av Sö föreslagna totala dimensioneringen av denna del av gym• 
nasieskolan anser jag väl avvägd. Jag räknar således med totalt 25 540 
årselcvplatser för dessa specialkurser. Inom denna ram bör som för inne
varande läsår 250 årselevplatser beräknas för korta yrkesinriktade kur
ser. Det ankommer på SÖ att vidta de åtgärder som fordras för att 
göra kommunerna medvetna om de möjligheter som finns att anordna 
sådana kurser samt i övrigt på olika.sätt underlätta för intresserade kom
muner att snabbt få till stånd utbildningen. 
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Inom den ram som sålunda angivits för denna del av gymnasieskolan 
beräknar jag kurser i samma omfattning som innevarande läsår för ut
bildning av personal till förskolan och fritidsverksamhet för barn. Enligt 
vad jag har erfarit har kommunernas intresse för att anordna utbildning 
av ifrågavarande slag varit stort inför detta läsår. I den mån kommu
nernas önskemål om att få anordna kurser under nästa läsår ej kan 
rymmas inom sålunda beräknat platsantal förutsätter jag att Sö genom 
att omfördela elevplatserna inom ramen söker tillgodose dessa önske
mål. Om detta, med hänsyn till den totala efterfrågan på utbildning 
inom denna ram, ej går att genomföra bör Sö återkomma till regeringen 
med förslag om utökad ram. 

Med de undantag jag här bar nämnt bör eleverna budgetåret 1977178 
fördelas på de olika studievägarna i gymnasieskolan i Öv(:rensstämmelse 
med Sö:s förslag till dimensionering. Sö bör emellertid, om det visar sig 
nödvändigt, kunna göra viss omfördelning av elevplatser mellan studie
vägar. I den mån starka skäl - t. ex. arbetsmarknadsskäl - talar för en 
ökning av det totala antalet elevplatser bör, liksom hittills,. regeringen ha 
rätt besluta härom. 

Såvitt gäller de åtgärder som föreslagits i rapporten (DsU 1975: 18) 
Utbildning m. m. för 16-19-åringar och som redovisats i prop. 1975/ 
76: 100 bil. 10 s. 185 vill jag anföra följande. Möjligheter finns nu 
för kommunerna att erbjuda korta yrkesförberedande kurser som ett 
alternativ för de elever som annars inte skulle välja gymnasieskoleut
bildning. Som jag tidigare anfört är det en viktig uppgift för Sö att bi
träda kommunerna i detta hänseende. Vidare har en betydande uppräk
ning av antalet grundbelopp för försöksverksamhet me:d uppsökande 
studie- och yrkesorientering skett och kommer att ske i enlighet med de 
förslag som framlades i rapporten. Jag hänvisar här dels till de beslut 
som riksdagen fattat med anledning av förslagen i prop. 1975176: 39 
om skolans inre arbete m. m. (UbU 1975176: 30, rskr 1975176: 367), 
dels till vad jag tidigare har föreslagit under anslaget Bidrag till studie
och yrkesorientcring. Såvitt gäller de i rapporten föreslagna åtgärderna 
på längre sikt ankommer det på den nyligen tillkallade utredningen 
(U 1976: 10) om den gymnasiala utbildningen att behandla hithörande 
frågor. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat anser jag för min del 
att rapporten inte bör föranleda någon ytterligare åtg1ird från rege

ringens sida. 
Som jag tidigare redogjort för har Sö lagt fram vissa förslag rörande 

m u s i k 1 i n j en med anledning av slutförd utvärdering av försöks
verksamheten med tvåårig musiklinje. Remissbebandling1m av förslaget 
har nyligen avslutats. Flertalet rcmissinstanser har tillstyrkt att utbild
ning skall organiseras i form av en tvåårig musiklinje och en ettårig 
högre specialkurs. Jag har därför under detta anslag beräknat medel för 
att möjliggöra att en högre specialkurs på försök anordnas på tre av de 
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orter som nu har musiklinjen. Det bör ankomma på Sö att bestämma 
lokaliseringen av dessa kurser. Jag avser att senare återkomma till rege
ringen såvitt gäller frågan om förändring av tim- och kursplaner för den 
försöksvis inrättade musiklinjen. I övrigt är jag inte beredd att föreslå 
några förändringar med anledning av Sö:s förslag. 

Försöksverksamhet med g y m n a s i a I u t b i I d n i n g f ö r 
s v å r t r ö r e l s e h i n d ;: a d e o c h a n d r a s v å r t h a n d i
k a p p a d e anordnas vid Ingemundsskolan i Solna kommun och vid 
Skärholmens gymnasium i Stockholms kommun. Sö och styrelsen för 
vårdartjänst har i en gemensam rapport till regeringen redovisat :den 
försöksverksamhet som bedrivs vid Skärholmens gymnasium. Av rap
porten framgår att erfarenheterna av den första utflyttningsetappen ~v 

Ingemundsskolan till Skärholmens gymnasium i huvudsak varit positiva. 
Regeringen har den 23 september 1976, efter framställning från Sö, 
givit statens förhandlingsnämnd i uppdrag att som ett led i den fort
satta avvecklingen av lngemundsskolan uppta förhandlingar med Upp
lands-Väsby kommun om bestridande av kostnaderna för undervisning
en av ca 20 svårt rörelsehindrade eller andra svårt handikappade elever. 
Detta förhandlingsuppdrag har ännu ej redovisats. I avvaktan härpå har 
jag nu beräknat medel för ifrågavarande skolverksamhet enligt hittills 
gällande normer varvid jag räknat med höjningar av automatisk karak
tär med 12 900 kr. Jag hemställer att regeringen inhämtar riksdagens 
bemyndigande att få vidta de åtgärder som kan anses erforderligl,l för 
att möjliggöra en fortsatt avveckling av Ingcmundsskolan. 

För försöksverksamheten vid Skärholmens gymnasium beräknar jag 
ytterligare 8 600 kr. ökningen avser resurser för undervisningsmateriel, 
reseersättningar och traktamenten, kontorsassistent, skolläkare och skol
sköterska samt skolmåltider. 

I enlighet med Sö:s förslag räknar jag med ett oförändrat elevantal 
vid den g y m n a s i a 1 a u t b i 1 d n i n g e n f ö r g r a v t h ö r s e I
s k ad ad e i Örebro under nästa. budgetår. För arvoden till viss per
sonal beräknar jag ytterligare 15 400. kr. Jag har därvid beräknat medel · 
för ytterligare en halv tjänst som kontorist. Som jag tidigare anfört har 
jag beräknat medel för en hörselingenjörstjänst, som innevarande bud
getår belastar detta anslag, under anslaget Specialskolan m. m.: Utbild
ningskostnader. Jag har härutöver beräknat ytterligare medel för skol
sköterska, medicinsk audiolog, ungdomsgårdsföfeståndare, teckcnspråks
tolkar och sammanträdcsarvoden m. m. För omkostnader beräknar jag 
4 562 800 kr., en ökning med 340 000 kr. 

Jag är inte beredd att nu pröva frågan om ytterligare medel för anord-. 
nandc av utbildning för gravt hörselskadade elever på andra ort~r än 
Örebro på sätt Sö hemställt. 

För försöksverksamhet med p e d a g o g i s k g y m n a s i c s k ~ I e
k 1 in i k i Lund beräknar jag i likhet ,med Sö 335 70_0 kr. 
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Innevarande budgetår står 1,5 milj. kr. till Sö:s förfogande för bidrag 
till kommunerna för t e k n i s k a o c h ad m i n s t r a t i v a s tö d
å t g är d er åt ha n d i k a p p a d e e 1 c v e r. Behovet av sådana 
medel är stort bl. a. mot bakgrund av att för varje år allt fler och allt 
svårare handikappade integreras i vanlig klass samt att löneläget för 
elevassistenterna förbättrats. Jag föreslår därför en uppräkning av an
slaget med ytterligare 500 000 kr. till totalt 2 milj. kr. (3). 

I avvaktan på närmare erfarenheter av de satsningar som gjorts inne
varande budgetår för s t ö d u n d e r v i s n i n g å t i n v a n d r a r
e 1 c v er är jag nu inte beredd att föreslå ytterligare medel för detta 
ändamål. Jag beräknar således för budgetåret 1977178 totalt 5 milj. kr. 
för detta ändamål vid sidan av de resurser för stödundlervisning och 
samordnad specialundervisning som i övrigt utgår i gymnasieskolan. 
I likhet med tidigare år räknar jag med fortsatt försöksve:rksamliet med 
yrkesinriktade grundkurser för invandrarelever och me'd modifierad 
tim- och kursplan för invandrarelever på tvåårig social linje i gymnasie
skolan. Det bör ankomma på Sö att inrätta erforderligt antal klasser av 
den yrkesinriktade grundkursen för invandrare inom den ram för gym
nasieskolan jag angett i det föregående. Undervisningen. bör alltjämt 
anordnas med klasser om högst 16 elever. Det bör som hittills ankom
ma på regeringen att besluta om försöksverksamhet mt!d modifierad 
tim- och kursplan för invandrarelever på tvåårig social linje i gymnasie
skola. Det ankommer på Sö att fastställa tim- och kursplaner för för
söksverksamheten. Jag erinrar även om vad regeringen föreslagit riks
dagen i prop. 1976177:22 om statsbidrag till hemspråksundervisning för 
invandrarbarn m. m. såvitt gäller bidrag för hemspråksundervisning i 
gymnasieskolan. (2). 

Riksdagen bemyndigade den 8 april 1976 regeringen att för budget
året 1976/77 meddela bestämmelser om statsbidrag t i 11 skogs
b r u k e t s yrkes ut bi 1 d ni n g (UbU 1975/76: 22, rskr 1975176: 
251). Regeringen har, efter överläggningar med Landstingsförbundet, 
den 15 december 1976 meddelat sådana bestämmelser. Av bestämmel
serna framgår att det allmänna driftbidraget skall utgöra 11 836 800 kr. 
Fördelningen sker med utgångspunkt i ett bidrag per planerad kurs
vecka om 5 400 kr. för maskinteknisk kurs och 3 600 kr. för övriga 
kurser. Enligt min mening bör regeringen inhämta riksdagens bemyndi
gande att efter överläggningar med landstingsförbundet meddela stats
bidragsbestämmelser i huvudsaklig överensstämmelse med nu gällande 
bestämmelser även för budgetåret 1977178. 

Sö föreslår såvitt gäller bidrag till kostnader för p e: d a g o g i s k 
s t ö d p ers o n a 1 bl. a. att de yrkesinriktade linjerna skall inräknas 
i underlaget vid beräkning av bidraget. Kostnaderna härför uppskattas 
av Sö uppgå till ca 8,2 milj. kr. Jag för min del anser att hithörande 
fråga nära anknyter till det arbete som bedrivs i den nyligen tillsatta 
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utredningen om den gymnasiala utbildningen. Jag är därför inte beredd 
att föreslå en sådan ändring av bidragsbcstämmclserna. Jag beräknar 
således endast ökningar av automatisk karaktär. 

Såvitt gäller de förslag som Sö i nära samverkan med riksidrottsför
bundet (RF) lagt fram rörande försöksverksamhet med kombination av 
g y m n a s i e s k o l e s t u d i e r o c h e l i t i d r o t t i vissa kommu
ner finner jag - efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet 
- att en sådan bör komma till stånd fr. o. m. läsåret 1977/78. Jag anser 
nämligen att detta förslag ligger väl i linje med de övriga förslag som i 
årets budgetproposition kommer att läggas för att förbättra idrottsrörel
sens ställning i samhället. Förslaget har remissbebandlats och fått stöd av 
en övervägande del av remissinstansema. I enlighet med förslaget bör 
därför en försöksverksamhet med kombination av gymnasieskolcstudier 
och elitidrott startas under Sö:s ledning i samverkan med RF, som inne
bär att delar av den idrottsliga verksamheten får integreras i elevernas 
timplanelagda skolarbete. Försöksverksamheten bör förläggas till högst 
13 kommuner och omfatta olika idrottsgrenar och högst 148 elever totalt. 
Det bör ankomma på Sö att i samverkan med RF, inom dessa ramar, 
bestämma lokalisering, dimensionering och inriktning på idrottsgren. 
Det bör ankomma på Sö att bestämma de lokala jämkningar i timpla
nerna som erfordras för att möjliggöra att ett nytt ämne, specialidrott, 
omfattande fem veckotimmar kan ersätta annan undervisning enligt 
timplanen. Jag har ingenting att erinra mot att undervisnings grupp i 
ämnet specialidrott får delas om elevantalet överstiger tolv. Jag finner 
i enlighet med förslaget det vara lämpligt att hela riket fastställs som 
elevområde och att, utöver övriga behörighetskrav som gäller för till

träde till gymnasieskoleutbildning, särskilt intyg skall krävas från resp. 
specialförbund för att få tillträde till försöksverksamheten. I den mån 
Sö och RF finner att i vissa fall särskilda skäl talar för att annat elev
område än hela riket fastställs, vilket exempelvis kan vara fallet om 
lagidrott kommer i fråga, bör det ankomma på Sö att fastställa annat 
elevområde. Jag förutsätter vidare att de kommuner som kommer i 
fråga för lokalisering av försöksverksamhcten ej kommer att ställa sär
skilda krav på statsbidrag för tillhandahållande av utrustning samt 
idrottsanläggningar och skötseln därav. Jag är inte beredd att nu till
styrka förslaget i den del som avser individuella jämkningar i timplanen 
i en omfattning av högst tre veckotimmar för elever som bedriver spe
cialidrott på toppnivå men som föredrar att studera på hemorten. 

Jag ämnar senare föreslå regeringen att utfärda sådana bestämmelser 
att Sö:s förslag om viss komplettering och justering av försökstimpla
nen för s ä r s k i I d s a m o r d n a d g y m n a s i c s k o l a, B - f o r m 
kan genomföras fr o. m. läsåret 1977178. 

Jag kommer senare även att föreslå regeringen att tim- och kurspla
ner för t v å å r i g j o r d b r u k s l i n j e ändras så att undervisning 
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i bruket av motorsåg kan meddelas i årskurs två. För att möjliggöra 
detta överförs en veckotimme från ämnet lantbruksekonomi till ämnet 
lantbruksmaskiner och byggnadsunderhåll. En omfördelning av antalet 
veckotimmar mellan årskurs ett och två i ämnet lantbruksekonomi och 
ämnet animalieproduktion bör även ske. För att möjliggöra en från 
skyddssynpunkt säker undervisning i att använda ,motorsåg bör därvid 
medges en utökning av antalet lärartimmar i årskurs två med två vecko
timmar. 

Jag är ej beredd att föreslå någon ökning av veckotimantalet för 
c k o n o m i s k s p e c i a 1 k u r s om tre terminer eller i övrigt biträda 
Sö:s framställning rörande denna specialkurs. Jag är ej heller beredd 
föreslå regeringen att försöksverksamhet med e s t e t i s k v ar i an t 
a v g y m n a s i e s k o 1 a n s s o c i a 1 a 1 i n j e utvidgas till flera 
kommuner eller att veckotimtalet för de praktisk-estetiska ämnena ökas. 

Innevarande budgetår disponeras för s t ö d u n d e r v i s n i n g o c h 
s a m o r d n a d s p e c i a 1 u n d e r v i s n i n g i gymnasieskolan en 
samlad resurs omfattande 0,65 veckotimmar per klass. Jag beräknar me
del för detta ändamål enligt samma normer även för läsåret 1977/78. 

Såvitt gäller särskilda kostnader för inbyggd ut bildning har 
riksdagen som sin mening givit regeringen till känna dels att statens 
bidrag till inbyggd vårdyrkesutbildning bör ökas (UbU 1975/76: 5, rskr 
1975176: 75), dels att regeringen för riksdagen bör lägga fram förslag 
till bestämmelser om förbättrat statsbidrag till inbyggd utbildning, före
tagsskola och lärlingsutbildning i sådan tid, att nya bestämmelser kan 
träda i kraft under budgetåret 1978179 (UbU 1975/76: 21, rskr 1975176: 

248). 

Jag anser det vara angeläget att det statliga bidraget till den inbyggda 
vårdyrkesutbildningen utgår med ett högre belopp än f. n. redan fr. o. rn. 
läsåret 1977178. Statsbidrag för särskilda kostnader för inbyggd ut
bildning såvitt .gäller vård bör enligt min mening utgå med högst 
15 000 kr., när företag för utbildning under läsår om 40 veckor mot
tager minst åtta elever från en klass, dvs. en uppräkning med ca 40 % 
jämfört med f. n. Såvitt gäller förbättrat statligt bidrag till inbyggd ut
bildning, i övrigt, företagsskola och lärlingsutbildning avser jag att se-

nare återkomma till regeringen. , , . . 
Flertalet av de förslag som Svenska facklärarförbundet tagit upp i 

sina i det föregående redovisade sk_rivelser är av den art att de kommer 
att behandlas av den nyligen tillkallade utredningen om den gymnasiala 
utbildningen. Jag är därför inte beredd att nu vidta åtgärder i enlighet 
med förbundets önskemål. 

De försöksvis prövade nya läroplanerna för utbildningar av vårdbi
träden inom sjukvård och social service samt utbildning till underskö
terskor bör få tillämpas generellt fr. o. m. budgetåret 1977178. Utbild
ningen bör i regel anordnas i klasser om 30 elever. Jag har vid min me-
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delsberäkning av biträdesutbildningen utgått från en annan gruppstorlek 
än den som Sö föreslagit. 

Jag är inte nu beredd att ta ställning till Sö:s förslag rörande spe
c i a l k u r s e r f ö r o m s o r g o m p s y k i s k t u t v e c k l i n g s
s tör d a. 

Jag är inte beredd att nu ta ställning till Sö:s förslag rörande en två
årig t a n d s k ö t e r s k e u t b i l d n i n g i gymnasieskolan. 

Det bör slutligen anmälas för riksdagen att regeringen den 19 augusti 
1976 meddelat bestämmelser om försöksverksamhct med engelskspråkig 
gymnasial utbildning i Stockholm m. m. Enligt bestämmelserna utgår 
statsbidrag till Stockholms kommun för kostnader för årliga anslutnings
avgifter till det internationella examenssystemet Intemational Baccalau
reate. Bidraget utgår ur detta anslag. 

Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för 
lärarlönebidraget till ca 1 493 milj. kr. (1). Till kostnader för pedago
gisk stödpersonal beräknar jag 21,4 milj. kr. (4). Posten ATP-avgifter 
beräknar jag till 129,4 milj. kr. (5). Till kostnader för arbetsgivaravgift 
och socialförsäkringsavgift beräknar jag 218,9 milj. kr. Av dessa medel 
utgör 20,7 milj. kr. kostnader för förhöjd folkpensionsavgift med 1,5 
procentenheter i enlighet med vad jag tidigare har redogjort för under 
anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. (6). För lönekostnads
pålägg bör 156,6 milj. kr. tas upp (7). 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 
nästa budgetår till 2 026,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att meddela bestämmelser om statsbidrag 
till skogsbrukets yrkesutbildning i enlighet med vad jag har 

förordat, 
2. bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att 

möjliggöra en fortsatt avveckling av Ingemundsskolan, 
3. godkänna de grunder för statsbidrag till inbyggd vårdutbild

ning som jag har förordat, 
4. till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1977 /78 

anvisa ett förslagsanslag av 2 026 500 000 kr. 

D 19. Kostnader för viss personal \'id statliga realskolor 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 1 000 
1977/78 Förslag 1 000 

Med utgången av läsåret 1972/73 har samtliga statliga realskolor av
vecklats. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån 

21 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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tjänstgöring inte har kunnat beredas dessa personer vid annan skolform 
beräknas medel för lönekostnader för dessa under förevarande anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Anslaget bör t.v. föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 20. Bidrag till driften av riksintematskolor 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
197717 8 Förslag 

11839433 
9 549 000 
8 973 000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till driften av Grännasko
lan och Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk och till internatvcrk
samhct knuten till Sigtunaskolan. För Grännaskolan och Sigtunastiftel
sens Humanistiska läroverk gäller kungörelsen (1970: 333) om riksinter
natskolor (ändrad senast 1974: 707) och vissa där angivna delar av pri
vatskolförordningen (1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad senast 
1976: 1036). Statsbidrag utgår enligt den förut nämnda kungörelsen. Till 
skolverksamheten vid riksinternatskola utgår statsbidrag enligt samma 
grunder som till kommunal gymnasieskola. Detta gäller även den del som 
avser grundskolan. För grundskoledelen utgår också bidrag till resurs
timmar och fritt valt arbete enligt bestämmelserna för grundskolor. 
Därutöver utgår statsbidrag till föreståndare och fritidsledare samt för 
skolhälsovård. Vidare utgår tillägg som motsvarar lönekostnadspålägg. 
För elev som har utlandssvenska föräldrar utgår statsbidrag till kost
nader för skolgång och skolmåltider med belopp som gäller för mot
svarande ersättning vid kommunal samverkan på skolväsendets om
råde. 

För den till Sigtunaskolan knutna internatverksamheten utgår stats
bidrag enligt förordning den 23 juni 1976 om internatverksamhet knu~ 
ten till Sigtunaskolan. 

Skolöverstyrelsen 

1. Löneomräkning 170 019 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar i huvudsak oförändrad organisa

tion vid Grännaskolan och Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk. 
För Sigtunaskolan har beräknats medel enbart för till skolan knuten 
internatverksamhet. 
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3. I likhet med föregående år räknar inte Sö med några medel för 
inrättande av rikselevhem för budgetåret 1977/78. 

4. Sö beräknar en minskning av anslaget på grund av beräknad be
lastning av anslaget för 1976177 med 807 226 kr. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående har anfört vid min 
anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet beträffande 
riksinternatskoleutredningens (U 1975: 21) förslag i sitt betänkande (Ds 
U 1976: 5) Riksinternatskolorna. 

I enlighet med vad som redovisats i föregående budgetproposition 
(prop. 1975176: 100 bil. 10 s. 261 f.) har undervisningsverksamheten 
vid Sigtunaskolan kommunaliserats fr. o. m. läsåret 1976177. Med stöd 
av riksdagens bemyndigande (UbU 1975/76: 22, rskr 1975176: 251) har 
regeringen genom beslut den 23 juni 1976 godkänt avtal mellan staten 
och Sigtunaskolans AB rörande intematverksamheten vid Sigtunaskolan 
för tiden den 1 juli 1976-den 30 juni 1978. Genom beslut den 23 juni 
1976 medgav regeringen att lärare och rektor vid riksinternatskolan 
Sigtunaskolan överfördes till gymnasieskolan i Sigtuna utan tjänster
nas ledigförklarande. 

Regeringen har med stöd av nämnda bemyndigande den 23 juni 
1976 godkänt avtal mellan staten och huvudmannen för Gränna
skolan för tiden den 1 juli 1976-den 30 juni 1978. 

Avtalet med ägaren till Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk har 
inte sagts upp och kommer således att gälla även under budgetåret 
1977178. 

Jag räknar, i likhet med skolöverstyrelsen, endast med förändringar 
av automatisk natur under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av riksinternatskolor för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 8 973 000 kr. 

D 21. Sjöbefälsskoloma 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare att anmäla att 
regeringen för riksdagen vid 1976177 års riksmöte kommer att lägga 
fram en särskild proposition om utbildning och forskning inom hög
skolan m. m. Enligt den centrala organisationskommittens för högskole
reformen förslag skall även viss del av sjöbefälsutbildningen inordnas i 
den nya högskoleorganisationen. Med skrivelse den 1 december 1976 
har skolöverstyrelsen (SÖ) överlämnat sina förslag angående utbildning
en för all sjöpersonal. Jag anser det därför lämpligt att Sö:s förslag av
seende förevarande anslag behandlas i detta sammanhang. I avvaktan 
härpå bör anslaget Sjöbefälsskolorna tas upp med ett preliminärt belopp. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Sjöbefälssko

/orna för budgetåret 1977178 beräkna ett förslagsanslag av 
15 031 000 kr. 

D 22. Statens skogsinstitut: A viöningar till lärarpersonal m. m. 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1758215 
1922 000 
2 254 000 

Undervisningen vid s;kogsinstituten i Sollefteå, t.v. förlagt till. Bisp
gården, och Värnamo omfattar dels skogsteknikerkurs om 63 veckor, 
dels fortbildning och vidareutbildning för skogstekniker. Till kurserna 
om 63 veckor antas ca 30 elever per institut och kurs. Verksamheten 
vid skolorna regleras i kungörelsen (1971: 389) om statens skogsinstitut 
(ändrad senast 1972: 173). 

1976/77 

Personal 
Skolledare och lärare 
Övrig personal 

8 
7 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

Uppbördsmedel 

15 

1435 000 
2000 

515 000 

1952 000 

30000 

Nettoutgift 1 922 000 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+2 +2 
of; of. 

+2 +2 

+325 600 +305200 
of. of. 

+ 27200 + 27 200 

+352·800 +332400 
of; of. 

+352800 +332400 

+353 000 +332 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 146 500 kr. 
2. 0-alternativet skulle medföra en minskning av administrativ per

sonal och lärarledd undervisning. 
3. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i samband med pågående utredning om 

utbildningen vid skogsinstitutcn insamlat material, som visar att rekry
teringsbehovet av skogstekniker kräver en intagningskapacitet av minst 
tre klasser per år. Sö föreslår därför att organisationen vid skogsinstitutet 
i Värnamo utökas med en klass om 30 elever fr. o. m. läsåret 1977178 
och beräknar härför medel för två adjunktstjänster ( +206 300 kr.). 

4. Beträffande vidareutbildning och fortbildning räknar Sö med en 

ökad verksamhet. 
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Föredraganden 

Jag tillstyrker skolöverstyrelsens förslag om utökning av organisatio
nen för skogsteknikerutbildningen och föreslår att vid skogsinstitutet i 
Värnamo ytterligare en klass om 30 elever inr.ittas fr. o. m. budgetåret 
1977178. Jag beräknar med anledning härav medel för två adjunkts
tjänster. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens skogsinstitut: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 2 254 000 

kr. 

D 23. Statens skogsinstitut: Driftkostnader 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

533 487 
654 000 
998 000 

Reservation 231 020 

Från anslaget ersätts kostnader för reseersättningar, expenser, prak
tiska övningar, undervisningsmateriel, kostriader för inträdesprov samt 
kostnader enligt avtal mellan m~titutet i Värnamo och landstinget i iön
köpings län angående administråtiva och elevsoCiala tjänster. 

Reseersättningar 
Expenser 
Övriga utgifter 

Skolöverstyrelsen 

Avrundat 

1976/77 

118 600 
102000 
433 400 

654 000 

1. Prisomräkning 91 700 kr. 

Beräknad ändring 1977 /78 

.Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+ 36600 + 31900 
+169000 . +105700 
+211 600 +206 800 

+417200 +344400 

+417000 +344000 

2. I 0-alternativet räknar skolöverstyrelsen (SÖ) med en minskning av 
medlen till expenser. 

3. På grund av förslag .om: utökning av organisationen med en 
klass vid skogsinstitutet i Värnamo beräknar Sö under förevarande 
anslag en ökning av kostnaderna med 215 500 kr. 

4. Sö begär en uppräkni~g av anslagsposten Expenser med hänsyn 
till starkt förslitna inventarier i Bispgården ( +20 000 kr.). 

5. Medel för utbyte av tre bus~ar ( +90 000.kr.). 

·. '·. 
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Föredraganden 

En ytterligare klass vid skogsinstitutet i Värnamo, som jag tidigare 
föreslagit medför vissa ökade kostnader även u~der detta anslag. I en
lighet med skolöverstyrelsen beräknar jag en ökning av d1~tta skäl med 
215 500 kr. (3). 

För utbyte av inventarier i Bispgården förordar jag en t~ngångsanvis
ning av 20 000 kr. (4). Jag beräknar vidare 30 000 kr. för utbyte av en 
buss (5). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag a.tt regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens skogsinstitut: Driftkostnader för budgetåret 1977/ 
78 anvisa ett reservationsanslag av 998 000 kr. 

D 24. Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

1449 473 
1484 000 
1640 000 

Vid trädgårdsskolan i Norrköping anordnas förmansutbilcintng och 
fortbildning på trädgårdsnäringens område. I förmanskur.se'ma under~ 
visas årligen ca 62 elever. För verksamheten gäller Kungl. 'Maj:ts be
stämmelser den 16 juni 1972 rörande statens trädghdsskola i Norr
köping (ändrade senast den 20 maj 1976). 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver- Före-
styrelsen · dragandco 

Personal 

Skolledare och lärare 6 of. of. 
Övrig personal 10 of. of. 

16 of. of. 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 1195 000 +147100 +146600 
Sjukvård 1500 of. of. 
Reseersättningar 7 400 + 1000 + 700 
Lokalkostnader 344200 + 18 000 + 17 800 
Expenser 23 700 + 1300 + 800 
Övriga utgifter 284100 + 28 300 + 28 200 

därav 
a) elevernas studieresor (12 500) <+ 1400) i(+ 1 300) 
b) kosthåll för elever m. m. (269100) <+ 26900) (+ 26900) 
c) diverse utgifter (2 500) (of.) (of.) 

1855 900 +195700 +194100 
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1976/77 

Uppbördsmede/ 
Kostavgifter m. m. för elever 336 000 
Ersättning från blomsterskolan 35 900 

Nettoutgift 1 484 000 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver
styrelsen 

+ 33 600 
+ 4400 

+157700 

+158 000 

Före
draganden 

+ 33 600 
+ 4400 

+156100 

+156000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 157 700 kr. 
2. I 0-alternativet har skolöverstyrelsen (Sö) räknat med en minsk

ning av lönekostnaderna med 83 700 kr. 
3. Fr. o. rn. läsåret 1976/77 har en omdisponering skett av utbild

ningsresurserna på sådant sätt att grundutbildningen ersatts med en 

utökning av förrnansutbildningen (prop. 1975/76: 100 bil. 10, UbU 
1975/76: 22, rskr 1975/76: 251). Sö föreslår oförändrad organisation för 

budgetåret 1977/78. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader för 

budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 640 000 kr. 

D 25. Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

160 529 
159 000 
198 000 

Reservation 13 833 

Ur detta anslag utgår medel för anskaffning av materiel m. m. vid 
trädgårdsskolan i Norrköping. 

1. Utrustning 
därav engångsutgift 

2. Förbrukningsartiklar 
för odlingarna 

3. Fria läromedel 

Avrundat 

1976/77 

82000 
(30 000) 

34500 
42500 

159000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver
styrelsen 

+90200 
( +30 000) 

+ 3400 
of. 

+93 600 

+94000 

Före
draganden 

+35 200 
( +30 000) 

+ 3400 
of. 

+38600 

+39 000 
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Skolöverstyrelsen 

1. Prisomräkning 8 600 kr. 
2. I 0-alternativet har skolöverstyrelsen (SÖ) ·räknat med en minsk

ning av medlen till utrustning med 4 200 kr. 
3. För anskaffning av utrustning till undervisningen i markbyggnad 

samt för utbyte av otidsenlig utrustning inom växthusodlingen beräknar 
Sö ett ökat mcdelsbehov av 55 000 kr. Vidare begärs 60 000 kr. som 
engångsanvisning för utbyte av en traktor samt vissa maskiner som 
inte uppfyller gällande Säkerhetskrav. 

Föredraganden 

För utbyte av en traktor och av vissa maskiner som inte 11ppfyller av 
arbetarskyddsstyrelsen fastställda säkerhetskrav beräknar jag 60 000 kr. 
som engångsanvisning. övriga förslag är jag inte beredd tillstyrka (3). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. för budget
året 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 198 000 kr. 

D 26. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1141311 
1651 000 
1720000 

Statsbidrag utgår från detta anslag i enlighet med av Kungl. Maj:t 
den 7 april 1972 meddelade bestämmelser om Bergsskolan i Filipstad 
(ändrade senast den 23 juni 1976). Dessa bestämmelser innebär i kort
het att statsbidrag utgår dels med 100 % av ett bidragsunderlag som 
omfattar faktiska kostnader för löner till rektor och lärare samt för 
arvoden till huvudlärare och institutionsföreståndare, dels med schablon
belopp .till kostnader för viss annan personal än lärare. Vidare utgår 
statsbidrag till socialförsäkringsavgift till ATP, sjukförsäkring och folk
pensionering samt till allmän arbetsgivaravgift. 

Utbildningen omfattar sex terminer och är under de sista tre termi
nerna delad i två grenar, en metallurgisk samt en berg- och mineral
teknisk gren. Den femte terminen ägnas åt ingenjörspraktik inoi:n indu

strin. 
Skolöverstyrelsen (Sö) redovisar en beräknad utveckling av antalet 

elever 1977178 enligt följande. (Terminskurs = Tk) 
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Tk 1 Tk 2 Tk 3 Tk 4 Tk 5 Tk 6 Summa 

Höstterminen 1977 25 
Vårterminen 1978 25 

Anslag 
Lönekostnader 
Pedagogisk stödpersonal 
Avgifts bidrag 
Lönekostnadspälägg 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

25 
25 

1976/77 

27 
27 

1 099 600 
135 800 
294 600 
121000 

1651000 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

167 
167 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

+ 31 000 
+ 10200 
+ 12 900 
+ 3 400 

+ 57500 

+ 57 000 

Före
draganden 

+ 31000 
+ 10200 
+ 24 200 
+ 3400 

+ 68800 

+ 69000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 47 500 kr. 
2. En minskning enligt 0-alternativet finner skolöverstyrelsen (SÖ) 

endast kunna ske genom indragning av en halv tjänst som assistenthjälp 
samt reducering av antalet undervisningstimmar. 

3. Sö föreslår en ökning av antalet undervisningstimmar i förhål
lande till budgetåret 1976/77 och beräknar kostnaden härför till 10 000 
kr. 

Riksrevisionsverket (RR V) har företagit en revision av Bergsskolan 
i Filipstad avseende läsåren 1968/69-1972/73 samt höstterminen 1973. 
Revisionsresultatet har redovisats i en omfattande revisionspromemo
ria. Revisionsresultatet innefattar iakttagelser och överväganden av två 
slag, nämligen granskning av hur statsbidragsbestämmelserna för sko
lan och därmed sammanhängande bestämmelser har tillämpats och effek
terna av förekommande avvikelser samt granskning av skolans rutiner, 
organisation och utbildningsverksamhet med syfte att ge uppslag till 
åtgärder som kan förbättra och effektivisera den framtida verksam
heten. Granskningen av hur statsbidragsbestämmelserna tillämpats har 
kartlagt regclavvikelser enligt tre olika alternativ beroende bl. a. på 
följdeffekterna. För mycket statsbidrag har utgått enligt alternativ 1 med 
2 396 621 kr., enligt alternativ 2 med 1 615 738 kr. och enligt alternativ 
3 med 1 005 865 kr. RRV har samtidigt påpekat att statsbidraget för 
sjukförsäkringsavgifter utgått med för lågt belopp vid alternativ 1 med 
36 173 kr., vid alternativ 2 med 52 295 kr. och vid alternativ 3 med 
64 435 kr. Yttranden över RRV:s revisionspromemoria har avgetts av 
Sö, länsskolnämnden i Värmlands län, skolstyrelsen i Filipstads kom
mun, Bergsskolan och Jernkontoret. RRV har med skrivelse den 24 
juni 1975 överlämnat ärendet till regeringen för kännedom och för 
prövning på vissa punkter. RRV hemställer att regeringen dels prövar 
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frågor som hänger samman med för mycket utbetalda si:atsbidrag, dels 
förordnar att en av staten utsedd revisor skall finnas hos Stiftelsen 
Bergsskolan. Vidare föreslår RRV att regeringen låter utreda mål, di
mensionering m. m. för den nuvarande utbildningen .av bcrgsskole
ingenjörer, liksom Bergsskolans och stiftelsens roll och ställning, regelsy
stem för utbildningen och statens tillsyn över berörda organ samt ut
färdar bestämmelser om uppdragsverksamhet vid Bergsskolan. 

Föredraganden 

De nuvarande bestämmelserna om Bergsskolan i Filipstad fastställ
des av Kungl. Maj:t den 7 april 1972, varvid skolförordningens be
stämmelser om gymnasieskolan i stor utsträckning gjordes tillämpliga 
på Bergsskolan. På grund av att Bergsskolan är den enda skolan i landet 
i sitt slag och har en begränsad storlek har svårigheter uppstått vid den 
praktiska tillämpningen av ett regelsystem som i huvudsak konstruerats 
efter förebild från den kommunala gymnasieskolan. Detta har påtalats 
även av riksrevisionsverket (RRV) i den revisionspromemoria som RRV 
upprättat med anledning av sin revision av skolans verksamhet. RRV 
anser dock att utbildningen vid skolan bedrivits mycket seriöst. Läns
skolnämnden i Värmlands län säger i sitt yttrande över RRV:s revi
sionspromemoria att skolan har en viktig uppgift att fylla. Såväl skol
överstyrelsen (SÖ) som länsskolnämnden påtalar vissa oklarheter i gäl
lande bestämmelser. Detta gäller särskilt bestämmelserna om visst elev
antal för rätt att anordna kurs. Av bestämmelserna framgick inte vid 
vilken tidpunkt, antagningstillfället eller terminsstarten, kravet på visst 
elevantal skulle vara uppfyllt. Det är till denna punkt som den största 
delen av det för mycket utbetalade statsbidraget hänför sig. Beträffande 
dessa och vissa andra påtalade felaktiga anordningar skulle förmodligen 
dispens från gällande bestämmelser ha erhållits, om skolan ansökt . om 
sådan. Med undantag för några mindre poster har det för mycket ut
betalda statsbidraget använts för att täcka kostnader för undervisningen 

vid Bergsskolan. 
Genom förordning den 23 juni 1976 om ändring av _bestämmelser

na om Bergsskolan har regeringen föreskrivit att stiftelsens verksamhet 
fortlöpande skall granskas av en revisor som Sö utser. Vidare bar 
vissa förtydliganden och ändringar gjorts i gällande bestämmelser. 

Regeringen gav den 26 maj 1976 Sö i uppdrag att se över den fram
tida verksamheten vid Bergsskolan enligt RRV:s förslag. För uppdra
get har Sö tillsatt en särskild arbetsgrupp, vars rapport Sö med skri
velse den 7 oktober 1976 överlämnat till regeringen. Sö anser att Bergs
skolan fyller en viktig uppgift i det svenska utbildningssystemet samt 
att skolan bör fortsätta sin nuvarande verksamhet med iakttagande av 
de förändringar i bestämmelserna om Bergsskolan som arbetsgruppen 
föreslagit. Jag delar denna uppfattning. 
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Mot denna bakgrund och med hänsyn till att en större återbetal
ning av statsbidrag skulle kunna rubba förutsättningarna för Bergssko
lans framtida existens bör staten inte återkräva ett större belopp av 
Bergsskolan än vad som motsvarar skolans fordran på ytterligare stats
bidrag för sjukförsäkringsavgifter. Styrelsen för Bergsskolan har förkla
rat sig acceptera vad jag sålunda har anfört. 

Sö har den 24 november 1976 överlämnat förslag till bestämmel
ser om Bergsskolan i Filipstad. Förslaget har utarbetats i samråd med 
RRV. Jag avser att senare återkomma till regeringen angående bestäm
melser om Bergsskolan. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 
för Bergsskolan nästa budgetår till 1 720 000 1.T. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna vad jag har anfört om återkrav av för mycket ut

betalt statsbidrag, 
2. till Bidrag till Bergsskolan i Filipstad för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 1 720 000 kr. 

D 27. Bidrag till driften av vissa privatskolor 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

15 444152 
15 044 000 
15 322 000 

Från anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen (1964: 137) om 
statsbidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350, ändrad senast 
1976: 325) med 60 % av ett bidragsunderlag, omfattande kostnad för 
rektor, studierektor och lärare vid de skolor för vilka privatskolförord
ningen (1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad st:nast 1976: 1036) gäl
ler. Regeringen kan på ansökan av skola besluta om högre statsbidrag. 
Statsbidraget uppgår f; n. till i genomsnitt 97,3 % av skolornas bidrags
undcrlag. Vidare utgår statsbidrag till avgifter till ATP och till hälso
vården. 

Skolöverstyrelsen 

Innevarande budgetår får följande privatskolor statsbidrag enligt 
förordningen om statsbidrag till vissa privatskolor. 

Externatskolor 
Stockholm: Franska skolan 
Göteborg: Göteborgs högre samskola 

Sigrid Rudebecks gymnasium 

lntematskolor 
Fjellstedtska skolan i Uppsala 
Lundsbcrgs skola i Storfors 
Restenässkolan i Ljungskile 
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1. Löncomräkning m. m. 335 000 kr. 
~- Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar bidrag för oförändrad organisa

tion för budgetåret 1977178. På grund av beräknad belastning för bud
getåret 1976/77 föreslår Sö en minskning av anslaget. 

3. Styrelsen för Fjellstedtska skolan har hos Sö anhållit att få inrätta 
en estetisk variant med kyrkomusikalisk inriktning på treårig humanistisk 

och samhällsvetenskaplig linje. Den estetiska varianten föreslås få 15 

intagningsplatser årligen vid skolan. Yttranden över förslaget har avgetts 
av länsskolnämnden i Uppsala län, musikaliska akademin, organisations
kommitten för högre musikutbildning (OMUS) och utredningen om 
skolan, staten och kommunerna (SSK) samt Kyrkomusikernas riksför
bund. Samtliga rcmissinstanser är positiva till förslaget. 

Med hänsyn till den rådande bristen på behöriga sökande till skol
kantorstjänster anser Sö att den föreslagna studievägen skulle kunna 
utgöra ett alternativ bland många andra, när det gäller att på sikt av
hjälpa denna brist. Sö föreslår därför att den föreslagna utbildningen 
anordnas som en försöksverksamhet med början i årskurs 1 läsåret 
1977/78 samt att 15 intagningsplatser får utnyttjas för varianten inom 
befintlig organisation. Med utgångspunkt i skolans förslag till utform
ning av timplanen beräknar Sö kostnaderna för statsbidrag till lärar
löner till 63 800 kr. för budgetåret 1977/78. 

Göteborgs högre samskola har i särskild skrivelse bl. a. anhållit att 
statsbidrag får utgå för uppdragstillägg till yrkesvalslärare som inräknar 
studie- och yrkesorienterin~ i sin lärartjänst. 

Föredraganden 

Innevarande budgetår utgår statsbidrag till sex privatskolor under 
detta anslag. Jag beräknar bidrag för i huvudsak oförändrad organisa
tion för budgetåret 1977178. Jag vill i detta sammanhang dock erinra 
om vad jag anfört under anslaget Bidrag till studie- och yrkesorientering 

m.m. 
F. n. uppgår statsbidraget till i genomsnitt 97,3 % av skolornas bi

dragsunderlag. Procenttalet varierar innevarande budgetår mellan sko
lorna från 103,5 % till 91,5 % . Regeringen bör, därest riksdagen inte har 
något att erinra häremot, få medge att statsbidrag till sådan privatskola 
som innevarande budgetår får statsbidrag med ett Jägre procenttal än det 
genomsnittliga procenttalet får utgå med ett högre belopp än som följer 
av gällande grunder för statsbidrai, 

I enlighet med vad jag tidigare anfört under anslaget Bidrag till drif
ten av grundskolor m. m. bör regeringen äga meddela bestämmelser om 
att statsbidrag bör utgå även till privatskolorna för dels höjningen av 
avgiften till folkpensioneringen enligt riksdagens beslut, dels uppdrags
tillägg m. m. till yrkesvalslärare som inräknar studie- och yrkesoriente

ring i sin lärartjänst. 
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Styrelsen för Fjellstedtska skolan i Uppsala har hos skolöverstyrelsen 
(SÖ) anhållit att få inrätta en estetisk variant med kyrkomusikalisk in
riktning på treårig humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje. Sö före
slår att den föreslagna utbildningen får anordnas som försöksverksamhct 
med början i årskurs 1 läsåret 1977178 samt att högst 15 intagnings
platser får utnyttjas för varianten inom befintlig organisation. Då det 

f. n. råder brist på utbildade kyrkomusiker förordar jag att den före
slagna utbildningen får anordnas i enlighet med Sö:s förslag. Det bör 
därvid ankomma på Sö att närmare utforma tim- och kursplaner jämte 
erforderliga anvisningar för försöksverksamheten. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag beräknar jag till 

15 322 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av vissa privatskolor för budgetåret 
1977/78 anvisa.ett förslagsanslag av 15 322 000 kr. 

D 28. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

22 402 352 
26 710 000 
25 458 000 

Reservation 4 583 714 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yr
kesskolor enligt bestämmelserna i förordningen (1971: 342) om enskilda 
yrkesskolor (ändrad senast 1975: 630). Dessa bestämmelser indelar i 
statsbidragshänscende de enskilda yrkesskolorna i två kategorier, nämli
gen A-skolor och B-skolor. Företagsskola är alltid B-skola. Till heltids
kurs vid A-skola utgår statsbidrag till lärarlöner på grundval av beräk~ 
nad normallönekostnad samt till särskilda kostnader med visst årligt be
lopp. För deltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag med visst belopp för 
lektion. Härutöver utgår till A-skola särskilt tillägg till statsbidraget med. 
10 % av bidraget till driftkostnader. Statsbidrag utgår också för ersätt
ning till föreläsare vid A-skola. Sådana B-skolor, som är företagsskolor, 
får statsbidrag för heltidskurser med normalläsår med högst 14 500 kr. 
för läsår och klass eller om företaget inte svarar för undervisningen i 
fackteori, med högst 13 000 kr. för läsår och klass. För heltidskurs vid 
B-skola, vilken ej anordnas som företagsskola, utgår statsbidrag med 
högst 78 % av en beräknad normallönekostnad. Om synnerliga skäl 
föreligger får bidrag utgå med högst 100 % av de kostnader för skolan 
vilka ej täcks av kommunalt bidrag, elevavgifter eller inkomster från 
produktion eller inkomst av annat slag. För deltidskurs vid B-skola ut
går statsbidrag med visst belopp för lektion. Vidare utgår för A-skola .. 
statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 
med hälften eller, om särskilda skäl föreligger, med två tredj~delar av. 
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kostnaderna. För B-skola, vilken ej anordnas som företagsskola, utgår 
statsbidrag till sådan undervisningsmateriel med högst hälften av kost
naderna eller, om synnerliga skäl föreligger, med högre belopp. Statsbi
drag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel utgår 
ur anslaget Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 
Ur förevarande anslag utgår bidrag till vissa enskilda yrkesskolor i en
lighet med av riksdagen givna bemyndiganden. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till vissa skogsföretag för utbildning. 

Beräknad 
disposition 
1976/77 

ej företagsskolor) 19 710 000 

Enskilda yrkesskolor l 
(grupp A och B, 

Utbildning vid vissa skogs-
företag 

Enskilda yrkesskolor 
(grupp B, företags-
skolor) 7 000 000 

26710000 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

-4 590000 

+1000000 

-3 590 000 

Före
draganden 

-2252000 

+1000000 

-1252000 

1. Skolöverstyrelsen (Sö) har vid sin beräkning av statsbidrag för 
budgetåret 1976/77 till A- och B-skolor, som ej anordnas som företags
skolor, utgått från sin plan den 28 juni 1972 rörande den fortsatta av
vecklingen av statsbidraget till enskilda yrkesskolor samt från vad före

dragande statsrådet anfört i prop. 1975/76: 100 bil. 10 s. 273. 
Följande skolor har inkommit med anhållan om statsbidrag till ut

ökad organisation 1977/78: Institutet för optometri, Handarbetets vän
ners vävskola, Nyckelviksskolan i Lidingö, Stockholms Tekniska Insti
tut, Laboratorieassistentföreningens kursverksamhet, Svenska Akeriför
bundets yrkesskola, Sveriges hantverks- och industriorganisation såvitt 
gäller föreläsningsverksamheten samt Sätcrgläntan, Hemslöjdens Gård 
(vävskolan). Sö avstyrker medel för utökad organisation för budget
året 1977178. 

Sö har vid sina beräkningar av statsbidraget för Tekniska Institutet 
utgått ifrån att den påbörjade avvecklingen av statsbidraget fortsätter 
som planerat. Sö berälniar att för dagskolan skall finnas högst två ter
minsklasser och för aftonskolan högst fyra terminsklasser under år 
1977/78. 

Sö har vid sina anslagsberäkningar ej beräknat medel för Konstin
dustriskolan, Grafiska Institutet samt Institutet för högre kommunika
tions- och reklamutbildning vilka förutsätts ingå i högskolan. 

2. Sö beräknar att statsbidrag till företagsskolor bör utgå med ytter
ligare 1 milj. kr. till totalt 8 milj. kr. 
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3. Sammanlagt föreslår Sö att posten till enskilda yrkesskolor, grupp 
A och B förs upp med (15,1 +8,0) = 23,1 milj. kr. 

4. Bidrag till vissa skogsföretag för skoglig utbildning föreslås utgå 
med oförändrat belopp, dvs. 50 000 kr. 

5. 0-alternativet innebär att bidrag till utbildning vid vissa skogs
företag ej kan utgå och att statsbidraget till Stockholms Tekniska Insti

tut minskas. 
Sö har i särskild skrivelse den 17 augusti 1976 redovisat sitt av rege

ringen den 18 mars 1976 givna uppdrag att utvärdera den till Säter
gläntan, Hemslöjdens Gård knutna försöksverksamheten med riksom
fattande kursverksamhet m. m. Sö konstaterar därvid att den av Svens
ka hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR) bedrivna riksomfattande 
kursverksamheten står på en hög nivå vad beträffar både innehåll och 
utbildningens kvalitet och fyller ett påtagligt behov inom hemslöjdens 
område. Sö föreslår att inga deltidskurser i fortsättningen förläggs till 
Sätergläntan inom ramen för den riksomfattande verksamheten. I stället 
bör den lokala verksamheten vid Sätergläntan utökas så att den totala 
omfattningen av utbildningen vid kursgården inte minskas. Sö föreslår 
att deltidskurser i slöjdämnen även i fortsättningen skall vara riksom
fattande och att lokaliseringen av kurserna bör få bestämmas av SHR. 
Den lokala administrationen bör som tidigare skötas av SHR:s länsför
eningar. Den riksomfattande kursverksamhetcn bör omfatta ca 5 500 
lektioner per budgetår mot 4 800 lektioner f. n. Sö föreslår att statsbi
drag per lektion till lärarlöner i nivå jämställs med det totala statsbi
draget till studicförbund för allmänna studiecirklar. För kurser förlagda 
inom det allmänna stödområdet bör i likhet med vad som gäller för 
studiecirklar utgå ett högre bidrag. 

Föredraganden 

I likhet med skolöverstyrelsen (Sö) anser jag mig inte kunna tillstyrka 
medel till utökad organisation för budgetåret 1977178. Jag har vid min 
medelsberäkning utgått ifrån en successiv avveckling av verksamheten 
vid Tekniska Institutet på sätt Sö redovisat. Efter utgången av budget
året 1977/78 förekommer således endast terminskurser vid institutets 
aftonskola. Statsbidrag till Grafiska Institutet och Institutet för Högre 
kommunikations- och Reklamutbildning utgår t. o. m. innevarande bud
getår ur detta anslag. Staten kommer fr. o. m. den 1 juli 1977 att överta 
huvudmannaskapet för instituten, som i samband därmed inordnas i 

högskoleorganisationen. Jag beräknar således inte några medel för 
statsbidrag för ifrågavarande institut under detta anslag. 

Regeringen gav den 18 mars 1976, mot bakgrund av vad riksdagen 
tidigare anfört (NU 1975: 32, rskr 1975: 245), Sö i uppdrag att utvär
dera den till Sätergläntan, Hemslöjdens Gård knutna försöksverksamhe
ten med riksomfattande kursverksamhet och inkomma med förslag om 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdeparternentet 336 

dels den framtida verksamhetens omfattning, dels bestämmelser för 
statsbidrag. Som jag tidigare anfört har Sö i skrivelse den 17 augusti 

1976 redovisat sitt uppdrag. Jag delar Sö:s u.ppfattning att dels den 
verksamhet som bedrivs vid Sätergläntan, Hemslöjdens Gård, dels den 

riksomfattande kursverksamhet som är knuten till Sätergfantan är värde

full och på olika sätt bör stödjas av samhället. Jag biträder således i allt 
väsentligt de förslag till åtgärder som Sö föreslagit. Jag har således be

räknat medel för en utökning av den lokala verksamheten som bedrivs 
vid Sätergläntan, Hemslöjdens Gård med ca 16 kursveckor samt såvitt 
gäller den riksomfattande kursverksamheten beräknat medel för att 
möjliggöra en väsentlig uppräkning av statsbidragets storlek. 

Jag avser senare föreslå regeringen att utfärda sådana bestämmelser 

för den riksomfattande kursverksamheten att statsbidragf:t täcker 75 % 

av de sammanlagda kostnaderna för en kurs, dock högst 42 kr. per 

lektion. Jag räknar med en oförändrad omfattning av den riksomfattan
de kursverksamhetcn under budgetåret 1977178, dvs. att statsbidrag ut

går för högst 4 800 lektioner. 

I enlighet med vad Sö föreslagit bör statsbidraget till företagsskolor 
utgå med ytterligare 1 milj. kr., dvs. med totalt 8,0 milj. kr. 

Mot bakgrund av den oklarhet som f. n. råder om den framtida 

verksamheten vid Konstindustriskolan i Göteborg har jag även för 
budgetåret 1977178 beräknat statsbidrag för skolan i samma omfattning 

som innevarande budgetår under detta anslag. 
För innevarande budgetår erhöll Stiftelsen Capellagården bidrag för 

kurser sommaren 1976 ur reservationsanslaget Bidrag till särskilda kul
turella ändamål. Kostnaden för motsvarande verksamhet under somma

ren 1977 bör bestridas under förevarande anslag. 
Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 

budgetåret 1977178 till 25 458 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning för budget
året 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 25 458 000 kr. 

D 29. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

1524 613 

1935 000 
1935 000 

Enligt av Kungl. Maj:t den 28 maj 1959 meddelade bestämmelser 
om främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. (änd
rade senast den 4 juni 1964) beviljas statsbidrag för lärlingsutbildning 

dels hos hantverksmästare, dels inom muraryrket, byggnadsträarbetar

yrket m. m. 
Antalet bidragsrum uppgår innevarande budgetår till 900. 
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Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår ett oförändrat antal bidragsrum, dvs. 
900. SÖ anser dock att en uppräkning av bidragsbeloppen borde göras 
med tanke på kostnadsutvecklingen. Anslaget bör emellertid föras upp 
med oförändrat belopp. En minskning enligt 0-alternativet skulle inne

bära ett minskat medelsbehov av 96 750 kr. 

Föredraganden 

En särskild utredning om den gymnasiala utbildningen (U 1976: 10) 

har tillkallats. Utredningen skall enligt sina direktiv bl. a. pröva hur ar

betsfördelningen mellan gymnasieskolan och enskild utbildning i olika 
former bör avvägas med hänsyn till den studieorganisation som utred

ningen kommer fram till. En översyn av lärlingsutbildningens inriktning 

och omfattning ligger inom ramen för detta arbete. I avvaktan på 

denna översyn räknar jag med ett oförändrat antal bidragsrum under 
budgetåret 1977178. 

Riksdagen har som sin mening gett regeringen till känna (UbU 
1975176: 21, rskr 1975176: 248) att förslag till bestämmelser om för

bättrat statsbidrag till bl. a. lärlingsutbildning bör av regeringen till riks
dagen framläggas i sådan tid, att de nya bestämmelserna kan träda 

i kraft under budgetåret 1978/79. Jag avser att senare återkomma till 
regeringen i denna fråga. Under budgetåret 1977/78 räknar jag därför 

med oförändrat bidragsbelopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare 

m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 
1935 000 kr. 

D 30. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

45 000 
45 000 
45 000 

Ur detta anslag utgår bidrag till hantverksdistrikt och yrkesförbund 
för kostnader för granskning av gesällprov. Anslaget utbetalas till Sveri-. 
ges hantverks- och industriorganisation samt fördelas av .denna .organi

sation mellan hantverksdistrikten resp. ifrågakommande yrkesförbund 
eller deras organ. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp. 
En medelstilldelning enligt 0-alternativet innebär en reduktion med 
2 250 kr. 

22 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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Föredraganden 

Jag räknar. i likhet med skolöverstyrelsen, med oförändrat bidrag till 
Sveriges hantverks- och industriorganisation under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesiillprov 

för budgetåret 1977178 anvisa ett anslag av 45 000 kr. 

D 31. Vissa kurser för ingenjörer 111. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

725 071 
1157 000 
1485000 

Reservation 63 965 

Från anslaget ersätts utgifter för vissa statliga påbyggnadskurser till 
fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan samt för fortbildnings- och vi
clareutbildningskurser för aktivt sjöbefäl och förhandsmän. 

Kurserna är avsedda för personal, vars teoretiska kunskaper efter 
längre tids yrkesverksamhet behöver förstärkas med hänsyn till den tek
niska utvecklingen inom olika områden. Bestämmelser om påbyggnads
kurser finns i kungörelsen (1971: 211) om påbyggnadskurser till fyraårig 
teknisk linje i gymnasieskolan. 

Skolöverstyrelsen 

För budgetåret 1977/78 planerar skolöverstyrelsen (SÖ) att anordna 
nio påbyggnadskurser för ingenjörer, 35 fortbildningskurser för aktiv 
sjöpersonal, åtta kurser i tankfartygsoperativ vidareutbildning och åtta 
kurser i hantering av farligt gods. 

Enligt Sö:s mening bör alla kategorier sjöpersonal medges rätt att 
delta i samtliga fortbildnings- och vidareutbildningskurser. Sö föreslår 
därför att samtliga här aktuella kurser rubriceras som kurser för aktiv 
sjöpersonal. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar Sö till Jl 485 000 kr. 
( + 328 000 kr.). 

I 0-alternativet anser Sö att en nedskärning av anslaget måste drabba 
både påbyggnadskurserna för ingenjörer och fortbildnings- och vidareut
bildningskurserna för aktiv sjöpersonal. En nedskärning av anslaget en
ligt 0-alternativet skulle för påbyggnadskurserna för ingenjörer innebära, 
att endast sju kurser kommer till stånd. När det gäller fortbildningskur
serna och vidareutbildningsk'Urserna för aktiv sjöpersonal innebär en så
dan nedskärning att några av de planerade kurserna - dock inte de som 
berörs av den nya sjösäkerhetslagstiftningen - inte kan komma till 

stånd. 
Rederiföreningen för mindre fartyg samt Kusttankers intresseförening 

har var för sig inkommit med skrivelse med synpunkter på anordnandet 
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av kurserna i tankfartygsoperativ vidareutbildning och i hantering av far

ligt gods. 

F örcdraganden 

Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens (Sö) förslag att alla 
kategorier sjöpersonal medges rätt att delta i samtliga fortbildnings

och vidareutbildningskurser under förutsättning att detta inte medför 

ökat behov av antalet kurser. I likhet med Sö räknar jag med att fort

bildningskurscr för all slags sjöpersonal liksom kurser i tankfartygsopera

tiv vidareutbildning och i hantering av farligt gods bör anordnas. Dess
utom bör påbyggnadskurser för ingenjörer anordnas. 

Vad gäller bl. a. kurserna i tankfartygsoperativ vidareutbildning och i 

hantering av farligt gods kommer dessa att behandlas i samband med 
Sö:s förslag om utbildning av all sjöpersonal. Jag är därför inte nu be

redd att förorda någon ändring av bestämmelserna för dessa kurser. 
Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med 1 485 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa kurser för ingenjörer m. m. för budgetåret 1977178 

anvisa ett reservationsanslag av 1 485 000 kr. 
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lnvesteringsbidrag 

"D 32. Bidrag tili byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1975/76 Utgift1 

1976/77 Anslag~ 

1977/78 Förslag 

217 425 374 
192 992 000 

232 000 000 

1 Anslaget Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 
1 Anslagen Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., .Bidrag till vissa 
fullbordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet och Bidrag till bostäder inom 
det obligatoriska skolväsendet. 

Nm·arande bestämmelser 

1. Grundskolan, gymnasieskolan m. m. Statsbidrag till byggnadsarbe
ten för grundskola, gymnasieskola, särskola i fråga om lokaler som in
går i skolanläggning för grundskolan eller gymnasieskola, sjöbefälsskola 
samt vårdutbildning i landstingskommunens gymnasieskola. i fråga om 
lokaler som ingår i skolanläggning för kommuns gymnasieskola utgår 
till kommun och landstingskommun enligt förordningen (1957: 318) om 
statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet (om
tryckt senast 1974: 393, ändrad senast 1976: 321). 

För p e r m a n e n t a s k o 11 o k a I e r bestäms bidragsunderlaget 
med utgångspunkt i ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter netto
golvarea. Detta grundbelopp, som hänför sig till kostnadsläget den 1 ja
nuari 1956, skall omräknas med hänsyn till därefter inträffade kostnads
förändringar. Enligt skolöverstyrelsens (Sö) beräkningar uppgick belop
pet den 1 januari 1976 till 2 834 kr. Omräkning skall vidare ske med 
hänsyn till olikheterna i byggnadskostnaderna mellan skilda orter. 

På bidragsunderlaget utgår statsbidrag med procenttal, ~.om fastställs 
med hänsyn till bl. a. skatteunderlaget enligt en i bidragskungörelsen 
intagen särskild tabell. F. n. varierar bidragsproeenten mellan 35 och 45. 
Statsbidraget till landstingskommun bestäms dock till belopp som utgör 
hälften av bidragsunderlaget, om skolanläggningens upptagningsområde 
för elever omfattar hela länet. 

Till p r o v i s o r i s k a s k o 11 o k a l e r utgår statsbidrag med 400 
kr. per kvadratmeter nettogolvarea. 

Statsbidrag kan därjämte, för grundskolan, utgå till a u d i v i s u e 1 1 
och hörs e 1 teknisk ut rustning samt till in ven t arier i 
teknikverkstad. 

Innevarande budgetår utgår statsbidrag till skollokale:r m. m. för 
sjuksköterskeskolor enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 ja
nuari 1969 (ändrat senast den 3 juni 1976). 
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2. Elevhem för elever i grundskolan, gymnasieskolan etc. Statsbidrag 
till kostnaderna för uppförande av elevhem utgår enligt två olika för
fattningar, nämligen kungörelsen (1936: 202) angående statsbidrag till 
skolhemsbyggnader och deras inredning samt förordningen (1945: 594) 
om statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och till av
löning av föreståndare vid dylikt skolhem (ändrad senast 1975: 397). 

Statsbidrag utgår enligt den förra författningen till kommuner för 
uppförande av elevhem för elever i grundskolan och enligt den senare 
till kommun, landstingskommun eller annan huvudman för uppförande 
av elevhem för elever i gymnasieskolor och vissa andra skolor. De 
båda författningarna överensstämmer i allt väsentligt. Regeringen be
stämmer i båda fallen bidragsbeloppets storlek. Gäller det elevhem för 
grundskolan, bestäms dock bidraget från fall till fall. Bidraget till andra 
elevhem utgår med 75 % av de verkliga kostnaderna med möjlighet för 
regeringen att, om särskilda skäl föreligger, höja bidraget till 90 % av 
dessa kostnader. Handläggningen av bidragsärendena är något olika. 

Till kostnader för anskaffande eller förhyrande av elevhem åt elever 
vid vissa linjer och specialkurser i gymnasieskolan utgår enligt Kungl. 
Maj:ts beslut den 27 maj 1971 statsbidrag med hälften av cie beräknade 
kostnaderna. 

3. Byggnadsarbeten för lambrukets yrkesutbild11ing. Statsbidrag ut
går till kostnader för byggnadsarbeten för tvåårig jordbrukslinje m. m. 
i gymnasieskolan samt för utbildning vid lantbruksskolor och lanthus
hållsskolor. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (1961: 405) om 
statsbidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor (ändrad 
senast 1974: 395). Bidragsbestämmelserna innebär att statsbidrag kan 
beviljas huvudman för att anskaffa eller upprusta permanenta skol
lokaler, elevhem och, om särskilda skäl föreligger, lärarbostäder samt 
för att uppföra provisoriska skollokaler. Bidrag utgår med högst hälften 
eller vid särskilda skäl högst tre fjärdedelar av ett visst bidragsunderlag. 
Till kostnaderna för provisoriska skollokaler utgår dock ett väsentligt 
lägre bidrag. Bidrag utgår även för audivisuell utrustning. Beslut om 
statsbidrag meddelas av Sö. Riksdagen uttalade år 1961 (prop. 1961: 1 
bil. 11 s. 168, JoU 1961: 1, rskr 1961: 9) att bidrag till byggnadsarbeten 
vid enskilda skolor får utgå efter riksdagens medgivande i varje sär
skilt fall. 

4. Byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkesutbildning. Statsbidrag ut
går till kostnader för byggnadsarbeten m. m. för skogsbruksutbildning 
vid gymnasieskola. 

Statsbidrag till skogsbruksskolorna har enligt praxis hittills utgått till 
anskaffning eller upprustning av permanenta skollokaler, elevhem och 
personalbostäder med hälften av kostnaderna. I fråga om bidrag till 
skogsbruksskolorna beslutar regeringen i varje särskilt fall. 

Enligt förordningen den 15 december 1976 om statsbidrag till skogs-
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brukets yrkesutbildning för budgetåret 1976/77 utgår statsbidrag dels till 
anskaffande eller hyra av skollokaler, elevhem och lärarbostäder, dels 
till anskaffande eller hyra av undcrvisningsmateriel. Bestämmelserna 

innebär i huvudsak följande. 
Statsbidrag till kostnader för anskaffande av permanenta skollokaler 

utgår rned hälften av bidragsunderlaget. Till provisoriska skollokaler 
utgår statsbidrag med 400 kr. per kvadratmeter nettogolvarea. Statsbi

drag får utgå för förhyrande av skollokaler med hälften av kostnaderna. 

Statsbidrag utgår till kostnader för anskaffande av lokaler för elevhem 

och, om särskilda skäl föreligger, för lärarbostäder. Bidragsunderlaget ut

gör de beräknade kostnaderna för lokaler jämte inredning och inventa
rier. Statsbidrag utgår med tre fjärdedelar av bidragsunderlaget. Stats
bidrag får utgå för förhyrande av lokaler för elevhem och lärarbostäder 
med tre fjärdedelar av kostnaderna. 

5. Byggnadsarbeten för utlandsskola. Statsbidrag kan efter medgi

vande av regeringen utgå till anskaffande av lokaler för utlandsskola 

och elevhem knutet till utlandsskola enligt förordningen (1968: 321) om 
undervisning för utlandssvenskars barn (ändrad senast 1975: 629). 

6. Fullbordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet. Från anslaget 

Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten utgår innevarande budget
år ännu återstående statsbidrag som skall utgå enligt bestämmelserna i 
kungörelsen (1936: 45) angående statsbidrag till byggnader för folk
skoleväsentlct (omtryckt 1943: 398, ändrad senast 1958: 665 samt 
genom beslut den 16 februari 1968). 

7. Bostäder för lärare. Från anslaget Bidrag till bostäder för lärare 
inom det obligatoriska skolväsendet utgår innevarande budgetår enligt 
kungörelsen (1960: 387) om statsbidrag till bostäder för lärare inom det 
obligatoriska skolväsendet (ändrad senast 1967: 470) statsbidrag till 
viss?. kommuner för anskaffande av lärarbosfäder vid skola, sam inte 
är belägen i tätort med minst 200 invånare. Bidraget utgör 18 000 kr. 
för varje lärarbostad, dock med tillägg av ytterligare 4 000 kr. för 
lärarbostad i de fyra nordligaste länen. 

Skolöverstyrelsen 

Konununala skolor. Som underlag för bedömningar av invcsterings
behovet har Sö under senare år anvfö:it en detaljförteckning över bygg

nadsföretag för grundskolan och gymnasieskolan, vilken har upprättats 

och angclägenhctsgradcrats av länsskolnämnderna. 

Sö:s förslag till investeringsramar för budgetåren 1977 /80 framgår 
av följande sammanställning. För budgetåret 1977 /78 föreslår Sö en 
investeringsram om 750 milj. kr. Sö förutsätter att investeringsramarna 
kommer att räknas upp med hänsyn till kostnadsutvccklingen (ökning 
med ca 12 % under kalenderåret 1975), vilket är ett villkor för att fler

årsplaneringen skall kunna genomföras. 
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1977/78 1978/79 1979/80 

Grundskolan 530 530 530 
Gymnasieskolan 216 216 216 
Elevhem 4 4 4 

750 750 750 

I investeringsramarna för grundskolan ryms investeringar för utlands
skolor och i invcsteringsramarna för gymnasieskolan ryms bl. a. investe

ringar i byggnader för jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning, 
särskild samordnad gymnasieskola (SSG), särskild samordnad gymnasie

skola, B-form (SSG-B), yrkesinriktade linjer på dessa orter samt lokaler 

för studievägar i gymnasieskolan och sjuksköterskeskolan som skall 

·Överföras till den kommunala högskolan. Investeringskostnaderna för 
byggnadsarbeten för jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildningen 

beräknas till 20 milj. kr. I beloppet beräknas bl. a. ingå kostnader för 
.anskaffande och upprustning av skollokaler, elevhem och lärarbostäder 
samt körgårdar och körslingor. 

Anslaget beräknas även komma att belastas av kostnader för för
hyrande av skollokaler, elevhem och lärarbostäder för skogsbruksut
bildning med ca 150 000 kr. 

Sö erinrar i sin anslagsframställning om de konsekvenser beträffande 
lokaler för i första hand grundskolan som befolkningsomflyttningarna 
inom och me!lan kommunerna medför. 

Vid beräkning av anslagsbehovet utgår Sö från att statsbidraget er
farenhetsmässigt motsvarar genomsnittligt 34 % av de s. k. kvotkostna
derna för permanenta lokaler exkl. lokaler för jordbruks-, trädgårds
och skogsbruksutbildning. För de sistnämnda beräknar Sö statsbidraget 

till 45 % av kvotkostnaden. Vidare utgår Sö från att sedan statsbidrag 
beviljats till byggen inom investeringsramen för visst budgetår bidraget 
utbetalas med hälften under samma budgetår, med en fjärdedel under 
det närmast följande budgetåret och den sista fjärdedelen under det 
därpå följande budgetåret. Sö räknar därför med att anslaget för bud
getåret 1977178 huvudsakligen kommer att belastas av bidrag, som bc
vil jats till byggen inom investcringsramarna för budgetåren 1975/78. 

I vad avser prov!soriska skolbyggnader utgår Sö från att statsbidragen 
motsvarar genomsnittligt 25 % av de s. k. kvotkostnaderna samt att det 
fördelas jämnt under två budgetår. Anslaget beräknas därför huvudsak

ligen belastas av bidrag, som beviljats till byggen inom investcrings
ramarna för budgetåren 1976/78. 

'.\fod dessa utgångspunkter beräknar Sö medelsbehovet för denna del 
.av anslaget för budgetåret 1977/78 till 

~ (619 + 556 + 2.!2) + -32_ (25 + 15) + ~ (2 + 14 + 20) + 0,15 
100 4 4 2 100 ' 2 2 100 4 4 2 

= 232,76 milj. kr. 
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Sö har vid beräJmingen av medelsbehovet inte kunnat beakta den 
extra ram om 100 milj. kr. som genom beslut i juni 1976 beviljats för 
budgetåret 1976/77. 

Elevhem. Kostnader för investeringar i elevhemsbyggnader (exkl. 
jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning) beräknas budgetåret 
1977/78 till 4 milj. kr. Medelsbebovet beräknas till 3 milj. kr. 

Undervisningsmatericl. Anslaget beräknas komma att belastas av 
statsbidrag till audivisuell och hörselteknisk utrustning vid grundskolor 
och gymnasieskolor med 2,25 milj. kr. (-0,9 milj. kr.). 

För statsbidrag till inventarier i teknikverkstad räknar Sö med oför
ändrat 200 000 kr. 

Ytterligare statsbidrag. För ytterligare statsbidrag, som kan komma 
att beviljas för utförda byggnadsföretag, räknar Sö budgetåret 1977 /78 
med ett medelsbehov om 500 000 kr. 

Riksinternatskolor. Statsbidrag till kostnader för investeringar i loka
ler för riksinternatskolor beräknas ej vara erforderligt budgetåret 
1977/78. 

Fullbordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet. Sö föreslår att 
anslaget minskar med 270 000 kr. till 86 000 kr. 

Bostäder för lärare. För budgetåret 1977 /78 beräknas medel för en 
bostad om 18 000 kr. 

Föredraganden 

Bidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet, full
bordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet och till bostäder för 
lärare inom det obligatoriska skolväsendet redovisa-. f. n. under tre skil
da anslag. För att ge en mer samlad bild av samhällets åtaganden be
träffande byggnadsinvesteringar bör dessa med verkan fr. o. m. budget
året 1977 /78 redovisas under ett anslag. 

För grundskolan bestäms skolbyggnadsbehovet främst av demogra
fiska förändringar, flyttningar inom och mellan kommuner och av hur 
det nuvarande lokalbeståndet är beskaffat. Till följd av de stora års
kullarna födda 1964-1967 kommer lokalbehovet för högstadiet att öka 
de närmaste åren. En analys av tillgängligt material inom det pågående 
länsplaneringsarbetet visar att omflyttningar mellan kommunerna också 
kommer att öka lokalbehovet. Utredningen om skolans inre arbete (SIA) 
har i betänkandet (Ds U 1974: 3) Grundskolans lokalresurser visat att 
framför allt i högstadieskolor förekommer en betydande överbeläggning. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag i det föregående har an
fört vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. 

För innevarande budgetår har av arbetsmarknadspolitiska skäl hit
tills beviljats en extra investeringsram på totalt 100. milj. kr. Jag räknar 
för nästa budgetår med en investeringsram på 660 milj. kr. Regeringen 
bör få besluta om hur detta belopp skall fördelas. En del av ramen bör 
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liksom tidigare ställas till regeringens disposition. Av investeringsramen 
bör 15 milj. kr. avse provisoriska skollokaler. Det ankommer på skol
överstyrelsen (SÖ) att se till att planeringen är sådan att en tillfällig ök
ning av investcringsramarna, om detta skulle krävas av arbetsmarknads
politiska skäl, kan utnyttjas effektivt och att denna inte medför ökade 

byggnadskostnader. Vidare ankommer det på Sö att vid sin fördelning 
av investeringsramen beakta vad föredragande statsrådet anförde i prop. 

1975: 1 bil. 10 (s. 240-241) angående flexibelt utnyttjande av investe

ringsramen. Inom den föreslagna investeringsramen bör förutom in

vesteringar för byggnadsarbetcn för grundskolan, gymnasieskolan och 

den kommunala högskolan rymmas investeringar för elevhemsbyggan
de, för utlandsskolor, för byggnadsändamål vid riksinternatskoloma, 

för inventarier för teknikverkstad, för byggnadsarbeten inkl. körgårdar 
för jordbrukslinje m. m. i gymnasieskolan, lantbruksskolor och Ianthus

hållsskolor samt för byggnadsarbeten för tvåårig skogsbrukslinje m. m. 
i gymnasieskolan och för utbildning vid skogsvårdsstyrelsernas skogs

brukskolor. Det bör anmälas för riksdagen att regeringen genom beslut 
den 12 augusti 1976 och den 28 oktober 1976 har medgivit statsbidrag 

till kostnader för skollokaler i Säffle och Arvidsjaur. Jag avser att i 
annat sammanhang föreslå regeringen att bidrag skall kunna utgå till 

kostnader för byggnadsarbeten avseende skollokaler som eventuellt be

hövs för övergång från specialkurs till linje på på orter med SSG-B 
skolor. Jag vill även anmäla att regeringen genom beslut den 25 mars 

1976 har medgivit att statsbidrag får utgå till Jönköpings kommun till 
kostnader för byggande av gymnastiklokaler avsedda också för riks

internatskolan i Gränna. 
Förhandsbesked om statsbidrag till skolbyggnader för budgetåret 

1977/78 bör liksom hittills få lämnas till kommuner och landstingskom
muner. Därvid bör gälla planeringsramar av följande storlek, nämligen 
400 milj. kr. för budgetåret 1978/79 och 350 milj. kr. för budgetåret 
1979/80 samt 100 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1980/81 och 

1981/82. 
För nästa budgetår räknar jag med att medelsbehovet i enlighet med 

vad jag nyss förordat kommer att uppgå till ca 229 milj. kr. 
För budgetåret 1977/78 beräknar jag medelsbehovet för audivisuell 

och hörselteknisk utrustning vid grundskolan samt för samordnad spe

cialundervisning för elever med hörselsvårigheter i icke obligatoriska 

skolor till sammanlagt 2,25 milj. kr. 
I enlighet med Sö:s förslag beräknar jag bidraget till vissa fullborda

de byggnadsarbeten för folkskoleväsendet till 86 000 kr. Vidare be

räknar jag under detta anslag medel till anskaffande av en lärarbostad 

(18 000 kr.). 
Jag erinrar slutligen om att jag under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor förutsatt att de kommuner som kommer i fråga för lo-
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kaliscring av försöksverksamhet med kombination av gymnasicskolc

studier och elitidrott ej kommer att ställa särskilda krav på statsbidrag 

för tillhandahållande av idrottsanläggningar och skötsel därav. Enligt 

min mening bör förordningen (1957: 318) om statsbidrag till byggnads

arbeten inom det allmänna skolväsendet (ändrad senast 1976: 321) till

föras en föreskrift av innebörd att statsbidrag för sådana kostnader ej 

skall utgå. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. medge att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsärendcn 

för skolväsendet får lämnas enligt vad jag har förordat, 

2. till Bidrag till bygg11adsarbete11 inom sko/väsendet m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 2.32 000 000 kr. 

:0 33. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. 111. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

17 009 420 

50 000 000 

25 000 000 

.Nuvarande bestämmelser 

Reservation 41 743 981 

Statsbidrag utgår till anskaffande av första uppsättningen stadigva

rande undervisningsmateriel vid gymnasieskolan. Enligt förordningen 

(1957: 318) om statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skol

väsendet (omtryckt senast 1974: 393, ändrad senast 1976: 321) utgår 

statsbidrag med 50 % av bidragsunderlaget. Uppgår den beräknade 

kostnaden för en tvåårig linje med undantag av tvåårig ekonomisk, 

tvåårig social linje och tvåårig teknisk linje, eller en specialkurs för en 

klass under hela utbildningen på linjen eller specialkursen till mer ~in 

500 000 kr. utgår bidraget dock med 75 %. Statsbidrag till landstings

kommun utgår dock med 90 % av den beräknade ko5tnaden, om skol

anläggningens upptagningsområde för elever omfattar hela länet. Vidare 

utgår statsbidrag till anskaffande av första uppsättningen stadigvarande 

undervisningsmatcriel vid enskilda yrkcsskolor enligt förordningen 

{1971: 342) om enskilda yrkesskolor (ändrad senast 1975: 630). 

Statsbidrag utgår även till utgifter för undervisningsmatericl för ma

skinundervisning enligt kungörelsen (1949: 455) angående statsbidrag 

till anskaffning av maskiner m. m. vid vissa anstalter för lantbruksun

dervisning (ändrad senast 1971: 156). 

Enligt förordningen den 15 december 1976 om statsbidrag till skogs

brukets yrkesutbildning för budgetåret 1976177 utgår statsbidrag till 

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmatcricl, däri inbegri

pet laboratorieutrustning och elevbibliotek samt anskaffning som för

?.nkds av att undervisningen i kurs läggs om eiler utvidgas med tre 
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fjärdedelar av den beräknade kostnaden. Statsbidrag får utgå även för 

förhyrande av sådana större och dyrbara maskiner inom skogsbruket 
som behövs för undervisningsändamål med tre fjärdedelar av kostna

derna. 

Skolöverstyrelsen 

1. För nyanskaffning och komplettering av undervisningsmateriel för 
vissa utpräglat yrkesinriktade linjer samt motsvarande direkt grund

skoleanknutna specialkurser ora minst ett år beräknar skolöverstyrelsen 

(Sö) mcdclsbchovet budget{1rct 1977178 till ca 44 milj. kr. 

För gymnasieskolans minst treåriga linjer s:.imt vissa tvååriga linjer 

beräknar Sö ett mcdclshehöv om ca 1 milj. kr. I beloppen om 1 milj. · 
kr. resp. 44 milj. kr. torde enligt Sö:s bedömning även kunna inrymmas · 

det medclsbchov som blir erforderligt till försöksverksamhet dels med 

gymnasial utbildning i glesbygd, dels med särskild samordnad gymna

sieskola. Dessutom inryms medelsbchovet för planerat utvecklingsar
bete för transportteknisk gren på fordonsteknisk linje. 

För anskaffning av undervisningsmateriel för gymnasieskolans kurser 
som är 1,ortare än ett år, samt icke direkt grundskoleanknutna special

kurser inkl. högre specialkurser beräknar Sö medelsbehovet till 2 milj. 

kr. 
2. Medelsbehovet för yrkesförarutbildning budgetåret 1977/78 beräk

nas uppgå till ca 9 milj. kr. 
3. Sö beräknar ett mcdelsbehov om 5,4 milj. kr. för undervisnings

materiel för sågverksutbildningen i Skoghall. 
4. Mcdelsbehovet för nyanskaffning och komplettering av undervis

ningsmatericl vid övergång till tvåårig tandskötcrskeutbildning beräknas 

uppgå till 2,1 milj. kr. 
5. Sö beräknar medelsbchovet för införande av tvåårig specialkurs 

för grafisk utbildning på ytterligare tre orter till 4,5 milj. kr. 
Det totala medelsbehovet för första uppsättningen stadigvarande un

dervisningsmateriel för gymnasieskolan (punkterna 1-5) exkl. jord
bruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning beräknar Sö för budgetåret 
1977/78 uppgå till 68,0 milj. kr. ( +24,5 milj. kr.). Härav beräknar Sö 
ett medelsbehov om högst 2 milj. kr. för utökning av organisationen för 
utbildningar som övergifr till kommunal högskola fr. o. m. 1977178. 

6. För komplettering av utrustning för gymnasieskolans tvååriga 

jordbrukslinje och tvååriga trädgårdskurs jämte specialkurser inom 

dessa områden samt lanthushåll beräknar Sö medelsbehovet för bud

getåret I 977178 till 1 milj. kr. (-3 milj. kr.). 

7. För skogsbruksutbildning beräknar Sö medelsbehovet till oföränd-· 
rat 1 milj. kr. 

8. Medelsbchovet för utrustning av gymnasieskolor med inlärnings
studior beräknas oförändrat till 1 milj. kr. 
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9. För anskaffning av undervisningsmateriel till enski!lda yrkesskolor 
beräknas ett medelsbehov av 100 000 kr. (-100 000 kr.). 

10. För engångsanskaffning av utrustning vid gymnasieskolan för 
gravt hörselskadade i Örebro beräknar Sö medelsbehovet för budget
året 1977178 till 140 000 kr. (-10 000 kr.). 

11. För statsbidrag till stadigvarande undervisningsmatcriel och in
ventarier vid försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt 
rörelsehindrade och andra svårt handikappade i Solna och Stockholm 
beräknar Sö ett medelsbehov av 120 000 kr. ( + 20 000 kr.). 

12. Om maskinförarutbildning kommer till stånd tillkommer ytterli
gare ett medelsbehov av 9,75 milj. kr. 

13. Sö har i särskild skrivelse den 3 december 1975 hemställt om 
försöksverksambct med kombination av gymnasieskoleutbildning och 
elitidrott. För utrustning beräknar SÖ därvid ett medelsbc~hov av 95 000 
kr. 

Föredraganden 

Som jag tidigare har redovisat finns under detta anslag en reservation 
för budgetåret 1975176 om ca 42 milj. kr. Enligt vad jag har inhämtat 
beräknar riksrevisionsvcrket att reservationen för budg1etåret 1976/77 

skall bli ännu större. Jag bar vid min medclsberäkning tagit hänsyn till 
den successivt ökade reservationen och räknar därför med ett betydligt 
lägre medelstillskott än vad skolöverstyrelsen (Sö) har gjort för nästa 
budgetår. 

Jag beräknar för budgetåret 1977178 detta anslag till 25 milj. kr. 
Jag räknar därvid med att Sö får disponera högst 140 000 kr. för en
gångsanskaffning av utrustning för gymnasial utbildning för gravt 
hörselskadade i Örebro (10), högst 100 000 kr. för stadigvarande under
visningsmateriel och inventarier för försöksverksamheten med gymna
sial utbildning för svårt rörelsehindrade och andra svårt handikappade 
elever i Solna och Stockholm (11), högst 1 milj. kr. i statsbidrag för an
skaffning av inlärningsstudior för undervisning i moderna språk i gym
nasieskolan (8) samt 100 000 kr. i statsbidrag till enskild yrkesutbild
ning (9). För undervisningsmateriel m. m. för skogsbrukets yrkesutbild

ning beräknar jag oförändrat 1 milj. kr. I enlighet med Sö:s förslag be
räknar jag mcdelsbehovet för lantbrukets yrkesutbildning till 1 milj. kr. 

(7). 

Jag räknar med oförändrat 3,75 milj. kr. för anskaffande av under
visningsmateriel avseende förarutbildning i gymnasieskolan (2). 

Jag beräknar ej några medel för anskaffande av första uppsättningen 
stadigvarande undervisningsmateriel för anordnande av grafisk utbild
ning på ytterligare orter (5). Jag är ej heller beredd att biträda Sö:s för
slag angående medel för utrustning till maskinförarutbiklning (12), till 
utrustning för försöksverksamhet med kombination av elitidrott och 
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gymnasieskoieutbildning (13) eller till tvåårig tandsköterskeutbildning 
(4). Enligt min mening bör förordningen (1957: 318) om statsbidrag till 

byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet (ändrad senast 1976: 
321) tillföras en föreskrift att statsbidrag ej utgår till kostnader för an

skaffning av undervisningsmatcriel speciellt för den föreslagna försöks

vcrksamhetcn med kombination av gymnasieskolestudier och elitidrott. 
Det bör anmälas för riksdagen att regeringen genom beslut den 22 

april 1976 medgivit att statsbidrag ur detta anslag får utgå med högst 

63 400 kr. för anskaffande av första uppsättningen stadigvarande under

visningsmateriel för ämnena biologi, fysik och naturkunskap vid riks

intcrnatskolan Grännaskolan. 
Det bör slutligen anmälas för riksdagen att regeringen den 25 mars 

1976 medgivit att statsbidrag får utgå till kostnader för första uppsätt
ningen stadigvarande undervisningsmateriel för sågverksutbildningcn i 

Skoghall. Utbetalning av statsbidraget, högst 5,4 milj. kr., får ske tidi
gast budgetåret 1977/78. Jag har vid min medelsberäkning för budget

året 1977178 beaktat ifrågavarande kostnader för sågverksutbildningen 

i Skoghall (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 
m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 

25 000 000 kr. 
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E. HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING 

E 1. Utbildning och forskning inom högskolan m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns uppförda följande an

slag som helt eller delvis avser utbildning och forskning inom hög

skolan m. m. 

Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan 
Konst fackskol an 
Musikhögskolorna 
Statens scenskolor 
Statens dansskola 
Dramatiska institutet 
Pedagogiskt utvecklingsarbcte inom skolväsendet 
Bidrag till driften av gymnasieskolor 
Bidrag till viss vårdyrkcsutbildning 
Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 
Universitets- och högskoleämbetet 
Universitetskanslersämbctet: Förvaltningskostnader 
Universitetskanslcrsämbetet: Utredningar m. m. 
Nämnden för socionomutbildning 
Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 
Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal 
Teologiska fakulteterna: Driftkostnader 
Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal 
Juridiska fakulteterna: Driftkostnader 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna rn. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 
Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader · 
Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 
Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandvårdskostnader 
Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar-

personal 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 
Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 
Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 
Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig utbild

ning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping 
Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-na-

turvetenskaplig utbildning i Linköping 
Decentraliserad universitetsutbildning 
Yrkesteknisk högskoleutbildning 
Utbildning av hälsovårdsinspektörer 
Vissa kostnader i samband med högskolereform 
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Bibliotekshögskolan: Utbildningskostnader 
Eibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. 
Journalisthögskolorna 
Socialhögskolorna 
Fortbildning av journalister 
Bidrag till Ericastiftelsen 
Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 
Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet 
Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar 
Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. 
Förvaltningarna vid universiteten m. m. 
Lokalkostnader vid universiteten m. m. 
Forskning och utvecklingsarbcte för högskoleutbildningen m. m. 
U ni vcrsi tetens d atamaskincentraler 
Kostnader för datamaskintid 
Extra utgifter vid universiteten m. m. 
Latinamerika-institutet i Stockholm 
Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
Lärarhögskolorna: Driftkostnader 
Förskoleseminarierna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
Förskoleseminarierna: Driftkostnader 
Gymnastik- och idrottshögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
Gymnastik- och idrottshögskolorna: Driftkostnader 
Seminarierna för huslig utbildning: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
Seminarierna för huslig utbildning: Driftkostnader 
Slöjdlärarseminariet: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
Slöjdlärarseminariet: Driftkostnader 
Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor 
Särskilda lärarutbildningsåtgärder 
Lärares fortbildning 
Ersättning till vissa lärarkandidater 

Medelsanvisningarna för utbildning och forskning inom högskolan 
m. m. uppgår innevarande budgetår till sammanlagt 2 453 207 000 kr. 

Myndigheterna har föreslagit att medel för dessa ändamål för budget
året 1977178 anvisas under i huvudsak följande anslag. 

Universitets- och högskoleämbetet: Förvaltningskostnader 
Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar 
De regionala styrelserna för högskoleutbildning 
Utbildning för tekniska yrken 
Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrk<:n 
Utbildning för vårdyrken 
Utbildning för undervisningsyrkcn 
Utbildning för kultur- och informationsyrken 
Lokala och individuella utbildningslinjer 
Enstaka kurser 
Humanistiska fakulteterna 
Teologiska fakulteterna 
Juridiska fakulteterna 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna 
Medicinska fakulteterna 
Odontologiska fakulteterna 
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Farmaceutiska fakulteten 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 
Tekniska fakulteterna 
Vetenskapliga bibliotek 
Universitets- och högskoleförvaltningar 
Lokalkostnader m. m. vid universitet och högskolor 
Forskning och utvecklingsarbete för högskoleutbildningen m. m. 
Vissa tandvårdskostnader 
Extra utgifter vid universitet och högskolor 
Vissa kostnader i samband med högskolereform 

Den centrala organisatiÖnskommhten för högskolereformen har den 
26 augusti 1976 kommit in till regeringen med förslag till högskolelag 

m. rn. Detta samt vissa andra förslag har varit föremål för remissbe

handling. Remisstiden gick ut den 15 december 1976. 
Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. Jag avser att före

slå regeringen att för riksdagen vid 1976177 års riksmöte lägga fram en 
särskild proposition om utbildning och forskning inorU' högskolan m. m. 
Jag förutsätter att medel kommer att anvisas under nya anslag på i 

huvudsak det sätt som här har angetts .. Det synes lämpligt att för samt
liga här avsedda ändamål i förslaget till statsbudget under ett anslag- med 
rubriken Utbildning och forskning inom högskolan m. m. ta upp ett pre
liminärt belopp av 2 739 199 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Utbildning 

och forskning inom högskolan m. m. för budgetåret 1977178 

beräkna ett anslag av_ 2 739 199 000 kr. 

E 2. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

4 322 273 
5 020 000 
5 258 000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) har till 
uppgift att utrusta universitet och högskolor inom utbildnings- och jord
bruksdepartementens verksamhetsområden, statliga kulturinstitutioner 

och de övriga institutioner som regeringen bestämmer. UUH fullgör ut
rustningsuppgifter inom alla departements verksamhetsområden. Kungl. 
Maj:t har den 15 maj 1959 utfärdat instruktion för UUH (ändrad -

senast den 15 februari 1974). 
UUH bistår vidare bl. a. universitets- och högskoleämbetet och lokal

och utrustningsprogramkommitteer:ri.a för universitet och högskolor vid 
utrustningsplanering samt de statliga forskningsråden vid anskaffning av 
utrustning. UUH svarar även för effektivering och samordning av upp-

23 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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handling inom universitets- och högskolesektorn och slut1~r i samverkan 
med riksrevisionsverket centrala avropsavtal, som kan tillämpas inom 
hela statsförvaltningen. 

Utanför universitets- och högskolesektorn svarar UUH bl. a. för upp
gifter i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

UUH Före-
draganden 

Personal 
Handläggande personal 22 + 1 of. 
Övrig personal 23 + 3 of. 

45 + 4 of. 
Anslag 
Lönekostnader 3 845 000 + 576 000 + 229 000 
Sjukvård 10 500 of. of. 
Lokalkostnader 682 000 20000 32000 
Expenser 482 500 + 161 000 + 41000 

därav för engångsutgifter (-) (+ 112 000) (-) 

5020000 + 717 000 + 238000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1. Pris- och löneomräkning 180 000 kr. 
2. 0-altemativet skulle, enligt nämndens bedömning, innebära att 

nämnden inte skulle kunna fullgöra viktiga delar av uppdrag som rege

ringen beslutat om. 
3. Medel för tjänster som förste byråsekreterare och personalassistent 

samt för teknisk utvärdering av instrument och apparatur m. m. 

( + 241 000 kr.). 
4. ökad medelsanvisning för biträdespcrsonal, extra arbetskraft m. m. 

samt medel för inköp av ny telefonväxel ( + 296 000 kr.). 

Föredraganden 

Innevarande budgetår har medel för utrustningsnämndens arbete med 

teknisk utvärdering av instrument och apparatur anvisats från reserva

tionsanslaget Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 
För nästa budgetår har jag beräknat medel för detta ändamål under 

förevarande anslag. 
I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under anslaget än 

sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för 

budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 5 258 000 kr. 
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E 3. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

2 092 626 
1900 000 
2100 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa opponenter 
vid disputationer inom de läroanstalter för vilka universitets- och hög
skoleämbetet är central förvaltningsmyndighet. Regeringen har den 3 
juni 1976 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Universitetskanslersämbetet 

Med hänsyn till de senaste årens belastning bör anslaget höjas med 
200 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till anslagsbelastningen bör anslaget för nästa budgetår 
räknas upp med 200 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer för bud
getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 2 100 000 kr. 

E 4. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m •. 

1975176 Utgift1 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

4 791628 
4 650 000 
4 650 000 

1 Anslaget Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden. 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning åt dels sådana leda
möter av tjänsteförslagsnämnd som avses i 117 § första stycket 4 uni
versitetsförordningen (1964: 461, omtryckt 1975: 336, ändrad senast 
1976: 937), dels sakkunniga i sådana befordringsärenden inom utbild
ningsdepartementets verksamhetsområde, i fråga om vilka ersättning 
inte skall utgå av för ändamålet särskilt anvisade medel. Regeringen har 
den 9 oktober 1975 och den 3 juni 1976 meddelat föreskrifter för an
slaget. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder 

m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 
4 650 000 kr. 
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E 5. Utbildningsbidrag för doktorander 

1975176 Utgiftl 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

16114 013 
39 500 000 
43 085 000 

1 Anslaget Stipendier för forskarutbildning. 

Reservation i 1830 735 

Från anslaget bestrids kostnader för sammanlagt 1 360 utbildnings
bidrag m. m. enligt förordningen (1976: 536) om utbildningsbidrag för 
doktorander. 

Utbildningsbidrag utgår med f. n. 31 680 kr. för år. 

Universitetskanslersämbctet 

Antalet utbildningsbidrag föreslås öka med 50. 
Alternativ 0 skulle innebära att 68 färre utbildningsbidrag skulle 

kunna delas ut under budgetåret 1977 /78. 

Föredraganden 

Utbildningsbidrag för doktorander utgår enligt riksdagens beslut vå
ren 1976 (prop. 1975176: 128, UbU 1975176: 28, rskr 1975176: 380) 
med belopp som ligger mitt emellan de högsta och lägsta beloppen för 
utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen. Utbildningsbidra
gen för doktorander räknas således upp när utbildningsbidragen inom 
arbetsmarknadsutbildningen höjs. Anslaget bör med hänsyn till den höj
ning av utbildningsbidragen som har ägt rum sedan anslagsbeloppet för 
budgetåret 1976177 beräknades höjas med 3 585 000 kr. Behållning på 
anslaget Stipendier för forskarutbildning vid utgången av budgetåret 
1976177 bör föras till budgetutjämningsfonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildningsbidrag för doktorander för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 43 085 000 kr. 

E 6. Vissa kurser för utländska studerande 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1714289 
1878 000 
1900 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för kurser i svenska språket för 
icke svensktalande studerande m. fl. Undervisningen står under univer
sitets- och högskoleämbetets överinseende och meddelas vid universi
teten. Regeringen har meddelat bestämmelser beträffande anslaget den 

3 juni 1976. 
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Lönekostnader för lärar
personal 

Driftkostnader 

Universitetskanslersiimbetet 

1976/77 

I 619 000 
259 000 

1878 000 

1. Pris- och löneomräkning 22 000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Universitets
kanslers
ämbetet 

}+ 2 922 000 

+ 2922 000 

Före
draganden 

+ 22000 

+ 22000 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning med åtta kurser. 
3. Medelsanvisning för ytterligare 160 kurser innefattande preparand

kurser även i engelska ( + 2 400 000 kr.) samt för förbättring av studie
effektiviteten ( + 500 000 kr.). 

Föredraganden 

Förslag från skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet rö
rande framtida organisation och utformning av bchörighetsgivandc 
utbildning för utländska studerande har remitterats till berörda myndig
heter och organisationer. För nästa budgetår beräknar jag med hänsyn 

härtill medel för oförändrat ca 160 kurser. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vissa kurser för utländska studerande för budgetåret 
1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1 900 000 kr. 

VISSA FORSKNINGSANDAMAL 

Medel för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) anvisas under fler
talet huvudtitlar i statsbudgeten, dels under anslag enbart avsedda för 
FoU, dels under anslag avsedda för även andra ändamål. Efter samråd 
med övriga departement har inom utbildningsdepartementet gjorts en 
sammanställning över de medel för FoU som budgetåret 1976/77 har 
anvisats över statsbudgeten. För de anslag som avser även andra ända
mål iir det ofta mycket svårt att exakt ange det belopp som används för 
FoU. Följande sammanställning ger därför endast en grov uppskattning 
av storleken av dessa resurser. 

Innevarande budgetår anvisas över statsbudgeten ca 3,6 miljarder kr. 
för FoU. Fördelningen på olika sektorer framgår av följande samman
ställning. 
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Sektor 

Arbetsmarknadsåtgärder, regional utveckling och planering 
Bostäder 
Energiförsörjning 
Kommunikationer 
Jordbruk och skogsbruk m.m. 
Näringslivsutveckling 
Sociala ändamål: insatser för barnfamiljer och ungdom, 

konsumentpolitiska åtgärder, hälso- och socialvård, 
åtgärder mot brott 

Miljövård 
Allmän forskning 
Utbildning 
Totalförsvar 
Internationellt utvecklingssamarbete 

Milj. kr. 

13 
21 

234 
69 

347 
155 

172 
107 

1 458 
52 

852 
125 

3 605 

Utbildnings- och försvarsdepartementen är de departement som svarar 
för de största beloppen till FoU. Den helt övervägande delen av FoU
utgifterna inom utbildningsdepartementets ansvarsområde avser allmän 
forskning och kan betraktas som i huvudsak grundforskning. 

Till nyss redovisade FoU-utgifter, som avser anslagsfimmsierad FoU, 
kan läggas FoU-utgifter inom den statliga verksamhet som finansieras 
på annat sätt, framför allt av affärsverken. 

Vidare utför statliga myndigheter forsknings- och utvecklingsuppdrag 
som finansieras av företag och organisationer. 

Forskningsråden inom utbildningsdepartementets område har i sam
band med sina förslag till anslagsframställning för budgetåret 1977/78 
redovisat vissa uppgifter om användningen av rådens r•~surser under 
budgetåret 1975/76. Även dessa uppgifter måste omges med vissa re
servationer eftersom råden i sina redovisningar använt delvis skilda de
finitioner. 

Rådens medelsdisposition budgetåret 1975/76 framgår av följande 
tabell (tkr.). 

Forsknings- Anslag 
råd1 

MFR 
HFR 
SFR 
NFR 
AFR 

64 352 
15 000 
15 739 
69 961 
33 254 

Medelsdisposition 

Forsknings- Publice- Förvalt- Tot. • 
projekt ringsverk- ning 
m.m. samhet m.m. 

63100 
11 566 
14022 
66 523 
32 5601 

708 
3 483 

847 
2600 

2050 
510 
624 

2107 
1 207 

65 858 
15 559 
15 493 
71230 
33 767 

1 MFR = statens medicinska forskningsråd, HFR = statens humanistiska 
forskningsråd, SFR = statens råd för samhällsforskning, NFR = statens 
naturvetenskapliga forskningsråd, AFR = statens råd för atomforskning. 

~Inklusive reservationer från tidigare budgetår. 
•Inklusive publiceringsverksamhet. 
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Merparten av den forskningsverksamhet som finansieras av forsknings-
råden bedrivs vid universitet och högskolor. Ungefär 12 % av de sam-

manlagda medlen för forskningsprojekt går till internationellt forsknings-
samarbete. Följande tabell visar hur av råden beviljade anslag (tkr.) för-
delades på läroanstalter m. m. 

Läroanstalt' Forskningsråd/ Anslags belopp 
(motsv.) m. m. 

MFR HFR SFR NFR• AFR• Summa 

u 10177 I 481 2 581 Il 782 1 863 27 884 
L 10 259 1 696 1 989 9 870 2 778 26 592 
G 10946 1 048 2 543 3 242 17779 
s 591 1 613 2 956 9 639 2 956 17 755 
Um 3 317 125 I 128 2 623 484 7 677 
Li I 084 61 255 1400 
Kl 22 386 609 22995 
KTH 109 2 896 3 604 6 609 
CTH 72 3 952 2 769 6793 
Lå 98 98 
HHS 416 416 
Lärarhögskolor 453 453 
Jordbrukets högskolor 764 896 1 660 
Museer m.m. 4 463 571 5034 
Vissa statliga forsk-

ningsinstitut 302 3 842 4144 
Internationellt 

samarbete 849 7 186 13 250 21 285 
Enskilda forskare 1110 1 092 2202 
Tidskrifter 797 359 1156 
Övrigt 2 886 470 12 1353 757 16 248 

63894 13 273 12956 65 754 32303 188180 

1 U, L, G, S, Um, Li = universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, 
Umeå och Linköping, Kl = karolinska institutet, KTH = tekniska högskolan 
i Stockholm, CTH = Chalmers tekniska högskola, Lå = högskolan i Luleå, 
HHS = Handelshögskolan i Stockholm. 

• I beloppen ingår även medel för resor. 
•Därav projektet Barrskogslandskapets ekologi 4 708 tkr. 

Riksdagen fattade våren 1976 (prop. 1975/76: 129, UbU 1975176: 32, 
rskr 1975/76: 368) beslut om forskningsrådsorganisationen inom utbild
ningsdepartementets verksamhetsområde. Beslutet innebär att nuvaran
de fem forskningsråd inom utbildningsdepartementcts område ersätts av 
tre nämligen: ett humanistisk-samhällsvetenskapligt forskningsråd, som 
ersätter statens humanistiska forskningsråd och statens råd för samhälls
forskning, ett medicinskt forskningsråd samt ett naturvetenskapligt forsk
ningsråd, som ersätter statens naturvetenskapliga forskningsråd och sta

tens råd för atomforskning. Vid sidan av de tre nya forskningsråden in
rättas en forskningsrådsnämnd (FRN) med uppgift bl. a. att .finansiera 
forskning med stort samhälleligt intresse, att svara för allmän övergri

pande information om forskning samt att vara ett samarbetsorgan för 
forskningsråden inom utbildningsdepartementets område, statens råd för 
skogs- och jordbruksforskning samt styrelsen för teknisk utveckling. 
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Av ledamöterna i forskningsråden skall majoriteten utses av elektors
församlingar valda av aktiva forskare vid universitet och högskolor. Ett 
mindre antal ledamöter, som skall företräda myndigheter eller andra 
organ inom olika samhällssektorer, utses av regeringen. 

Merparten av ledamöterna i FRN skall utgöras av representanter för 
allmänintressen, däribland riksdagsledamöter, företrädare för löntagar
organisationerna samt för kommuner och landsting. De tre nya forsk
ningsråden inom utbildningsdepartementets område, statens råd för 
skogs- och jordbruksforskning samt styrelsen för teknisk t!tveckling skall 
vardera utse en ledamot i nämnden. 

Den nya rådsorganisationen skall avse forskningsverksamhet fr. o. m. 
budgetåret 1977/78. Rådens och FRN:s arbete inför detta budgetår bör 
dock inledas våren 1977. De nya organen skall därför inrättas redan 
den 1mars1977. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 maj 1976 har tillkal
lats en organisationskommitte för forskningsråden. 

Organisationskornmitten har i enlighet med sina direktiv avgett för
slag till anslagsframställning för FRN. Vidare har kommitten avgett för
slag till bestämmelser för 1977 års val av forskningsrådsledamöter. Inom 
kommitten utarbetas vidare förslag till organisation av forskningsrådens 
och forskningsrådsnämndens kanslier. 

Organisationskommittens förslag till anslagsframställning för FRN 
redovisas i det följande. 

Regeringen bar den 11 november 1976 på grundval av organisations
kommittens förslag utfärdat förordning med provisoriska bestämmelser 
om val av ledamöter i forskningsråden inom utbildningsdepartementcts 
område. Dessa bestämmelser gäller endast de val som skall äga rum i 
början av år 1977. Bestämmelser för de följande valen kommer att ut
färdas när bestämmelserna för den nya högskolan föreligger. Det kom
mer därmed att bli möjligt att vid utformningen av dessa bestämmelser 
beakta erfarenheterna av de första valen. 

Valen vid universitet och högskolor av elektorer och el·:::ktorernas val 
av rådsledamöter kommer att äga rum under januari och :februari 1977. 

Till vart och ett av råden och till FRN skall höra ett sekretariat. Av 
rådens huvudsekreterare skall krävas vetenskaplig merit1!ring. I prop. 
1975/76: 129 framhölls att arvodesanställning är lämplig för huvudsek
reterarna. Vissa arbetsuppgifter vid rådskanslierna är dock av sådan ka
raktär att de motiverar inrättande av extra ordinarie tjänster. Det gäller 
bl. a. tjänsten som chef vid vart och ett av kanslierna. Det ankommer 
på regeringen och de berörda myndigheterna själva att besluta om den 
närmare utformningen av kansliernas organisation. 

I forsknirtgsrådsutredningens betänkande (SOU 1975: 26) Forsknings
råd föreslogs bl. a. att forskningsråden och FRN skulle få kompensation 
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under löpande budgetår för merkostnader till följd av löneavtal som har 
träffats efter det att anslagsberäkningarna avslutats. Sådan kompensa
tion förekommer inom utbildningsdepartementets område endast i de 
fall kostnader för en permanent verksamhet med betydande inslag av 
fast anställd personal bestrids från reservationsanslag. Den verksamhet 
som finansieras med medel från forskningsrådens anslag består i huvud
sak av projekt med skiftande varaktighet. Detta innebär att varje år ett 
antal projekt avslutas och ett antal nya påbörjas. Inom varje rådsorgans 
område bör därmed finnas en sådan rörlighet att medel kan avsättas för 
att täcka de löneförändringar som kan inträffa under ett budgetår. I de 
årliga budgetbedömningarna bör också - liksom hittills - beaktas de 
kostnadsförändringar som inträffar. Jag anser således att hittillsvarande 
praxis i detta avseende bör bibehållas för anslagen till de nya forsknings
råden och till FRN. 

I sitt betänkande föreslog forskningsrådsutredningen att ett särskilt 
reservationsanslag skulle ställas till FRN:s förfogande, avsett att använ
das för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning. Organisations
kommitten för forskningsråden tar upp frågan om finansiering av dyrbar 
vetenskaplig utrustning i samband med sitt förslag till anslagsframställ
ning för FRN. Kommitten betonar de samhälleliga prioriteringsproblem 
som forskningsorganisationens krav på mycket dyrbar utrustning inne
bär. Kommitten anger som exempel på sådan utrustning cyklotroner, 
större forskningsfartyg och observatorier. Kommitten påpekar att beslut 
om investeringar av denna natur praktiskt taget alltid måste fattas av 
regeringen, och i vissa fall även av riksdagen. Frågan om formerna för 
finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning behöver dock, enligt kom
mitten, ses över ytterligare. Utgångspunkten vid översynen bör vara att 
särskilda medel avsätts för finansiering av dyrbar utrustning. Det är en
ligt kommittens mening inte möjligt att f. n. uttala sig om var det slut
liga finansieringsansvaret bör ligga. Under utredningsskcdet bör FRN 
kunna ansvara för den för rådsorganisationen gemensamma beredningen 
av eventuellt uppkommande finansieringsfrågor. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att ge FRN i 
uppdrag att komma med förslag rörande formerna för finansiering av 
dyrbar vetenskaplig utrustning. 

Jag kommer i det följande att föreslå dels ett anslag till FRN på 
drygt 12 milj. kr., dels ett särskilt anslag benämnt Vissa resurser för 
forskning på 7,5 milj. kr., dels en ökning av forskningsrådens resurser 
med sammanlagt ca 20 milj. kr. För budgetåret 1977/78 beräknar jag 
bl. a. medel för vissa kostnader vilka innevarande budgetår bestrids 
från forskningsrådens medel, under andra anslag - bl. a. forsknings
rådsnämndens - och minskar samtidigt rådsanslagen med motsvarande 
belopp. Den nominella ökningen av rådens anslag blir därför samman-
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lagt ca 15 milj. kr. Vid min beräkning av forskningsråd1~ns anslag har 
jag bl. a. beaktat medclsbehovet för att möjliggöra ökad användning av 
datorresurser inom rådsstödda forskningsprojekt. 

E 7. Forskningsrådsnämnden 

Nytt anslag (förslag) 12 078 000 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975/76: 129, UbU 1975/76: 32, rskr 
1975176: 368) skall för den nya myndigheten forskningsrådsnämnden 
fr. o. m. budgetåret 1977/78 anvisas medel under ett särskilt reserva
tionsanslag. Under forskningsrådsnämndens anslag skall medel anvisas 
även för långsiktsmotiverad forskning. Medel för detta ändamål an
visas innevarande budgetår under anslaget Framtidsstudier. Under an
slaget till samhällsforskning är f. n. uppförd en anslagspost till folk
rörelseforskning. Posten disponeras av en särskild delegation med re
presentanter för de ideella folkrörelserna. Även för detta ändamål skall 
medel anvisas under anslaget till forskningsrådsnämnden. De skall dock 
även i fortsättningen disponeras av en särskild delegation för folkrörel
seforskning. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 maj 1976 tillkallade 
dåvarande chefen för utbildningsdepartementet en orga.nisationskom
mitte för forskningsråden (U 1976: 07). Organisationskommitten har 
haft till uppgift bl. a. att avge förslag till anslagsframställning för forsk
ningsrådsnämndcns verksamhet. Som underlag för detta arbete har 
organisationskommitten haft bl. a. förslag till anslagsframställning från 
resp. samarbetskommitten för långsiktsmotiverad forskning och delega
tionen för folkrörclseforskning. 

Organisatio11skommitte11 för forsk11i11gsråde11 

Forskningsrådsnämnden (FRN) skall ha till uppgift bl. a. att finan
siera forskning med stort samhälleligt intresse och att vara ett samar
betsorgan för forskningsråden inom utbildningsdepartementets område, 
statens råd för skogs- och jordbruksforskning samt styrdsen för tek

nisk utveckling. 
Organisationskommitten framhåller att en uppspaltning av FRN :s 

verksamhet i väldefinierade avsnitt är vansklig och från flera synpunk
ter även olämplig att göra på förhand. För bedömning av medelsbe
hovet under en inledande fas är emellertid en uppskattning av fördel
ningen i grova drag nödvändig. 

Kommitten betonar vikten av att kostnader för planering ses tillsam
mans med kostnader för forskningsstödjande insatser. En avsevärd del 
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av FRN:s medelsbehov kommer att gälla kostnader för planering i vid 
bemärkelse, innefattande t. ex. kunskapsöversiktcr, förstudier, uppfölj
ning och kontaktskapande insatser av olika slag. Medelsbehovet för 
de egentliga forskningsinitierande och forskningsstödjandc insatserna 
kommer i första hand att gälla forskningsprojckt som FRN finansierar 
gemensamt med forskningsråd och/eller sektorsorgan. 

Organisationskommitten anger exempel på områden, inom vilka 
forskningsprojekt skulle kunna samfinansieras av FRN och andra or
gan. Som sådana exempel nämns bl. a. forskning rörande alkohol och 
narkotika, toxikologi, hydrologi, biologisk kontroll, människan och 
biosfären, regional- och lokalpolitik samt massmcdiaforskning. 

Enligt organisationskommitten krävs för FRN:s första verksamhets
år 12 milj. kr. för den planering i kombination med projektstöd som är 
en förutsättning för att FRN skall kunna ta de initiativ och utveckla 
den samverkan med övriga forskningsorgan som riksdag och regering 
har avsett vid sina beslut om den nya forskningsrådsorganisationen. Be
loppet innefattar medel för den långsiktsmotiverade forskningen. Kom
mitten understryker att det angivna beloppet representerar den nivå 
som fordras för att FRN skall komma igång med verksamheten och 
att resurserna vid full utbyggnad måste vara av en helt annan storlek. 

I FRN :s anslag skall ingå en särskild anslagspost till folkrörelseforsk
ning. En rad ansökningar till den nuvarande delegationen för folkrörel
seforskning, vilka avslagits på grund av medclsbrist, gäller enligt orga
nisationskommittens bedömning centrala frågor både för folkrörelser
nas möjligheter att finna nya vägar i samhällsarbetet och för att belysa 
skilda sidor av deras utveckling. Medelsanvisningen till delegationen 
för folkrörclseforskning har under budgetåren 1975176 och 1976/77 
varit oförändrat 500 000 kr. Organisationskommitten föreslår att belop
pet höjs till 1,5 milj. kr. 

För FRN:s uppgifter som samarbetsorgan för forskningsråden bör, 
enligt organisationskommitten, under FRN:s anslag beräknas 375 000 
kr. för ändamål - forskningsrådens samarbetsdelegation, kommitten 
för forskningsorganisation och forskningsekonomi, forskningsrådens 
nämnd för forskningsinformation, Europcan Science Foundation -· 
vilka innevarande budgetår bekostas från forskningsrådens anslag. 

Organisationskommitten betonar att FRN :s uppgifter i samband 
med bl. a. planering kräver att FRN redan från början ges starka 
kansliresurser. Enligt kommitten bör för förvaltningskostnader beräk
nas 1,8 milj. kr. 

Organisationskommittcn föreslår således att för FRN anvisas sam
manlagt 15 675 000 kr. 
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Föredraganden 

I prop. 1975/76: 129 om forskningsrådsorganisationen anfördes bl. a. 
att den nuvarande forskningsrådsorganisationen i stort sett fungerat väl 
när det gäller att fördela medel till inomvetenskapligt motiverad forsk
ning. Däremot har den bl. a. till följd av sin institutionella utformning, 
inte alltid kunnat fånga upp och tillgodose de forskningsbehov som har 
sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem. Vidare framhölls att efter
som varje forskningsråd har sitt ämnesmässiga ansvarsområde, det har 
varit svårt att få stöd för dem som vill arbeta med tvär- och mångveten
skapliga forskningsprojekt. 

Forskningsrådsnämnden (FRN), som inrättas den 1 mars 1977, skall 
som främsta uppgift ha att, vid sidan av de insatser som de enskilda 
råden gör, initiera och stödja forskning främst inom områden som är 
angelägna från samhällets synpunkt. FRN skall härvid särskilt beakta 
behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning. 

Organisationskommitten för forskningsråden har gett en mångfald 
exempel på forskningsområden där FRN skulle kunna göra värdefulla 
insatser. Jag delar organisationskommittens uppfattning att även det 
första urvalet av forskningsområden som skall få stöd från FRN bör 
ankomma på FRN själv. Sammansättningen av FRN, vilken jag redovi
sat i det föregående, bör borga för att FRN vid sina prioriteringar kom
mer att beakta skilda intressen. 

Organisationskommitten har visat att behovet av medel för forskning 
är stort inom många områden. Huvudregeln för FRN:s verksamhet 
skall dock, enligt riksdagens beslut, vara att FRN skall finansiera forsk
ningsprojekt tillsammans med forskningsråd och/eller sektoriella organ. 

Jag beräknar för FRN:s verksamhet under budgetåret 1977/78 sam
manlagt 9 875 000 kr. I detta belopp ingår medel för vissa ändamål 
gemensamma för forskningsråden vilka innevarande budgetår bekostas 
från forskningsrådens anslag (375 000 kr.). 

Under förevarande anslag skall enligt riksdagens beslut våren 1976 
även anvisas medel för folkrörelseforskning. Medlen skall som hittills 
disponeras av en särskild delegation för folkrörelseforskning. Medel för 
detta ändamål anvisas innevarande budgetår under anslaget Samhälls
forskning. Medelsanvisningen för ändamålet har varit 500 000 kr. för 
vartdera av budgetåren 1975/76 och 1976177. Jag delar organisations
kommittens uppfattning att de särskilda medlen för folkrörelseforskning 
bör ökas. Enligt min mening bör för folkrörelseforskning beräknas 
1 000 000 kr. Vidare skall enligt nyssnämnda beslut av riksdagen under 
förevarande anslag anvisas medel för den verksamhet som i dag be
drivs genom samarbetskommitten för långsiktsmotiverad forskning. 
Nämnda kommittc skall upphöra och FRN skall överta de uppgifter 
som f. n. åligger kommitten. FRN får en sammansättning som är rela-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 365 

tivt likartad samarbetskommittens, varför det torde vara rimligt att låta 
FRN svara även för stödet till långsiktsmotiverad forskning. Denna 
organisatoriska förändring av stödet till långsiktsmotiverad forskning 
bör enligt min mening inte behöva leda till att man överger de me
toder för arbetet som kommitten utvecklat. Dessa har varit frukt
bärande och bör därför kunna tillämpas även i fortsättningen. De bör 
kunna utgöra en god utgångspunkt för totalplaneringen av FRN:s verk
samhet. Jag utgår från att FRN också kommer att utnyttja sin möjlig
het att låta frågor om långsiktsmotiverad forskning beredas t. ex. i en 
särskild delegation. 

Samarbetskommitten disponerar innevarande budgetår 2 milj. kr. 
Medelsanvisningen för detta ändamål har varit oförändrad sedan sam
arbetskommittens tillkomst. Jag förutsätter att FRN i sin verksamhet 
kommer att prioritera långsiktsmotiverad forskning. 

Riksdagen har på tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande 
budgetår anvisat medel för att täcka kostnaderna för det svenska med
lemskapet i Internationella institutet för tillämpad systemanalys (HASA; 
prop. 1976/77: 25, UbU 1976177: 9, rskr 1976177: 73). Jag räknar med 
att det svenska medlemskapetfr. o. m. den 1 juli 1977skall utövas av ett 
organ under FRN, varför kostnader för medlemskapet bör bestridas 
från anslaget till nämnden. Jag beräknar anslags behovet härför för 
nästa budgetår till 1203000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 
reservationsanslag av 12 078 000 kr. 

E 8. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1975/76 Utgift1 

1976/77 Anslag2 

1977/78 Förslag 

29 864 907 
35165 000 
37 336 000 

Rcservationa 4 764 309 

1 Därav anslaget Humanistisk forskning 14 527 195 kr. och anslaget Samhälls
forskning 15 337 712 kr. 

•Därav anslaget Humanistisk forskning 16 834 000 kr. och anslaget Samhälls
forskning 18 331 000 kr. 

• Därav anslaget Humanistisk forskning 1 515 327 kr. och anslaget Samhälls
forskning 3 248 982 kr. 

Från anslaget Humanistisk forskning bestrids kostnader för dels forsk
ningsprojekt samt fem extra ordinarie tjänster som professor och tolv 
forskartjänster, dels statens humanistiska forskningsråds förvaltning. 
För förvaltningskostnader får budgetåret 1976/77 användas högst 
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560 000 kr. av anslaget. Statens humanistiska forskningsråd disponerar 
även avkastningen av Humanistiska fonden. 

Från anslaget Samhällsforskning bestrids kostnader för dels forsk
ningsprojekt samt tre extra ordinarie tjänster som profc~ssor, en extra 
ordinarie tjänst som biträdande professor och 20 forskartjänster, dels 
förvaltningen vid statens råd för samhällsforskning. För förvaltnings
kostnader får budgetåret 1976/77 användas högst 760 000 kr. av an
slaget. 

Enligt riksdagens beslut {prop. 1975/76: 129, UbU 1975/76: 32, rskr 
1975/76: 368) skall nuvarande humanistiska forskningsrådet och rådet 
för samhällsforskning budgetåret 1977/78 ersättas av humanistisk-sam
hällsvetenskapliga forskningsrådet. De nuvarande forskningsråden har 
var för sig avgivit förslag till anslagsframställning avseende berörda 
delar av det nya forskningsrådets verksamhetsområde. 

Humanistisk forskning 
Samhällsvetenskaplig 
forskning 

1976/77 

16 834 000 

18 331 000 

35 165 000 

Statens humanistiska forskningsråd 

Beräknad ändring 1977/78 

Myndigheterna Föredra
ganden 

+ 7166000 

+ 7 669 000 

+14 835 000 

}+2171 000 

+2171000 

1. 0-alternativet skulle medföra indragning av anslag motsvarande 
ungefär nio tjänster. 

2. En extra ordinarie tjänst som professor i konstsociologi, personlig 
för docenten vid universitetet i Lund Sven Sandström, med placering 
vid universitetet i Lund. Universitets- och högskoleämbet1~t har avstyrkt 
förslaget ( + 282 000 kr.). 

3. En extra ordinarie tjänst som professor i italienska, personlig för 
docenten vid universitetet i Uppsala Ingrid Arthur, med placering vid 
universitetet i Uppsala. Universitets- och högskoleämbetet har avstyrkt 

förslaget ( +282 000 kr.). 
4. Fem forskartjänster ( +595 000 kr.). 
5. Kostnaderna för Dokumenteringsarkivet för modern konst i Lund, 

som nu bestrids från rådets anslag, bör fortsättningsvis bestridas från 
anslag till universitetet i Lund ( -174 000 kr.). 

6. lnom ramen för det av rådet yrkade beloppet för humanistisk 
forskning bör för förvaltningskostnader avseende rådets verksamhets
område beräknas 750 000 kr., vilket innebär en ökning mc!d 190 000 kr. 
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Statens råd för samhällsforskning 

1. 0-altemativet skulle medföra indragning av anslag motsvarande 
ungefär tio tjänster. 

2. En extra ordinarie tjänst som professor i makrosociologi, personlig 
för professorn Gösta Carlsson, med placering vid universitetet i Stock
holm. Universitetskanslersämbetet har tillstyrkt förslaget. 

Föredraganden 

För humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet räknar jag med 
ett anslag av 37 336 000 kr., vilket innebär en ökning jämfört med an
slagen Humanistisk forskning och Samhällsforskning innevarande bud

getår med 2 171 000 kr. 
Reservationer på anslagen Humanistisk forskning och Samhällsforsk

ning vid utgången av budgetåret 1976/77 bör föras till förevarande an
slag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för bud
getåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 37 336 000 kr. 

E 9. Medicinska forskningsrådet 

1975/76 Utgift1 

1976/77 Ansiag1 
1977178 Förslag 

64 224 686 
71671000 
77 568 000 

1 Anslaget Medicinsk forskning. 

Reservationl 1190157 

Från anslaget Medicinsk forskning bestrids kostnader för dels forsk
ningsprojekt, dels nio extra ordinarie tjänster som professor, fem extra 
ordinarie tjänster som biträdande professor och tjugofem forskartjänster 
samt medicinsk publiceringsverksamhet. För förvaltningskostnader får 
budgetåret 1976177 användas högst 1 300 000 kr. av anslaget. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Myndigheten Före-
draganden 

Allmänmedicinsk och 
yrkesmedicinsk forskning 68 301 000} 
Försvarsmedicinsk +38 329 000 +5 897000 
forskning 3 370 000 

71 671 000 -f-38 329 000 +s 891000 
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Statens medicinska forskningsråd 

1. 0-alternativet skulle medföra indragning av anslag motsvarande 
ca 45 tjänster. 

2. Den verksamhet som i dag hör till rådets försvarsmedicinska sek
tion bör fortsättningsvis i sin helhet knytas till det nya medicinska 
forskningsrådet. 

3. Nio forskartjänster ( + 1 071 000 kr.). 
4. ökade medel för forskar- och forskarrekryteringsbefattningar, sti

pendier m. m. ( +3 800 000 kr.). 
5. Resursförstärkning för att möjliggöra ökade anslag till s. k. tung 

utrustning ( +4 342 000 kr.) och för att täcka ökade kostnader för för
söksdjur ( +450 000 kr.). 

6. Inom ramen för det av rådet yrkade beloppet för medicinsk forsk
ning bör för förvaltningskostnader avseende rådets verksamhetsområde 
beräknas 1500000 kr., vilket innebär en ökning med 200 000 kr. 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut om en ny forskningsrådsorganisation (prop. 
1975176: 129, UbU 1975/76: 32, rskr 1975/76: 368) skall den försvars
mcdicinska sektionen inom statens medicinska forskningsråd avskaffas. 
Regeringen uppdrog den 26 maj 1976 åt det medicinska forskningsrådet 
att - med beaktande av vad som anförts i nämnda proposition -
i samråd med berörda myndigheter pröva och komma med förslag 
rörande den fortsatta ansvars- och medelsfördelningen för den verksam
het för vilken den försvarsmcdicinska sektionen inom medicinska forsk
ningsrådet i dag svarar. Rådet har i samband med förslag till anslags
framställning för budgetåret 1977178 redovisat det utredn'ingsarbete som 
har utförts med anledning av detta uppdrag. Rådet föreslår att den verk
samhet som i dag hör till rådets försvarsmedicinska sektion i fortsätt
ningen i sin helhet knyts till det medicinska forskningsrådet. Jag bi
träder förslaget och beräknar medel för försvarsmedicinsk forskning 
under förevarande anslag. Forskningsrådet bör - inom ramen för sitt 
anslag - avgöra hur mycket som skall anvisas för försvarsrnedicinska 
forskningsprojekt. 

För medicinska forskningsrådet räknar jag med 1~tt anslag av 
77 568 000 kr., vilket innebär en ökning jämfört med anslaget Medi
cinsk forskning innevarande budgetår med 5 897 000 kr. 

Reservation på anslaget Medicinsk forskning vid utgången av budget
året 1976177 bör föras till förevarande anslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
till Medicinska forskningsrådet för budgetåret 1977 /78 anvisa 

ett reservationsanslag av 77 568 000 kr. 
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E 10. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

1975/76 Utgiftl 

1976/77 Anslag~ 

1977 /78 Förslag 

109 553 729 

129 313 000 
135 996 000 

Reservation3 16 251211 

' Därav anslaget Naturvetenskaplig forskning 75 536 783 kr. och anslaget 
Atomforskning 34 OJ 6 946 kr. 

2 Därav anslaget Naturvetenskaplig forskning 93 579 000 kr. och anslaget 
Atomforskning 35 734 000 kr. 

• Därav anslaget Naturvetenskaplig forskning 14 040 678 kr. och anslaget 
Atomforskning 2 210 533 kr. 

Från anslaget Naturvetenskaplig forskning bestrids kostnader för dels 
forskningsprojekt, dels åtta extra ordinarie tjänster som professor och 

32 forskartjänster, dels statens naturvetenskapliga forskningsråds för
valtning. Från anslaget bestrids även kostnader för rymdforsknings

projekt inom verksamhetsområdet för statens delegation för rymdverk

samhet (jfr prop. 1972: 48 s. 37, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Vidare 
bestrids från anslaget vissa kostnader för EISCAT-projektet (jfr prop. 

1975/76: 100 bil. 10 s. 423, UbU 1975/76: 20, rskr 1975/76: 245). 
Från anslaget Atomforskning bestrids kostnader för dels forsknings

projekt, dels en extra ordinarie tjänst som professor och nio forskar

tjänster, dels statens råds för atomforskning förvaltning. Från anslaget 
utgår även medel för del av det svenska bidraget till den europeiska 
kärnforskningsorganisationens (CERN) program för en 300 GeV-acce

lerator (jfr prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). 

1976/77 

Naturvetenskaplig forskning' 79 059 000 
Atomforskning" 35 734 000 
Rymdforskning' 9 020 000 
EISCA T1 5 500 000 

129 313 000 

1 Statens naturvetenskapliga forskningsråd. 
2 Statens råd för atomforskning. 
' Delegationen för rymdverksamhet. 

Statens naturvetenskapligq forskningsråd 

Beräknad ändring 1977/78 

Myndig
heterna 

+35 960 000} 
+10 266000 
+ 2 474 000 
- 5 500000 
+53 200 000 

Före
draganden· 

+11261000 

+ 922 000 
5 500 000 

+ 6683 000 

1. 0-alternativct skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av 37 tjänster. 
2. Rådet har i sin programskrift för perioden 1976-1981 preciserat 

den önskvärda inriktningen av verksamheten. Flertalet av de priorite

rade programmen har innevarande budgetår fått ökade resurser. Bio
geokemiska kretslopp har förts upp som nytt prioriterat program. 

3. Av den föreslagna ökningen av anslaget prioriterar rådet åtgärder 
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som kostnadsberäknats till ca 10,8 milj. kr. Inom ramen för detta be
lopp bör förutom bibehållande av nuvarande verksamhetsvolym bl. a. 
följande ändamål tillgodoses. 

Prioriterade program ( +8,5 milj. kr.). 
Programområdet kunskapsöverföring ( + 100 000 kr.). 
Internationella konventionsbundna åtaganden ( +450 000 kr.). 
4. En extra ordinarie tjänst som professor i marin ekologi med spe

ciellt avseende på Östersjön, personlig för biträdande professorn Bengt
Owe Jansson, med placering vid universitetet i Stockholm. 

5. En extra ordinarie professur i paleobiologi med stratigrafi och 
kolvätegeologi, personlig för biträdande professorn Anders Martinsson, 
med placering vid universitetet i Uppsala. 

6. Universitetskanslersämbetet har föreslagit att verksamheten vid 
två forskargrupper, nämligen forskargruppen i termokemi vid universi
tetet i Lund och forskargruppen i etologi vid universitett:t i Stockholm, 
som innevarande budgetår finansieras med medel från anslaget Natur
vetenskaplig forskning, fr. o. m. budgetåret 1977178 finansieras via an
slaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Naturhistoriska riks
museet har föreslagit att verksamheten vid zootaxonomiska servicecen
tralen, som innevarande budgetår finansieras med medel: från anslaget 
Naturvetenskaplig forskning, fr. o. m. budgetåret 1977/78 finansieras via 
anslagen till naturhistoriska riksmuseet. Rådet tillstyrker förslagen. Vid 
bifall till dessa förslag räknar rådet med ett minskat medelsbehov . 
(-1380000 kr.). 

Statens råd för atomforskning 

1. 0-alternativet skulle medföra indragning av anslag motsvarande 
15-20 tjänster. 

2. I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansie
ringen av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV
accelerator (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175) skall mer
parten av kostnaderna för Sveriges deltagande i programmet bestridas 
inom ramen för anslaget Atomforskning. För nästa budgetår beräknar 
rådet dessa kostnader till sammanlagt 15,3 milj. kr. vid en växelkurs av 

1,81 skr/sfrs. 
3. Av den föreslagna ökningen av anslaget prioriterar rådet åtgärder 

som kostnadsberäknats till ca 8,8 milj. kr. Inom ramen för detta belopp 
bör förutom bibehållande av nuvarande verksamhetsvolym bl. a. följande 

ändamål tillgodoses. 
Euratom - fusionssamarbetet ( + 1,1 milj. kr.) 
Utnyttjande av CERN ( + 1,5 milj. kr.) 
överföring av finansieringsansvaret för forskningsrådens laborato

rium i Studsvik till högskoleorganisationen i enlighet med Studsviksut

rcdningens förslag ( - 974 000 kr.) 
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Statens delegation för rymdverksamhet 

1. Ett realiserande av 0-alternativet skulle allvarligt skada den konti

nuitet och balans som råder inom det nationella rymdforskningspro
grammet. 

2. Av den föreslagna ökningen av anslaget avser 1,2 milj. kr. en ut

vidgning av rymdforskningssamarbetet med Sovjetunionen. Delegationen 

har i skrivelse den 18 november 1976 anmält att den beräkriar medels

behovet för vidgat samarbete med Sovjetunionen under nästa budgetår 

till 800 000 kr. 

Studsviksutred11inge11 

Inledning 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 september 1975 till
kallade dåvarande chefen för industridepartementet den 12 november 

samma år sakkunniga1 (I 1975: 05) för utredning av verksamheten vid 
AB Atomenergi. De sakkunniga bar antagit namnet Studsviksutred

ningen. Utredningen överlämnade den 19 juli 1976 sitt första delbetän
kande (Ds I 1976: 3) Grundläggande forskning och bibliotek i Studsvik. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av försvarets forsk

ningsanstalt (FOA), statskontoret, kungl. biblioteket, universitets- och 

högskoleämbetet (UHÄ), statens vattenfallsverk, styrelsen för teknisk 

utveckling (STU), universiteten, tekniska högskolan i Stockholm (KTH), 
Chalmers tekniska högskola (CTH), statens naturvetenskapliga forsk
ningsråd, statens råd för atomforskning, statens strålskyddsinstitut, sta
tens kärnkraftinspektion, statens råd för vetenskaplig information och 

dokumentation (SINFDOK), forskningsrådsutredningen (U 1972: 02), 

biblioteks- och dokumentationssamverkanskommittcn (U 1975: 06, 
BIDOK), SINFDOK-utredningen (I 1975: 04), AB Atomenergi, Oskars
hamnsverkets kraftgrupp AB, Sydkraft AB och Tekniska litteratursäll
skapet. Därjämte har styrelsen för forskningsrådens laboratorium och 
Vetenskapsakademien inkommit med skrivelser i ärendet. 

Utredningen 
Studsviksutredningens delbetänkande Grundläggande forskning och 

bibliotek består av två delar; i den ena behandlas grundläggande forsk

ning i Studsvik och i den andra biblioteksverksamheten i Studsvik. 

Utredningen har sett som sin uppgift att studera betydelsen av grund

forskningen i Studsvik ur nationell synvinkel samt dess samband med 

och betydelse för AB Atomenergis övriga verksamhet i syfte att kunna 

fastställa lämplig omfattning och organisation av grundforskning inom 

AB Atomenergi och vid forskningsanstalten i Studsvik. Eftersom frå
gan om organisatorisk inplacering av forskningsrådens laboratorium i 

' Professorn Gunnar Hambra:us, docenten Nils Landqvist och landshövdingen 
Mats Lemne (ordförande). 
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Studsvik har aktualiserats vid flera tidigare tillfällen h.ar utredningen 
också sett som sin uppgift att lämna förslag vad gäller framtida huvud

mannaskap för detta laboratorium. 

Utredningen framhåller att det är angeläget att statsmakterna be

reder fortsatta möjligheter till grundläggande forskning inom det na

turvetenskapliga området, att de resurser som har byggts upp i Studs
vik vidmakthålls och att den befintliga utrustningen ställs till svensk 

forsknings förfogande. Utredningen understryker att om verksam

heten i Studsvik inte kan fortsätta ingen sådan forskning längre kom

mer att förekomma i vårt land. Detta skulle få allvarliga konsekvenser 
inte bara för den autonoma kärnfysikaliska grundforskningen utan ock
så för nuklcärvetenskapliga tillämpningar inom en rad områden. 

Vad gäller huvudmannaskapet för forskningen konstaterar utred

ningen att huvudmannen bör ha till uppgift att 

- svara för att forskningen planeras och leds bl. a. med hänsyn till 
dess vetenskapliga värde, 

- rekrytera och utbilda forskare och tekniker, 

- företräda verksamheten utåt och inför anslagsbeviljande myndig-

heter, 
- administrera forskningsanslag samt 
- rapportera och publicera forskningens resultat. 

Utredningen konstaterar att i AB Atomenergis uppgift ligger i första 
hand att agera inom den företagsekonomiska ram som dess juridiska 

arbetsform påkallar. Bolagsformen har erfarenhetsmässigt resulterat i 
att den autonoma forskningen vid Studsvik inte har kunnat bedrivas på 
villkor som är jämförbara med dem som gäller för högskoleforskningen. 
Eftersom resurserna i Studsvik är av nationell vetenskaplig betydelse 
menar utredningen att grundforskningen i Studsvik bör betraktas som 
en nationell forskningstillgång. Utredningen föreslår att huvudmanna
skapet för den grundläggande forskningen i Studsvik skall förläggas till 
i första hand universitetet i Linköping. 

Vad gäller den lokala organisationen för grundforskningen i Studsvik 

föreslår Studsviksutredningen en institution vid universitetet i Linköping 

med en särskilt sammansatt styrelse. Utredningen föreslår vidare att de 
av forskningsrådens laboratorium nu disponerade lokakrna samman

förs med universitetet i Linköping och att utrustningen vid laboratoriet 

likaså övergår till universitetet. 
AB Atomenergis bibliotek i Studsvik sysselsätter f. n. närmare 20 

personer motsvarande ca 16 helårsanställda. över industridepartemen
tets huvudtitel utgår under anslaget AB Atomenergi: övrig verk

samhet bidrag till driften av biblioteket i Studsvik med. 2,5 milj. kr. 
Vidare utgår från anslaget Energiforskning (posten övrig verksamhet) 

ersättning till AB Atomenergi för bolagets medverkan i IAEA:s doku
mentationssystem INIS med ca 300 000 kr. per år. 
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Studsviksutredningen konstaterar att AB Atomenergis bibliotek fyl
ler en mycket viktig funktion för bolaget men att en rad faktorer talar 
för att biblioteket inte kan betraktas som ett företagsbibliotek. Enligt 
utredningen fyller Studsviksbiblioteket funktionen som centralt special
bibliotek för kärnenergiområdet och ingår därigenom som en länk 
i det svenska biblioteksväsendet. Biblioteket bör enligt Studsviksutred
ningen inordnas i universitetens biblioteksorganisation men utredningen 
har inte funnit det ingå i dess uppgift att närmare föreslå hur ett så
dant inordnande bör ske. Utredningen konstaterar att inordnandet av 
biblioteket i universitets- och högskoleorganisationen inte behöver ute
sluta finansiering även från annat håll och nämner följande tänkbara 
finansieringskällor. 

Statsanslag inom ramen för de anslag som anvisas till vetenskapliga 
bibliotek. 
Direkt statsanslag till verksamheten. Redan i dag direktfinansieras 
viss verksamhet. Sådan finansiering bör inskränkas till specialavsnitt. 

- Nämnden för energiproduktionsforskning. Med den centrala ställ
ning som nämnden för energiproduktionsforskning bar inom energi
forskningsområdet bör en finansiering av Studsviksbiblioteket med 
dess tyngd inom energiområdet vara ett i hög grad aktuellt alternativ 
menar utredningen. 
AB Atomenergi. Vissa specialområden inom biblioteket, som är 
väsentliga för bolaget, bör enligt utredningen troligen finansieras 
därifrån. 

Remiss behandlingen 
Studsviksutredningens förslag att d e n g r u n d l ä g g a n d e 

f o r s k n i n g e n i Studsvik skall sammanföras till en institution knuten 
till universitets- och högskoleorganisationen och att institutionen skall 
ledas av en särskilt sammansatt styrelse tillstyrks eller lämnas utan 
erinran av det övervägande antalet remissinstanser. 

Det råder emellertid delade meningar om utredningens förslag att in
stitutionen skall knytas till universitetet i Linköping. Bland de remiss
instanser som delar utredningens uppfattning i denna fråga kan nämnas 
statskontoret samt universiteten i Uppsala, Göteborg, Stockholm och 
Umeå, CTH, statens kämkraftinspektion och AB Atomenergi. 

Tekniska fakultetens i Linköping utbildningsnämnd anser dock att de 
organisatoriska former som forskningsrådens laboratorium nu har före
faller ganska gynnsamma och ser inte något väsentligt skäl till någon 
förändring. Nämnden anser att om en sådan ändå skulle genomföras, 
den bör avse ett universitet eller en högskola med inriktning mot kärn
fysik, kärnkemi och reaktorteknologi. Utbildningsnämnden framhåller 
bl. a. att inriktningen av energiforskningen i Linköping inte innefattar 
kärnfysikalisk forskning, att en profilering i riktning mot kärnfysik och 
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kärnkraftteknik skulle kräva betydande kostnader samt att inga skäl i 
dagens läge finns att ompröva inriktningen av verksamheten i Linköping. 
Även konsistoriet och medicinska fakulteten i Linköping, tekniska faklll
teten i Lund, FOA, KTH, 11äm11den för energiproduktionsforskning, 
forskningsrådsutredningen och styrelsen för forskningsrådens labora

torium framhåller att universitetet i Linköping nu saknar kärnfysikalisk 
inriktning och förordar andra huvudmän. VHA' anser också att de i ut
redningen anförda skälen för anslutning till universitetet i Linköping inte 
är tillräckliga. 

Existensen av och tillgången till reaktorer i Studsvik bedömer främst 
FOA, universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg, AB Atomenergi samt 
styrelsen för forskningsrådens laboratorium vara av utomordentligt stort 
värde för den fortsatta grundforskningen i Studsvik. 

Tekniska fakultetens i Linköping utbildningsnämnd påpekar att ut
redningen hade bort ta upp frågan om hur livslängden hos de tunga bas
resurserna i Studsvik påverkar förändringen av AB Atomenergis verk
samhetsområde. Utbildningsnämnden framhåller att man bör beakta att 
driften av R2-reaktom kan komma att inskränkas på längre sikt och att 
det eventuellt kan bli aktuellt med avställning. Motsvarand·~ uppfattning 
anförs av KTH, som dessutom ifrågasätter om inte van de Graaff
accelcratorn redan är uttjänt. 

Styrelsen för teknisk utveckling och AB Atomenergi anser att van de 
Graaff-laboratoriet inte, som utredningen föreslår, bör flyttas över till 

institutionen utan även fortsättningsvis bör tillhöra bolaget då den forsk
ningsverksamhet som bedrivs där huvudsakligen omfattar riktad forsk
ning och naturligt ingår i AB Atomenergis eget forskningsprogram. 
Däremot tillstyrker bolaget livligt att den nya institutionen ökar nyttjan
det av van de Graaff-laboratoriet. Statens rcld för atomforskning fram
håller däremot att överförande av såväl van de Graaff-laboratoriet som 
R2-0-reaktorn är starkt önskvärt från forskningens synpunkt. 

Beträffande finansieringen av verksamheten vid forsknin.gsinstitutio
nen anser bl. a. universitetet i Linköping, statens kärnkraftinspektion 

och styrelsen för forskningsrådens laboratorium att bidrag borde utgå 
från ett programanslag över statsbudgeten. AB Atomenergi anger som 
en grundförutsättning att bolaget får fortsatta anslag till drift av R2-
och R2-0-reaktorerna samt att finansieringen av den nya institutionens 
utnyttjande av reaktorerna löses. Bolaget framhåller vidare att forsk
ningsråden sedan länge har gett helt otillräckliga anslag härför. 

Så gott som samtliga remissinstanscr betonar liksom utredningen vik
ten av att hålla samman b i b I i o t eks ve r k s a m hete n i Studsvik 
med samma inriktning som i dag och understryker bibliotekets bety
delse som nationellt centralbibliotek inom kärnenergiområdet. Dess 
samling av forskningsrapporter med rapportserier även utanför kärn
energiområdet framhålls som mycket betydelsefull av bl. a. överbiblio-
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tekarien vid universitetet i Linköping och av BIDOK. överbibliotekarien 

vid KTH anser däremot att biblioteket i huvudsak är ett förctagsbiblio
tck som skulle kunna omformas till ett rent stödbibliotek för verksam
heten i Studsvik och att de resterande funktionerna kunde överföras till 
något av de stora teknisk-vetenskapliga biblioteken, t. ex. KTH:s. 

Utredningens förslag att Studsviksbibliotekets verksamhet skall om
fatta hela energiproduktionsområdet har mötts av blandade reaktioner 
hos remissopinionen. Några instanser, t. ex. kungl. biblioteket, wziversi

tetet i Umeå, CTH, STU, Sydsvenska Kraft AB och delegationen för 

energiforskni11g ställer sig positiva till förslaget att utöka verksamheten 
och anser bl. a. att det skulle innebära att de vetenskapliga litteratur
samlingarna bättre skulle utnyttjas och att bibliotekets ställning som na
tionellt centralbibliotek skulle förstärkas. Starkt kritiska till denna lös
ning är däremot bl. a. överbibliotekarien vid KTH och Vetenskapsakade

mien, som inte finner det realistiskt att låta biblioteket omfatta hela 
encrgiproduktionsområdet. 

Några remissinstanser, bland dem FOA samt universiteten i Göteborg 

och Lund, ansluter sig till utredningens förslag att biblioteket i sin helhet 
överförs till högskolesektorns biblioteksorganisation. Statskontoret där
emot förordar att AB Atomenergi kvarstår som huvudman för biblio
teket. 

Flera instanser, bland dem naturvetenskapliga forskningsrådet och 
BIDOK, anser att man nu inte slutligt bör ta ställning till frågan om 
huvudman för biblioteket utan avvakta BIDOK:s och SINFDOK-utred
ningens förslag. UHA anser det uppenbart att ytterligare utredning krävs. 

BIDOK, SINFDOK-utredningen och AB Atomenergi föreslår att, i av
vaktan på resultat från kompletterande utredningar och klarhet om even
tuellt byte av huvudman, Studsviksbiblioteket ges möjlighet att med 
hjälp av statliga bidrag interimistiskt fortsätta sin verksamhet under AB 
Atomenergis ledning. 

Föredraganden 

Jag tar först upp de frågor som föranleds av Studsviksutredningens 
betänkande (Ds I 1976: 3) Grundläggande forskning och bibliotek i 
Studsvik. Utredningen ha~ föreslagit att huvudmannaskapet för den 
grundläggande forskningen i Studsvik förs över från AB Atomenergi 
och statens råd för atomforskning till universitetet i Linköping. Vidare 
föreslår utredningen att huvudmannaskapet för biblioteksverksamheten 
vid AB Atomenergi förs över till organisationen för de vetenskapliga 
biblioteken. Vad gäller finansieringen och de institutionella frågorna 
rörande biblioteksverksamheten har utredningen inte lämnat något de
taljerat förslag men pekar på några alternativa lösningar. Någon en
tydig remissopinion har inte kommit till uttryck. Detta gäller särskilt 
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den grundläggande forskningen där några remissorgan är starkt kritiska 
till utredningens organisatoriska förslag. Till dessa hör bl. a. universite
tet i Linköping. 

I beredningen av utredningens förslag har jag samrått med statsrådet 
Johansson som senare i dag vid sin anmälan av frågor rörande teknisk 

forskning och utveckling m. m. tar upp bl. a. vissa konsekvenser av mina 
förslag i det följande. För sammanhangets skull behandlar jag även 
vissa frågor i vilka det ankommer på regeringen att besluta. 

Jag anser i likhet med utredningen att det är lämpligt att all grund
vid AB Atomenergis van de Graaff-accelerator. Verksamheten vid forsk
ningsverksamhet som jag i det följande behandlar är dels den nuvaran
de verksamheten vid forskningsrådens laboratorium, dels verksamheten 
vid AB Atomenergis van de Graaff-accelerator. Verksamheten vid forsk
ningsrådens laboratorium är i huvudsak beroende av reaktorerna i 
Studsvik. Statens råd för atomforskning och styrelsen för teknisk ut
veckling svarar f. n. för basresurserna vid detta laboratorium (inne
varande budgetår ca 1,2 milj. kr.). För bidrag till drift och underhåll 
av acceleratorn utgår innevarande budgetår 1,1 milj. kr. från anslaget 
AB Atomenergi: övrig verksamhet under industridepartementets hu
vudtitel. 

För egen del anser jag det ändamålsenligt att verksamh~tcn vid forsk
ningsrådens laboratorium och vid AB Atomenergis van de Graaff-accele
rator sammanförs i en administrativ enhet. Med hänsyn till bl. a. en viss 
osäkerhet om framtida reaktorverksamhet i Studsvik, som statsrådet 
Johansson kommer att beröra senare i dag, anser jag vidare att verk
samheten inte f. n. bör inordnas i högskoleorganisationen. Mot denna 
bakgrund bör fr. o. m. nästa budgetår naturvetenskapliga forskningsrådet 
vara huvudman för verksamheten vid såväl nuvarande forskningsrådens 
laboratorium som van de Graaff-accelcratorn. Verksamheten bör ledas 
av en särskild styrelse med representation för bl. a. AB Atomenergi och 
de forskargrupper knutna till olika universitet och högskolor som i dag 
utnyttjar resurserna i Studsvik. För föreståndaren för den nya enheten 
bör inrättas en extra ordinarie tjänst som professor vid naturvetenskap
liga forskningsrådet, personlig för Gösta Rudstam, som f. n. är före
ståndare för forskningsrådens laboratorium. För basorganisationen bör 
ytterligare tjänster kunna inrättas. Berörd personal vid AB Atomenergi 
bör erbjudas anställning vid forskningsrådens laboratorium. 

Den huvudsakliga delen av verksamheten vid den nya enheten får 
finansieras som forskningsprojekt med bidrag från forskningsråd eller 
annan myndighet eller organisation. Jag förutsätter att avtal får träffas 
med AB Atomenergi om den grundläggande forskningen i Studsvik. 
Detta avtal bör reglera dels den nya enhetens tillgång till reaktortjänster 
och service som AB Atomenergi kan tillhandahålla, dels ersättnings
frågor och vissa personalfrågor m. m. Genom avtalet bör AB Atom-
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energi för nästa budgetår garanteras ett minsta belopp för de tjänster 
som ställs till enhetens förfogande. 

De kostnader för basorganisationen som bör bestridas från anslaget 
Naturvetenskapliga forskningsrådet beräknar jag för nästa budgetår till 
drygt 2,5 milj. kr. Jag har därvid tagit upp 1,5 milj. kr. som svarar mot 
medel som innevarande budgetår utgår från anslaget AB Atomenergi: 

övrig verksamhet under industridepartementets huvudtitel. Forsknings

rådet bör i samråd med styrelsen för teknisk utveckling fr. o. m. budget
året 1978179 fortlöpande pröva formerna för och omfattningen av verk

samheten. För att underlätta ändringen i huvudmannaskap bör nästa 

budgetår från forskningsrådets anslag anslås 400 000 kr. för projekt 
knutna till van de Graaff-acceleratorn. Kostnaderna som innevarande 
budgetår bestrids från nyssnämnda anslag under industridepartementets 

huvudtitel, har jag för nästa budgetår beräknat under anslaget till natur
vetenskapliga forskningsrådet. 

Studsviksutredningen har framhållit att biblioteket i Studsvik fyller 
en mycket viktig funktion för AB Atomenergi, men att en rad faktorer 

talar för att det inte kan betraktas som ett renodlat förctagsbibliotck. 

Det ingår också som en del i det svenska biblioteksväsendct och kan 
enligt utredningen inte utan olägenheter avvecklas eller markant redu

ceras. Detta synsätt delas av flertalet remissinstanser. Studsviksutrcd
ningen anser att biblioteket bör inordnas i högskolans biblioteksorganisa
tion, men påpekar att detta inte behöver utesluta viss finansiering från 

annat håll. 
För egen del vill jag anföra följande. Det bibliotek som har byggts 

upp vid AB Atornenergi har tillkommit under en tid då de direkta 
statliga forsknings- och utvecklingsinsatserna på kärncnergiområdet har 

haft betydande omfattning. AB Atomenergi har under denna tid haft 
ett i huvudsak självständigt programansvar för de med statsmedel finan
sierade insatserna och bolaget har kommit att ta på sig ett väsentligt 
ansvar för den svenska litteraturförsörjningen inom områden som atom
fysik, kärnfysik, kärnencrgiteknik m. fl. Detta har inneburit betydande 

kostnader för bolaget. 
Genom att omfattningen av det direkt statsanslagsfinansicradc forsk

nings- och utvecklingsarbetet vid AB Atomenergi under senare år har 
minskat, har möjligheterna för AB Atomenergi att med egna medel fi
nansiera den omfattande biblioteksverksamheten starkt försämrats. 

Jag anser att AB Atomenergis ansvar för Jitteraturförsörjningen inom 

kärnenergiområdet och intilliggande vetenskaper bör reduceras till vad 
som behövs för bolagets egen verksamhet. Det bör övervägas om an

svaret för den vetenskapliga biblioteksverksamhet i övrigt som hittills har 

funnits i Studsvik bör hänföras till högskolan. Härtill kan komma sådan 
särskild informations- och biblioteksverksamhct som erfordras för ge
nomförande av det av riksdagen beslutade cncrgiforskningsprogrammct. 
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Regeringen har uppdragit åt universitets- och högskoleämbetet att 
låta utreda huvudmannaskap m. m. för biblioteket i Studsvik. Jag avser 
att återkomma till regeringen i denna fråga när utredningen har slutförts. 

Jag förordar att en extra ordinarie professur i marin ekologi med 
speciellt avseende på Östersjön, personlig för biträdande professorn 

B-0. Jansson, inrättas vid naturvetenskapliga forskningsrådet den 1 juli 
1977, med placering vid universitetet i Stockholm. 

Naturvetenskapliga forskningsrådet kommer till följd av bl. a. mellan
statliga överenskommelser att använda en avsevärd del av sina resurser 
för internationellt forskningssamarbete. Nästa budgetår kommer från 
anslaget Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. att användas ca 22 
milj. kr. för Sveriges bidrag till den europeiska kärnforskningsorganisa
tionen (CERN), den europeiska organisationen för astronomisk forsk
ning rörande södra stjärnhimlen (ESO) samt den europeiska konferen
sens för molekylärbiologi (CEBM) allmänna program och specialprojekt 
för ett europeiskt laboratorium för molek')'lärbiologi. Statens råd för 
atomforskning har i sina förslag till anslagsframställning tagit upp frå
gan om det framtida, svenska engagemanget i CERN. Jag är för egen del 
inte beredd att nu föreslå någon ändring av det svenska engagemanget. 
Jag finner det emellertid önskvärt att naturvetenskapliga forskningsrådet 
prövar frågan i samband med utarbetandet av förslag till anslagsfram
ställning för budgetåret 1978179. Den svenska fusionsforskningen asso
cierades med Euratoms fusionsprogram i maj 1976 (jfr prop. 1975176: 
86, NU 1975/76: 29, rskr 1975176: 172). Jag bar vid min beräkning av 
anslaget Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. utgått från att rådet 
under nästa budgetår skall bidra med 3,6 milj. kr. till den svenska forsk
ningsverksamhet som anslutits till Euratomprogrammet. Detta gäller 
bl. a. viss forskning vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers 
tekniska högskola. 

Även statens delegation för rymdverksamhet deltar aktivt i internatio
nellt forskningssamarbete. Min medelsberäkning bör möjliggöra att det 
föreslagna utökade samarbetet med Sovjetunionen kommer igång. 

Jag har i det föregående föreslagit att kostnaderna för zootaxono
miska servicecentralen, vilka innevarande budgetår bestrids från ansla
get Naturvetenskaplig forskning, fr. o. m. den 1 juli 1977 skall bestridas 
från anslagen till naturhistoriska riksmuseet. Jag avser att vid min an
mälan av proposition rörande utbildning och forskning inom högskolan 
m. m. under anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m. 
beräkna medel för kostnaderna för en forskargrupp i tennokemi vid 
universitetet i Lund, i vilken ingår en professur. Kostnaderna bestrids 
innevarande budgetår från anslaget Naturvetenskaplig forskning. Jag har 
tagit hänsyn härtill vid min anslagsberäkning. 

Reservationer på anslagen Naturvetenskaplig forskning och Atom
forskning vid utgången av budgetåret 1976/77 bör föras till förevarande 
anslag. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna de riktlinjer för förändring av forskningsorganisa

tionen i Studsvik som jag har förordat i det föregående, 
2. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 

vad jag har förordat i det föregående, 

3. till Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. för budgetåret 

J977/78 anvisa ett reservationsanslag av 135 996 000 kr. 

E 11. Vissa resurser för forskning 
Nytt anslag (förslag) 7 500 000 

Jag har tidigare berört den nya forskningsrådsorganisation som trä

der i kraft den 1 mars 1977. Denna förändring av rådens verksamhet 
kommer att under ett övergångsskede medföra att de utsätts för extra 
påfrestningar i sitt arbete. Med hänsyn bl. a. härtill anser jag det moti
verat att beräkna särskilda medel vilka senare, när de nya råden trätt 

i funktion, bör fördelas av regeringen. Resurserna bör kunna användas 
för att t. ex. främja tillväxten av mångvetenskapliga projekt mellan 
forskningsområden som tidigare tillhört skilda forskningsråd. 

Det är därvid enligt min mening särskilt angeläget att stimulera sam

verkan mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men ock
så att söka uppnå en vidgad samverkan mellan dessa vetenskapsområden 
och naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Medlen bör 
också kunna användas för planering och kontaktverksamhet som ford
ras för att få till stånd större enskilda forskningsprojekt. Exempel på 
sådana kan vara bl. a: forskning rörande cancersjukdomar. Vidare bör 
medlen kunna utnyttjas för vissa kostnader för de internationella sam

arbetsprojekt jag har berört under närmast föregående anslag. 
För de ändamål jag här har angivit förordar jag att ett rcservations

anslag benämnt Vissa resurser för forskning förs upp i statsbudgeten för 
budgetåret 1977/78. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa resurser för forskning för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

E 12. Europeiskt samarbete inom kärnforskningen 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

35 315 552 

36110 000 

37130 000 

Från detta anslag bestrids huvuddelen av kostnaderna för Sveriges 

medlemskap i den europeiska kärnforskningsorganisationen, CERN 
(jfr prop. 1953: 127, SU 1953: 77, rskr 1953: 167; prop. 1971: 55, UbU 
1971: 18, rskr 1971: 175). 
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Bidrag till grundprogram och 
program för lagringsringar 
Del av bidrag till program 
för 300 GeV-accelerator 
Resor till sammanträden 
inom CERN m. m. 

Statens råd för atomforskni11g 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Statens råd för Föredra
atomforskning ganden 

32 560 000 +3 440 000 

3 450 000 + 570 000 

100 000 of. 

36110 000 +4 010 000 

+ 750000 

+ 270000 

of. 

+I 020000 

Kostnadsutvecklingen inom CERN har diskuterats särskilt inom 
organisationen under det senaste året. För vart och ett av åren 1977 
och 1978 har beslutats om en årlig reduktion av budgeterna med något 
mer än tre procent i fasta priser jämfört med 1976. 

Om inte väsentliga resursförstärkningar anvisas för nationell forsk
ning inom rådets ansvarsområde, förordar rådet en omfördelning mel
lan anslagen Atomforskning och Europeiskt samarbete inom kärnforsk
ningen, varvid i första hand frågan om det svenska deltagandet i tilläggs
programmet för lagringsringar måste övervägas. 

Det svenska bidraget till CERN:s grundprogram och program för 

lagringsringar kan för nästa budgetår preliminärt beräknas till 36 000 000 

kr. ( + 3 440 000 kr.). 
Vid slutet av år 1976 beräknas enligt planerna 300 GeV-acceleratorn 

tas i bruk för fysikforskning. I juni 1976 uppnådde acceleratorn 400 
GeV och under juli kunde man för första gången extrahera en proton
stråle ur anläggningen. 

I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansie
ringen av det svenska deltagandet i CERN:s program för en 300 GeV

accelerator skall Sveriges andel av de faktiska merkostna~derna för del
tagande i storacceleratorprojektet bestridas inom ramen för reserva
tionsanslaget Atomforskning. Med anledning härav bar rådet under 
nämnda· anslag beräknat 15 300 000 kr. för budgetåret 1977/78 vilket 
belopp har beräknats utgöra den svenska andelen av CERN:s mer
kostnader. Kostnaderna i övrigt för programmet skall t. v. bestridas 
från förevarande anslag (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 
175). Ifrågavarande kostnader kan för nästa budgetår preliminärt be
räknas till 4 020 000 kr. ( + 570 000 kr.). 

F öredragmzden 

Jag vill först erinra om vad jag bar anfört om det framtida svenska 
engagemanget vid min anmälan av anslaget Naturvetenskapliga forsk

ningsrådet m. m. 
Jag har vid min beräkning av förevarande anslag utgått från dels 

CERN:s budget för år 1977 och den senaste beräkningen av budget för 
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år -.i 978, dels att Sveriges bidragskvot och valutakurserna blir oföränd
rade. Jag förutsätter att anslaget under budgetåret 1977 /78 får belastas 
med den svenska andelen av den slutligt fastställda budgeten för resp. 
verksamhetsår. Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom kärnforskningen för budgetåret 
1977/78 anvisa ett förslagsans!ag av 37 130 000 kr. 

E 13. Europeiskt samarbete inom rymdforskningcn 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

12 613 083 
14 600 000 
19 900 000 

Från detta anslag bestrids dels kostnaderna för Sveriges deltagande i 
den europeiska organisationens för rymdforskning (ESRO) vetenskap
liga program (jfr prop. 1974: 1 bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 1974: 
121), dels Sveriges bidrag till Esrange specialprojekt (prop. 1972: 48 
bil. 1, UbU 1972: 27, rskr 1972: 217). Kostnaderna för Sveriges del
tagande i ESRO:s grundprogram och tillämpningsprogram bestrids från 
ett särskilt anslag under industridepartementets huvudtitel (prop. 1972: 
48 bil. 2, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Statens delegation för rymd
verksamhet är svenskt beredningsorgan bl. a. för kontakter med ESRO. 

ESRO arbetar från juni 1975 under namnet European Space Agency 
(ESA) i avvaktan på att konventionen om det europeiska rymdorganet 
(European Space Agency, ESA) ratificeras av samtliga medlemsländer. 
Konventionen har ratificerats av Sverige (jfr prop. 1975/76: 58, NU 
1975/76: 17, rskr 1975/76: 110). 

Statens delegation för rymdverksamhet 

ESA:s råd har på_ svenskt förslag beslutat göra en omläggning av 
budgeten i två steg under åren 1976 och 1977 som innebär att vissa 
kostnader som tidigare belastat en restpost inom grundprogrammet 
fördelas på vissa kostnadsbärare inom grundprogrammet samt på det 
vetenskapliga programmet och tillämpningsprogrammet. Den nya bud
getstrukturen innebär bl. a. att kostnaderna för det vetenskapliga pro
grammet ökar medan kostnaderna för grundprogrammet minskar i 

motsvarande mån. 
Statens delegation för rymdvcrksamhet har i skrivelse den 18 novem

ber 1976 inkommit med reviderade beräkningar av Sveriges bidrag till 
ESA:s vetenskapliga program och till Esrange specialprojekt under bud
getåret 1977/78. Utgångspunkter därvidlag har varit dels reviderad 
budget för år 1976, dels ett förslag till budget för år 1977 i den nya 
budgetstrukturen, dels det av ESA:s sekretariat beräknade medclsbeho
vet åren 1978-1980 med hänsyn tagen till den nya budgetstrukturen 
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och nya växelkurser. Underlaget för bidragsberäkningen baseras på 
prisnivån juni 1976. Bidragen har beräknats utgående från denna pris

nivå till vilken har lagts en antagen kostnadsutveckling under perioden 
fram till juni 1977. Vidare har för år 1977 beräknats prisvariationsmedcl 
i samma utsträckning som för år 1976. 

Det svenska bidraget till ESA:s vetenskapliga program budgetåret 
1977178 beräknas till 17 276 000 kr. och till Esrange specialprojekt 
till 2 705 000 kr. 

Föredraganden 

Utgifterna under detta anslag bestäms av de avtal som Sverige har 
ingått om europeiskt samarbete inom rymdforskningen och kommer 
följaktligen att hålla sig inom de för detta samarbete fastlagda total
ramarna (jfr prop. 1972: 48, NU 1972: 37, rskr 1972: 216 och prop. 
1974: l bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 1974: 121). 

Jag beräknar utgifterna budgetåret 1977/78 under förevarande an
slag till 19 900 000 kr. ( + 5 300 000 kr.) varav Sveriges bidrag till ESA:s 
vetenskapliga program 17 200 000 kr. ( + 4 700 000 kr.) och till Esrange 
specialprojekt 2 700 000 kr. ( +600 000 kr.). Jag hemsfäller att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom rymdforskningen för budget
året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 19 900 000 kr. 

E 14. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

3 812 369 

4 665 000 
5 730 000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 (ändrad senast den 11 decem
ber 1975) har forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva 
forskning och utbildning inom atomfysikens område. Universitets- och 
högskoleämbetet är central myndighet för institutet. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

Personal 
Forskarpersonal 11 of. of. 
Övrig personal 30 of. of. 

41 of. of. 
Anslag 
Lönekostnader 3 419 000 + 136 000 + 136000 
Sjukvård 17 000 + 1 000 + I 000 
Reseersättningar 11 000 + 1 000 + 1000 
Lokalkostnader 1 184 000 + 926 000 + 926 000 
Telegram och telefon 34000 + 1 000 + 1000 

4 665 000 +1065 000 +1065000 
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Universitetskanslersämbetet 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 201000 kr. 

2. Det mest realistiska alternativet till verksamhetsändring vid ett 
realiserande av 0-altemativet anser universitetskanslersämbetet vara en 
minskning av driften av 225 Cm-cyklotronen. 

3. Lokalkostnader för ny experimenthall ( +864 000 kr.) 

Föredraganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till ökade lokal

kostnader i samband med ianspråktagande av en ny experimenthall 

( + 864 000 kr.). I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra 
förändringar under detta anslag än sådana av automatisk natur. Med 
hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 5 730 000 

kr. 

E 15. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1975176 Utgift 286 131 Reservation 52 730 
1976177 Anslag 861 000 
1977178 Förslag 1448 000 

Universitetskanslersämbetet 

1. Prisomräkning 104 000 kr. 
2. Datorkostnader 600 000 kr., varav 500 000 kr. motsvaras av de 

medel som institutet innevarande budgetår disponerar av anslaget 

Kostnader för datamaskintid. 

F öredragandeiz 
Jag förordar att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 587 000 

kr. Jag har därvid beaktat behovet av medel för datorkostnader som in
nevarande budgetår bestrids från anslaget Kostnader för datamaskintid. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. för 

budgetåret 1977178 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 448 000 

kr. 

E 16. Kiruna geofysiska institut 

1975/76 Utgift 2 023 000 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

3 647 000 

4 356 000 

Reservation 

Kiruna geofysiska institut (KGI) förstatligades år 1973 (prop. 1973: 
59, UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). Enligt sin instruktion, fastställd av 
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Kungl. Maj:t den 25 maj 1973 (ändrad senast den 3 juni 1976), har 
institutet till uppgift att bedriva och främja forskning samt mät- och 
rcgistreringsverksamhet inom det geokosmofysiska ämnesområdet. Insti
tutet som bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna och jonosfär
observatorierna i Lycksele och Uppsala skall vidare inom sitt verksam
hetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid universite
ten i Uppsala och Umeå. Institutet är, såvitt avser denna utbildning, 
institution vid universitetet i Umeå. Universitets- och högskoleämbetet 
är chefsmyndighet för institutet. 

Av anslaget får högst 2 890 000 kr. användas för lönekostnader. 

Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 

Universitetskanslersämbetet 

1976/77 

5 
30 

35 

3 647 000 

3 647 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Universitets- Föredra-
kanslersämbete1: ganden 

+1 
of. 

+1 

+766000 

+766000 

+1 
of. 

+1 

+709 000 

+709000 

Univcrsitctskanslersämbetet (UKÄ) föreslår att anslaget för nästa 
budgetår förs upp med 4 413 000 kr. 

UKÄ:s förslag innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 252 000 kr. 
2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av observatorieverk

samhetcn och nedläggning av datapublikationen Kiruna Geophysical 
Data. Vidare skulle en indragning av en tjänst som kansliskrivare vara 
nödvändig. 

3. ökade lokalkostnader 217 000 kr., varav 60 000 kr. för nybyggnad 
för EISCAT vilken tas i bruk i mars 1978. 

4. Vissa kostnader vid jonosfärobservatoriet i Uppsala, vilka tidigare 
betalats av försvarets forskningsanstalt ( + 60 000 kr.). 

5. En tjänst som forskare i Fe 16 fr. o. m. den 1 oktober 1977 ( + 
97 000 kr.). 

6. Datoramortering (+so 000 kr.). 
7. ökning av driftmedel för basvcrksamheten ( +90 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har vid beräkning av anslaget tagit hänsyn till ökade lokalkostna
der bl. a. för en nybyggnad för EISCAT-projektct (jfr prop. 1975176: 100 
bil. 10 s. 421) avsedd att tas i bruk i mars 1978 ( +60 000 kr.), till kost
naderna vid en tjänst som forskare ( +- 130 000 kr.) samt till medels-
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behov för amortering på dator ( + 50 000 kr.). 
I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under detta anslag 

än sådana av automatisk natur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kiruna geofysiska institut för budgetåret 1977178 anvisa 
ett rcservationsanslag av 4 356 000 kr. 

E 17. Institutet för social forskning 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

1517 320 
1849 000 
1913 000 

Institutet för social forskning inrättades den 1 januari 1972 (prop. 
1971: 141, UbU 1971: 32, rskr 1971: 348, prop. 1972: 29, UbU 1972: 
25, rskr 1972: 185). Institutet har enligt sin instruktion (1972: 371, 
ändrad 1975: 1219) till uppgift att bedriva och främja forskning rörande 
sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor samt att verka för samordning 
av sådan forskning. Institutet skall vidare inom sitt verksamhetsområde 
medverka vid utbildning som anordnas vid läroanstalter för högre ut
bildning. Universitets- och högskoleämbetet är chefsmyndighet för in
stitutet. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Forskarpersonal 12 + 2 of. 
Övrig personal 4 of. of. 

16 +2 of. 

Anslag 
Lönekostnader 1 561 000 +318 000 + 52 000 
Sjukvård 4000 of. of. 
Reseersättningar 30 000 + 21000 + 3 000 
Lokalkostnader 140 000 of. of. 
Expenser 114 000 + 23 000 + 9000 

l 849 000 +362 000 + 64000 

Universitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 71 000 kr. 
2. I 0-alternativet förordar UKÄ indragning av en tjänst som forskar

assistent, vilket skulle medföra en inskränkning av institutets forsk
ningsmöjlighetcr. 

25 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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3. Tjänst som professor omfattande utvärderingsforskning inom de 
arbetsmarknadspolitiska. och socialpolitiska områdena ( + 149 ()()() kr.). 

4. Medel för ytterligare en assistenttjänst ( + 77 000 kr.). 
5. Medel för gästforskare ( + 35 000 kr.). 
6. Medel för resor för institutets forskare samt för seminarieverk

samhet ( + 30 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Institutet för social f orsknhzg för budgetåret 1977/78. an
visa ett förslagsanslag av 1 913 000 kr. 

E 18. Framtidsstudier 

1975176 Utgift1 

1976/77 Anslag2 
1977178 Förslag 

5 428 644 

4 000 000 
3 400 000 

Reservation1 · 

• Anslag under justitiedepartementets huvudtitel. 
• Härutöver har 1 628 000 kr. anvisats på tilläggsbudget. 

1472 008 

Av de medel som innevarande budgetår anvisats under detta anslag 
disponeras 2 milj. kr. för projektverksamheten inom framtidsstudie
området, 2 milj. kr. för samarbetskommittens för långsiktsmotiverad 
forskning behov och 1 628 000 ~- för svenskt medlemskap i Interna
tionella institutet för tillämpad systemanalys (HASA). 

Vissa kostnader i samband med framtidsstudieverksamho~ten bestrids. 
från utbildningsdepartementets kommitteanslag. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975/76: 129, UbU 1975/76: 32, rskr 
1975/76: 368) skall medel för verksamhet motsvarande den som nu 
bedrivs inom samarbetskommitten för långsiktsmotiverad forskning 
fortsättningsvis anvisas under anslaget till forskningsrådsnämnden. Även 

medel för det svenska medlemskapet i IIASA skall nästa budgetår an
visas under anslaget till forskningsrådsnämnden. 

Styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier 

F. n. pågår fyra framtidsstudieprojekt, nämligen "Resurser och rå
varor'', "Sveriges internationella villkor'', "Arbetslivet i framtiden" 
och "Energi och samhälle". Dessa slutförs under sommaren eller hösten 
1977. För budgetåret 1977/78 bör medel anvisas som medger en oför
ändrad omfattning av framtidsstudieverksamheten. Medelsbehovet för 
detta uppgår till sammanlagt 3,4 milj. kr. Inom styrelsen pågår diskus
sioner om inriktningen av nya projekt. Preliminära övo~rläggningar 

tyder på att två centrala framtidsstudier bör beröra dels vårdområdet 
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i vid mening, "Samhällsomsorgen i framtiden'', dels "Sverige i eri 'ny 
världsordning". , .. 

För stöd till s. k. autonoma framtidsstudier bör anvisas 20q.ooo kr. 

Föredraganden 

Sedan budgetåret 1974/75 har under ett särskilt anslag årligen anvi
sats 2 milj. kr. för framtidsstudier. Utöver detta belopp har för framtids

studier disponerats vissa medel från kommitteanslag. Enligt min mening .. 
bör verksamheten fortsätta i oförändrad omfattning. Det är lämpligt att 

medel för verksamheten fortsättningsvis i sin helhet anvisas under före~. 

varande anslag. Jag beräknar därför under detta anslag 3 400 000 kr. 

för framtidsstudier. Enligt min bedömning bör inom denna ram rym
mas också ett fortsatt stöd till s. k. autonoma framtidsstudier. 

Under anslaget Framtidsstudier anvisas innevarande budgetår medel 
även för långsiktsmotiverad forskning. Jag har i det föregående beräknat 

medel för detta ändamål under anslaget till forskningsrådsnämnden. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

förslår riksdagen 
att till Framtidsstudier för budgetåret 1977/78 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 3 400 000 kr. 

E 19. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

960 000 
1113 000 

1311000 

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525, 
SU 1962: 102, rskr 1962: 245) som även är institution vid universitetet 
i Stockholm har enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj:t den 
6 juni 1962 (ändrade senast den 18 oktober 1968) till uppgift att bedriva 
forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

Universitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 98 000 kr. 
2. ökning av resurserna för institutets forskningsverksamhet ( +42 000 

kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar under detta anslag medel som bör göra det möjligt för 

institutet att inrätta en tjänst som forskarassistent. I övrigt räknar jag 

inte med andra förändringar än sådana som hänför sig till inträffade 
löne- och prisstegringar. Jag förordar att anslaget för nästa budgetår 

räknas upp med 198 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks

dagen 
att till Bidrag till Institutet för internationell ekonomi för bud

getåret 1977/78 anvisa ett anslag av 1311 000 kr. 

':;· 
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E 20. Bidrag till Internationella meteorologiska institut1~t i Stockholm 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

396 868 
502 000 
556 000 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: 1 
bil. 10 s. 697, SU 1955: 8, rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar, fast
ställda av Kungl. Maj:t den 29 december 1956, till uppgift att bedriva 
forskning i meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att 
främja internationellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. 

Verksamheten vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk 
meteorologi, atmosfärens fysik, atmosfärens kemi samt geofysisk hydro
mekanik och occanografi. 

Styre/se/! för Jntemationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1. Pris- och löneomräkning 79 000 kr. 
'.?.. 0-alternativet skulle innebära en minskning av giistforskarverk

samheten. 
3. Utökad gästforskarvcrksamhet ( + 69 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm för budgetåret 1977178 anvisa ett anslag av 556 000 
kr. 

E 21. Bidrag till Vetenskapsakademien 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

5 993 000 
7137 000 
7 855 000 

Reservation 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala 
verksamhet och till driften av vissa av dess institutioner (jfr prop. 1973: 
59, UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). 

Vetenskapsakademien 

Vetenskapsakademien föreslår att anslaget för nästa budgetår förs 
upp med 11 054 000 kr., varav 1 621 000 kr. engångsanslag. Inom ra
men för den föreslagna anslagsökningen av 3 917 000 kr. viII akademien 
finansiera bl. a. följande. 

l. Oförändrad verksamhetsvolym ( +691 000 kr.). 
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2. Akademiens utgivning av miljötidskriften AMBIO finansieras f. n. 
med - förutom försäljningsintäkter - bidrag från bl. a. vissa forsk
ningsråd. Dessa bidrag bör ersättas genom en ölming av akademiens 
anslag ( +377 000 kr.). 

3. Utökning av det bilaterala forskarutbytet, främst med statshandels

länder ( + 125 000 kr.). 
4. Förstärkning av forskningsstationerna i Abisko och Kristinebcrg 

vad avser såväl personal som materiel. För utrustning m. m. i Abisko 

resp. Kristinebcrg begärs engångsanslag om 121 000 kr. resp. 1 500 000 

t.r. 

Föredraganden 

Vetenskapsakademien har f. n. avtal om forskarutbyte med bl. a. ve

tenskapsakademier i Östeuropa. Enligt min mening är det rimligt att den 
verksamhet avtalen reglerar får en vidgad omfattning. Min beräkning 
av anslaget till bidrag till akademien bör ge utrymme för detta. 

Vetenskapsakademien utger sedan år 1972 miljötidskriften AMBIO 

- a journal of the human environment. Tidskriften har hittills finan· 
sierats - vid sidan av försäljningsintäkter - genom bidrag från främst 

forskningsråd och statens naturvårdsverk. Innevarande budgetår har 
AMBIO dessutom fått del av det tidskriftsstöd som statens kulturråd 

fördelar. Trots detta har tidskriften gått med underskott. AMBIO är 

enligt min mening en intressant tidskrift som strävar att sprida väsent

liga miljöforskningsresultat utanför den vetenskapliga världen. Det är 
av intresse att utgivningen av tidskriften kan fortsätta. Jag är emellertid 

inte beredd att beräkna medel som bidrag till AMBIO under föreva
rande anslag. I sammanhanget vill jag erinra om vad jag tidigare an
fört vid min anmälan av avsnittet B. Kulturändamål om en kommande 
reform av tidskriftsstödet. 

Inom ramen för statsbidraget till akademien bestrids huvuddelen av 
kostnaderna för akademiens bibliotek. Dåvarande departementschefen 
uttalade i propositionen om reformering av högskoleutbildningen m. m. 
våren 1975 att frågan om inordnande i den statliga biblioteksorganisa
tionen av biblioteket, vilket f. n. fungerar som forskningsbibliotek inom 
det naturvetenskapliga området för bl. a. universitetet i Stockholm, borde 
tas upp till prövning i samband med att biblioteksorganisationen i Stock
holm sågs över (jfr prop. 1975: 9 s. 544). Organisationskommitten för 
Stockholms högskoleregion har utrett frågan. Kommitten föreslår på 

grundval av utredningen att staten tar upp förhandlingar med akade
mien om att inordna dess bibliotek i universitetsbiblioteket. 

Även jag anser, med hänvisning till det värde akademiens bibliotek 

har för forskningen främst på det naturvetenskapliga området, att det 
bör knytas närmare till universitetsbiblioteket. Ett inordnande i den stat

liga biblioteksorganisationen bör kunna ske budgetåret 1978179. Jag 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 390 

avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att ge statens förhand
lingsnämnd i uppdrag att förhandla med akademien om detta. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än 
sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Vetenskapsakademien för budgetåret 1977 /78 

anvisa ett reservationsanslag av 7 855 000 kr. 

E 22. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

197 517 6 utgift 
197 6177 Anslag 
1977178 Förslag 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

Reservation 

Detta anslag är avsett. som bidrag till verksamheten inom· Riksför
cningcn mot cancer för forskning såväl i gränsområdet mellan grund
läggande biologisk fonkning· och cancerforskning som för direkt till
lämpad klinisk forskning rörande tumörsjukdomarnas diagnostik och 
behandling (prop. 1971: 1bil.10 s. 355, UbU 1971: 3, rskr 1971: 84). 

Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att socialstyrelsen och sta
tens medicinska forskningsråd skall utse vardera en ledamot i Riks
föreningcns mot cancer forskningsnämnd samt att fi;ireningeris beslut 
om beviljande av anslag som överstiger 300 000 kr. skall underställas 
regeringens prövning. , . 

Riksföreningen mot cancer . 

Anslaget bör utgöra en åttondedel av anslaget tilJ.. det medicinska 
forskningsrådet. 

Föredraganden .: , 

Jag förordar att ans.la.get: fö.r-.näs~a budgetår förs· upp med. oförändrat 
belopp. · ... :.:: 

Jag hemställer att regeringen föreslår rik~dagen ., .. · 
att till Bidrag till Riksföreni_ngen mot cancer . för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr: 

E 23. Bidrag till EISCAT Scientific Association 

Nytt anslag (förslag) 1 000 000 

På tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår har an
visats 1 000 000 kr. under denna anslagsrubrik (prop. 1976177: 25, UbU 
1976/77: 9 rskr 1976/77: 73). Anslaget är avsett för ~:rsättning till 
EISCA T Scicntific Association för erlagd mervärdesskatt och tull på till 
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Sverige importerad vetenskaplig utrustning. För nästa budgetår bör ett 
anslag för detta ändamål föras upp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till EISCAT Scientific Association för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. 

E 24. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns uppfört ett reserva
tionsanslag av 84 milj. kr. till inredning och utrustning av lokaler vid 
universiteten m. m. 

För nästa budgetår föreligger förslag till anslagsframställning från 
byggnadsstyrelsen samt utrustningsnämnden för universitet och hög
skolor om sammanlagt 91 milj. kr. Beredningen av hithörande frågor är 
ännu inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att för riks
dagen vid 1976/77 års riksmöte lägga fram en särskild proposition i 
ämnet. I statsbudgetförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp av 92 
milj. kr. Jag har därvid räknat med att en särskild ersättningsram för 
återanskaffning av inredning och utrustning för i första hand de statliga 
museerna skall föras upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. Ramen 
bör benämnas Till statens kulturråds disposition. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Inredning och 

utrustning av lokaler vid universiteten 111. m. för budgetåret 
1977178 beräkna ett reservationsanslag av 92 000 000 kr. 
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F. VUXENUTBILDNING 

Föredraganden 

Målsättningen för vuxenutbildningen är bl. a. att bidra till en utveck

ling av jämlikheten i det svenska samhället, stärka den enskilda indivi
dens ställning samt öka de vuxnas möjligheter att själva påverka sina 

levnadsvillkor. Därmed kan en bättre balans skapas mellan utbildning 
av unga och vuxna. 

Riksdagen har fastställt att det övergripande målet för planeringen 
inom utbildningsväsendet skall vara att inrikta detta mot återkommande 

utbildning. Innebörden härav är för vuxenutbildningens del bl. a. att 
förtur måste ges åt sådana insatser som riktas till grupper med kort och 

bristfällig utbildning. För att dessa grupper skall få del av utbildningen 
fordras att information och erbjudande om denna ges direkt till dem 

samt att studiestöd finns som är avpassat för deras särskilda förhål

landen. 

Vuxenutbildningen måste enligt min mening expandera. Insatser mås

te göras för att framför allt nå personer med kort utbildning, olika so

ciala och andra handikapp, skiftarbete osv. 
Jag kommer senare att föreslå regeringen att i en särskild proposi

tion lägga fram förslag om bl. a. ett nytt statsbidragssystem för folk
högskolan. Förslag läggs vidare fram om ökade medel för den kom

munala vuxenutbildningen och ökade anslag till studiecirkelverksamhe
ten. Grundutbildning för vuxna (alfabetiseringsundervisning) reforme

ras. Likaså förbättras studiestödet för deltagare i denna utbildning. Ett 

nytt system för utbildning av kontakttolkar föreslås. 
I det följande lämnar jag en kortfattad redovisning för omfattningen 

av några olika former av vuxenutbildning samt mina förslag till för
ändringar. 

Den kommunala vuxenutbildningen har under senare år uppvisat 
minskning eller en svag ökningstakt. Tillbakagången fortsatte mellan 
hösten 1973 och hösten 1974. Således minskade antalet elever med 3 %, 
medan antalet nyinskrivna elever var konstant. Våren 1975 förbyttes 

den fleråriga tillbakagången i en mindre uppgång jämfört med våren 
1974. Antalet elever ökade med 2 % och antalet nyinskrivna elever 

ökade något vid grundskolekurserna och gymnasieskolekurserna. Bud
getåret 1975176 har det skett en markant ökning av antalet elever jäm

fört med budgetåret 1974/75. Såväl det totala antalet elever som anta

let nyinskrivna elever ökade med 8 % . Antalet elever uppgick läsåret 

1975176 till 150 800. Jag har beräknat medel motsvarande en ökning 
med 10 % av antalet undervisningstimmar i gymnasieskolekurser i för
hållande till den faktiska nivån föregående år. Utanför denna ram har 
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jag dessutom beräknat resurser för vissa kurser som får anordnas med 
liigrc antal deltagare än vad som normalt krävs. 

Under budgetåret 1975176 uppgick antalet statsbidragsberättigade 

studietimmar i studieförbundens allmänna studiecirklar, exkl. svenska 

för invandrare, till ca 7 900 000, vilket innebär en ökning med ca 11 % 

jämfört med budgetåret 1974175. Tillväxten av antalet studietimmar har 
således varit mycket hög. En del av den kan sannolikt hänföras till den 
stimulans för folkbildningsarbetet som de senaste årens reformer inom 

vuxenutbildningen inneburit. ökningen beror också på rdormcrila inom 
arbetslivets område. Dessa ställer krav på ökade kunskaper hos arbets

tagarna. Utbildningen av skyddsombud och andra förtroendevalda på 

betald arbetstid har delvis skett i form av studiecirklar. För budgetåret 
1976/77 beräknas antalet statsbidragsberättigade studietimrriar i studie

förbundens allmänna studiecirklar, exkl. svenska för invandrare, till över' 

9 milj. De reformer om bl. a. uppsökande verksamhet på arbetsplat

ser, försöksverksamhct med uppsökande verksamhet i bostadsområden, 
utbildning av studieorganisatörer, nya studiestöd för vuxna m. m. som 

riksdagen tidigare beslutat kommer att innebära en ytterligare ökning 
av bl. a. studiecirkel verksamheten. För budgetåret 1977 !78 har jag där

för förutsatt att antalet studietimmar kommer att fortsätta att öka. Jag 
kommer i det följande att beräkna en ökning av utgifterna under ansla
get Bidrag till studiecirkelverksamhet med ca 108 milj. kr., vari ingår 

en höjning av statsbidraget med 4 kr. per studietimme. 
Med anledning av ptop. 1975/76: 110 har riksdagen nyligen beslutat 

(UbU 1975176: 08, rskr 1975/76: 46) att verksamheten vid TRU ·och 
vid Sveriges Radios utbildningsprogrameilhet skall lägg:as samman ·till 
ett företag, Sveriges Utbildningsradio AB. Det nya foretaget, som skall 
producera ljud- och bildprogram för undervfsningsäncian1åi inom sekto
rerna förskola, ungdoinsskola, vuxenutbildriirig o·eh· högskola, kommer 
att ingå som ett dotterbolag till Sveriges Radio AB. Verksamheten vid 
Sveriges Utbildningsradio AB kommer att starta den 1 januari 1978. 

För att bl. a. närmare planera· och ·utreda utbildningsradions omfatt
ning och organisation har jag tillsatt· en cirganisations:kommitte, söm 

bl. a. har fått i uppdrag att utarbeta förslag om den nya verksamhetens 

resursbehov. Jag har· för avsikt att senare i en särskild proposition 
föreslå regeringen att hos riksdagen begära medel för detta ändamål. 

Antalet studerande vid folkhögskolorna har i likhet med de närmast 

föregående åren fortsatt att öka. ökningen beror framför allt på att an
talet ämneskurser fortsätter att växa. Antalet deltagare uppgick under · 

läsåret 1975176 till 72 400. Av dessa gick 12 400 i vint·~rkurserna och 
60 000 i ämneskursema. Antalet deltagare i vinterkurserna är konstant 
i förhållande till läsåret 1974/75. Utvecklingen är dock inte entydig för 
samtliga folkhögskolor, utan förhållandena skiftar mellan de olika sko
lorna. Under innevarande budgetår finns det vissa tecken på en upp-
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gång av antalet elever i de långa kurserna. 1973 års folkhögskoleutred
ning har avgivit sitt huvudbetänkande (SOU 1976: 16) Folkhögskolan. 
Utredningen har bl. a. lämnat förslag till ny folkhögskoleförordning och 
förändrat statsbidragssystem. Betänkandet bereds f. n. inom regeringens 
kansli och jag kommer under våren 1977 att föreslå regeringen att fram

lägga proposition om folkhögskolan. 

Invandrarna utgör etniskt, kulturellt och språkligt en mångskiftande 

grupp. För att tillgodose deras skilda behov av undervisning måste där
för också samhällets insatser vara avpassade för de olika grupperna in
vandrare. Åtgärder på invandrarundervisningens område bör således 

vara tänjbara. Därmed får de i betydande utsträckning karaktär av för

söksverksamhet. Enligt min mening är det mot denna bakgrund inte 
lämpligt att nu låsa fast invandrarundervisningen i vissa bestämda for

mer. 
Undervisningen för invandrare har nu nått en betydande omfattning, 

särskilt när det gäller undervisningen i svenska språket. Dock kvarstår· 

brister i invandrarundcrvisningen, vilket gör att det behövs ytterligare 

insatser. 

Jag kommer i det följande under anslaget Undervisning för invand
rare i svenska språket m. m. att förorda att ytterligare resurser ställs 

till förfogande för uppsökande verksamhet och barntillsyn, särsJtild sam
hällsundervisning, folkhögskolekurser i svenska och samhällsorientering 
samt för ledarutbildning och pedagogiskt utvccklingsarbete.- Jag föror~ 
dar vidare att ett oförändrat antal studietimmar ställs till förfogande till 
undervisning för invandrare i svenska språket med samhällsorientering 

under budgetåret 1977178. Jag avser att inoni -kort föreslå regeringen · 

att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att genomföra en mera övergripande · 

utvärdering av den hittills bedrivna invandrarundervisningen. 
Det har sedan år 1968 bedrivits försök med< tolkutbildning. Verk~' 

samheten har huvudsakligen inriktats på fortbildning av sådana tolkar 
som har uppgifter av företrädesvis kontaktnatur inom olika samhäUs
områden. Jag föreslår nu att denna försöks verksamhet upphör och att 
tolkutbildningen får en fastare form. Jag har därvid beräknat att. den: 

föreslagna resursen skall möjliggöra en utbildning av ca 1 800 personer 
under budgetåret 1977/78. 

Den uppsökande verksamheten är ett viktigt medel för att rekrytera 
studerande till vuxenutbildning. Under anslagen Bidrag till uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser m. m. och Bidrag till studie/ örb11nd kom
mer jag att förorda ökade resurser för .denna verksamhet. 

För löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet förordar jag 

att bidragen förbättras. Jag har härför beräknat ytterligare 3,2 milj. kr. 
Jag kommer efter min inledning att redovisa skolöverstyrelsens för" 

slag om grundläggande utbildning för vuxna. För att förbättra denna. 

undervisning har jag beräknat ytterligare resurser. 
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En särskild arbetsgivaravgift, vuxenutbildningsavgiften, och de influt

na skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden finansierar de 
särskilda vuxenstudiestöden, uppsökande verksamhet på arbetsplatser 

och i bostadsområden, kostnaderna för administration av studiestöden, 
bidrag till studiecirklar, bidrag till studieförbund samt bidrag till studie

medclsfonden. Enligt lagen (1975: 358) om vuxenutbildningsavgift (änd
rad 1976: 83) utgår denna avgift med 0,15 % av det avgiftsundcrlag 

som används för beräkning av sjukförsäkringsavgiften. Jag föreslår nu 

efter samråd med chefen för budgetdepartementet att avgiften från den 

1 januari 1978 höjs till 0,25 %. För budgetåret 1977178 beräknas in
komsterna från avgiften och skatterna uppgå till ca 412 milj. kr. Dessa 

inkomster bör fördelas på anslagen Bidrag till studiccirkelverksamhet, 

Bidrag till studicförbund, Bidrag till uppsökande verksamhet på arbets

platser m. m., Studiebidrag m. m., Ersättning till postverket, riksbanken 

och riksförsäkringsverket för deras handläggning av studiesocialt stöd, 
Administration av och information om vuxenstudiestöd m. m. samt Stu

diemedelsfonden. 

Jag har i förhållande till innevarande budgetår i fråga om vuxenut
bildningsavgiften beräknat resurser för ytterligare reformer med 142 

milj. kr. Enligt min mening bör inte för budgetåret 1978/79 ytterligare 
medel från vuxenutbildningsavgiften tillföras anslagen Bidrag till studie
cirkelverksamhet, Bidrag till studieförbund och Studiemedelsfonden. 

För budgetåret 1979/80 kommer jag att förorda att vuxenutbildnings

avgiften enbart används för studiestöd samt administration av dessa. 
För vuxenutbildningen inom utbildningsdepartementets. område har 

för budgetåret 1976/77 anvisats ca 1 052 milj. kr., varav ca 37 milj. 
kr. är inkomster från vuxenutbildningsavgiften m. m. För budgetåret 
1977178 beräknar jag att utgifterna kommer att öka med ca 275 milj. 
kr. till ca 1 327 milj. kr., varav ca 135 milj. kr. är inkomste:r från vuxen
utbildningsavgiften m. m. 

Grundutbildning för vuxna 

Inledning 

I skrivelse den 27 oktober 1975 lade skolöverstyrelsen (Sö) fram 
förslag om grundläggande utbildning för vuxna. Sö:s förslag bygger på 

en rapport, Alfabetiseringsundervisning i Sverige, som utarbetats av en 

arbetsgrupp inom Sö (ALFAVUX). Delar av förslaget har tidigare 
redovisats för riksdagen (prop. 1975176: 100 bil. 10 s. 447 och 448). 
Riksdagen beslutade vid 1975/76 års riksmöte att ett särskilt studiestöd 
för grundläggande utbildning skulle införas den 1 juli 1976 (prop. 1975/ 
76: 100 bil. 10 s. 499 och 500, SfU 1975176: 23, rskr 1975176: '.!02). 
Frågan om en utbyggnad av detta studiestöd kommer jag i det följande 

att ta upp under anslaget Studiebidrag m. m. 
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Efter remiss har yttranden över Sö:s förslag avgetts av kriminal

vårdsstyrelsen, socialstyre/sen, statens handikappråd, statistiska central

byrån (SCB), riksrevisionsverket (RRV), nämnden för samhällsinf orma

tion (NSI), universitetskanslersiimbetet (UKÄ) - som bifogat yttranden 
från universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och 
Linköping -, centrala studiestödsniimnden (CSN) - som bifogat ytt
rande från vuxenutbildningsnämnden i Västmanlands län -, sta

tens institut för läromedelsinformation (SIL), arbetsmarknadsstyrelse1z 

(AMS), statens invandrarverk (SIV), brottsförebyggande rådet (BRA), 
folkhögskoleutredningen, 1974 års lärarutbildningsutredning (LUT 74) 
och folkbildningsutred11inge11. Vidare har yttranden avgetts av Lands

organisationen i Sverige (LO) - som bifogat yttranden från Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet och Svenska Gruvindustriarbetareför
bundet -, Centra/organisationen SACO/SR, Tjänstemännens centra/

organisation (TCO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska 

kommunförbundet, Landstingsförbzmdet, Riksförbundet för personal 

vid invandrarbyråer (RIB), Riksförbundet Finska föreningar i Sverige, 

Stockholms Finska Zigenarförening, Sveriges Socionomförbund, De 
Handikappades Riksförbund (DHR), Handikappförbundens · Central

kommitte (HCK), Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Studiefräm

jandet. Yttranden har avgetts från följande kommuner, Borås, Botkyr

ka, Gislaved, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hallstahammar, 

Haninge, Helsingborg, Järfälla, Jönköping, Karlstad, Landskrona, Lund, 

Malmö, Norrköping, Olofström, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Sö

dertälje, Täby, Umeå, Uppsala, Viisterås och Växjö. Dessutom har ytt
randen inkommit från representanter för personalen vid kommunala 

vuxenutbildningen enhet Il i Malmö och Svenska föreningen för studie

och yrkesvägledning. 

Nuvarande organisation 

Statsbidrag för undervisning på grundskolenivå av ungdomar och 
vuxna som fått ofullständig eller ingen undervisning (grundläggande 
utbildning) utgår från anslaget Bidrag till driften av grundskolor 
m. m. Gällande bestämmelser och anvisningar finns senast återgivna i 
Aktuellt från skolöverstyrelsen 1974175: 48. 

Icke svensktalande personer, som är över 16 år och bosatta i Sverige; 
får delta i nuvarande grundläggande utbildning om de inte kan läsa 
och skriva på sitt modersmål eller om de har kortare grundutbildning 
än vad som motsvarar ca fyra års heltidsstudier eller saknar motsva
rande kunskaper dels i matematik dels i läsning och skrivning på sitt 
modersmål. Svensktalande personer får delta oro de har visat sig ha 
otillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och matematik för att kunna 
delta i annan vuxenundervisning på grundläggande nivå, t.ex. studie-
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cirklar i prioriterade ämnen eller grundskolekurser inom kommunal 
vuxenutbildning. 

Undervisningen omfattar svenska och matematik. Samhällsoriente
ring och studiebesök kan integreras i språkundervisningen. Målet är att 
deltagarna i fråga om kommunikationsfärdigheter skall nå upp till en 
nivå som motsvarar årsk-urs 6 i grundskolan. 

Skolstyrelsen är skyldig att informera om och vid behov anordna 
grundläggande utbildning för vuxna. Statsbidrag utgår t:nligt samma 
regler som gäller för särskild undervisning, dvs. för fem undervisnings
timmar i veckan om det finns en elev och för ytterligare tre timmar för 
varje elev som tillkommer, dock för högst 26 timmar för en grupp. 
Grupperna bör inte omfatta mer än åtta elever. Veckotimmarna får om
vandlas till undervisningstimmar för del av läsåret. En ensam elev kan 
få (37 veckor med fem timmar =) 185 timmar per år. En grupp på 
åtta kan få (37 X 26 =) 962 timmar per år, dock högst 30 timmar i 
veckan. Utbildningstidens längd är inte begränsad. Utbildningen kan 
i princip pågå under flera år tills deltagaren uppnår den kunskaps- och 
färdighetsnivå som fordras för att delta i annan grundläggande utbild
ning. Eftersom studiestöd bara utgår för 1 000 undervisningstimmar, 
har många dock i praktiken inte möjlighet att delta i en mer omfattan
de utbildning. 

För budgetåret 1976177 utgår dessutom statsbidrag från anslaget 
Bidrag till driften av grundskolor m. m. för läromedel och under
visningsmaterial med högst 75 000 kr., beräknat enligt sc:hablonen 50 
kr. per elev, och medel för kostnader vid introduktionsund·~rvisning och 
tolkhjälp med högst 75 000 kr. 

Enligt Sö:s anvisningar är det önskvärt att de som undervisar i grund· 
Jäggande utbildning för vuxna har kunskaper i läs- och skrivinläming
cns metodik och erfarenhet av vuxenundervisning. Ofta kan det vara 
lämpligt att organisera lärarlag, där olika lärare kompletterar varandra. 
För lärarnas anställning och förordnande gäller i tillämp:liga delar de 
bestämmelser i skolförordningen (1971: 235, iindrad senast 1976: 938) 
och för övrigt som avser lärare 2 eller andra lärares tjänstgöring på 
mellanstadiet. Formellt icke-behöriga lärare anställs som timlärare eller 
extra lärare 2. För budgetåret 1976177 finns 100 000 kr. beräknade un
der anslaget Lärares fortbildning m. m. för fortbildning av lärare i 
grundläggande utbildning för vuxna. 

Sko/överstyre/sen 

Enligt Sö bör kommunen även i fortsättningen vara hu v u d m a n 
för den grundläggande utbildningen för vuxna. Detta bör dock inte 
gälla i fråga om sådana vuxna som landstinget enligt lagen (1967: 940) 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagen) 
har skyldighet att anordna utbildning för och inte heller d·e organiserat 
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överförda utomnordiska zigenarna, som under sin första tid i Sverige 
bör få grundläggande utbildning inom arbetsmarknadsutbildningens 
ram. Att kommunen är huvudman behöver inte innebära att den också 
är kursanordnare. Kommunen bör ha samma ansvar för att vuxna som 
behöver grundläggande utbildning också får det som den nu har för att 
barn får undervisning i grundskolan. 

Må 1 gruppen skall enligt Sö:s förslag vara i stort sett densamma 
som med nuvarande bestämmelser. Som villkor för att delta i den 
grundläggande utbildningen bör för icke svensktalande personer gälla 
att man har kortare grundutbildning än fyra år eller saknar motsva
rande kunskaper dels i läsning och skrivning på sitt modersmål dels 
i matematik. Som villkor för svensktalande personer bör gälla att 
man har otillräckliga kunskaper i läsning och skrivning och/eller mate
matik och därför inte kan delta i annan vuxenundervisning. Man bör 
skilja på svensktalande och icke svensktalande när det gäller intagnings
villkoren eftersom det inte bör vara en primär uppgift för den grund
läggande utbildningen att ge invandrare språkundervisning. En in
vandrares rätt att delta i 240 timmars undervisning i svenska på betald 
arbetstid skall inte kunna inskränkas på grund av att han deltar i den 
grundläggande utbildningen. 

Utbildningen bör indelas i två etapper. Ett villkor för att tas in i 
etapp 1 bör vara att man inte har uppnått medelnivån i läsning och 
skrivning för elever i årskurs 3 i grundskolan. 

Sö föreslår att m å 1 e n för den grundläggande utbildningen ska!I 
formuleras enligt följande. 

"Den genom samhällets försorg bedrivna grundläggande utbildningen 
för vuxna har till syfte 

att förmedla kunskaper och färdigheter som är oundgängliga för den 
enskilde i det moderna samhället, 

att förmedla kunskaper och färdigheter som kan läggas till grund för 
yrkesutövning och vidareutbildning, 

att utveckla kursdeltagarnas förmåga att analysera sin egen situation 
och det omgivande samhället samt stimulera dem till att medverka till 
samhällets utveckling. 

För den grundläggande utbildningen för vuxna bör i övrigt gälla till
lämpliga delar av mål och riktlinjer för grundskolans verksamhet." 

Etapp 1 av den grundläggande utbildningen skall enligt Sö:s. 
förslag främst ge grundläggande kommunikationsfärdigheter (muntlig 
framställning, läsning, skrivning och matematik). När det gäller färdig
hetsträningen skall den motsvara den undervisning som ges i grundsko
lans årskurs 1-6. Om möjligt bör utbildningen leda till en färdighets
nivå som minst motsvarar medelnivån i dessa avseenden hos elever som 

slutat årskurs 4 i grundskolan. 
Undervisningen i etapp 1 bör enligt Sö förläggas till kommunat 
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vuxenutbildning. Som riktlinje bör timplanen omfatta svenska, matema
tik, samhällsorientering, naturorientering, teknik, studie- och yrkes
orientering, fysisk aktivitet samt timmar till förfogande för studiebesök 
och aktiviteter som kursdeltagarna väljer. Sö föreslår att statsbidrag 
skall utgå för 15 undcrvisningstimmar per vecka för varje undervis
ningsgrupp på 1-3 deltagare och för 30 undcrvisningstimmar per vec
ka för varje undcrvisningsgrupp på 4-6 deltagare. Sö föreslår att kurs
längden blir 45 veckor och att den skall genomföras på en bruttotid av 
47 veckor. Efter individuell bedömning bör kursen kunna förlängas 
med ytterligare 45 veckor. En ensam elev skall alltså kunna få under
visning i högst 675 timmar per år i etapp 1 och sammanlagt under flera 
år i högst 1 350 timmar. 

För utbildning i etapp 1 bör enligt Sö ett särskilt studiestöd utgå. 
Sö beräknar antalet elever i etapp 1 till 1 200 under budgetåret 

1977 /78. Kostnaderna för en förstärkning av undervisningsresurserna 
jämfört med tidigare statsbidragsbestämmelser beräknas till ca 16 milj. 
kr. Sö föreslår att samma bestämmelser för poängsättning skall gälla 
som för övrig undervisning inom kommunal vuxenutbildning. Kostna
derna för detta beräknas till ca 2 milj. kr. för den nedsättning av under
visningsskyldighet för studierektorer m. m. som blir en följd av att 
poäng införs för grundläggande utbildning. 

Sö föreslår vidare att statsbidrag skall utgå i form av ett schablon
tillägg som bör få användas för information och uppsökande verksam
het, studiehandledning och studie- och yrkesorientering, studiebesök, 
vissa kurativa insatser, tolkning m. m. samt stödundcrvisning. Schablon
tillägget bör beräknas på samma sätt som nu gäller för andra grund
skolekurser inom kommunal vuxenutbildning med den skillnaden att be
räkningen skall utgå från 15 % i stället för 25 % av antalet undervis
ningstimmar. Kostnaderna för schablontillägget beräknas till ca 5,5 
milj. kr. 

Sö föreslår att kommunen skall vara skyldig att tillhandahålla fria 
läromedel för deltagarna i etapp 1. 

Etapp 2 av den grundläggande utbildningen bör enligt Sö för
medla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för yrkesverk
samhet, yrkesutbildning eller annan reguljär vuxenutbildning eller för 
att den vuxne skall kunna uppfylla de krav som ställs på honom i hans 
vardagsmiljö. Innehållet i etapp 2 bör variera beroende på den enskildes 
behov och framtidsplaner. Vilka kurser den studerande bör delta i bör 
avgöras från fall till fall i samråd mellan den studerande och skolstyrel
sen. Alla kurser bör dock innehålla träning av kommunikationsfärdig
heter, i första hand muntlig framställning, läsning och skrivning. 

Utbildningen bör enligt Sö kunna ske i olika former, t. ex. genom 
studiecirklar inom studieförbunden eller kurser på folkhögskola, i kom
munal vuxenutbildning eller i arbetsmarknadsutbildning. Kommunen 
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bör dock ha skyldighet att se till att ingen mot sin vilja skall behöva 
lämna hemorten för att få utbildning i etapp 2. 

Kurserna i etapp 2 skall vara kostnadsfria för deltagarna. För kur
ser inom etapp 2 som anordnas vid folkhögskola bör statsbidrag utgå 
med fyra lärartimmar per elev och kursvecka. Anordnas utbildningen 
av studieförbund bör statsbidrag utgå enligt samma bestämmelser som 
gäller för undervisning i svenska för invandrare. Studiecirklar bör dock 
kunna påbörjas om antalet deltagare uppgår till lägst tre. 

Inom kommunal vuxenutbildning bör kurser inom etapp 2 kunna 
anordnas med lägst fem deltagare. Om antalet kursdeltagare endast är 
tre eller fyra bör antalet statsbidragsberättigade undervisningstimmar 
reduceras med 30 % och om antalet endast är en eller två bör antalet 
statsbidragsberättigade timmar reduceras med den procentsats som läns
skolnämnden bestämmer från fall till fall. För att utbildning inom etapp 
2 skall kunna anordnas även inom kommunal vuxenutbildning, bör Sö 
få i uppdrag att fastställa tim- och kursplaner för ämneskurser i svenska, 
engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap motsvarande 
grundskolans mellanstadium. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1977/78 räknar Sö med att 
etapp 2 skall kunna börja tidigast under budgetåret 1978/79~ Sö före
slår att elever, som deltagit i nuvarande grundläggande utbildning och 
uppnått nivån för etapp 2, under budgetåret 1977/78 bör kunna slutföra 
studierna enligt nuvarande bestämmelser. Sö har därför föreslagit att 
ca 1,8 milj. kr. beräknas för denna utbildning under anslaget Bidrag 
till driften av grundskolor m. m. 

Sö föreslår att reguljärt studiestöd skall kunna utgå fÖr utbildning 
inom etapp 2. Sö förutsätter att generösa dispenser kan ges beträffande 
övre åldersgräns. 

Sö anser att en riksomfattande informationskampanj om grundläg
gande utbildning bör komma till stånd. Vidare bör underlag för lokal 
i n format i o n utarbetas och tryckas. 500 000 kr. bör beräknas för 
detta under anslaget Skolöverstyrelsen posten Information om skol
väsendet. Skolstyrelsen bör ha ansvaret för lokal information och kon
taktverksamhet, som bl. a. bÖr omfatta skriftlig information till myn
digheter, organisationer, arbetsgivare m. fl., informationskonferenser för 
tjänstemän och andra inom kommunen som kommer i kontakt med 
vuxna med bristfällig utbildning samt muntlig och skriftlig information 
till vissa befolkningsgrupper. 

U p p s ö k a n d e v c r k s a m h e t bör enligt Sö samordna~ med 
den uppsökande verksamhet som de fackliga organisationerna ansvarar 
för på arbetsplatserna och den försöksverksamhet med uppsökande verk
samhet i bostadsområden som Sö bedriver genom studieförbunden. 
Dessutom bör skolstyrelsen vara skyldig att söka upp varje utbildnings
behövande person som andra myndigheter, organisationer m. fl. rappor-

26 Riksdagen 1976177.1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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terat eller som skolstyrelsen på annat sätt fått kännedom om. Veder
börande myndigheter bör vidare rutinmässigt kontakta vissa begrän
sade grupper, t. ex. elever som lämnat årskurs 9 i grundskolan utan att 
vara funktionellt läs- och skrivfärdiga, personer intagna på kriminal
vårdsanstalter, långvarigt sjuka. 

Endast ett fåtal I är om ed e 1 har utformats för grundläggande ut
bildning för vuxna. Sö anser att 200 000 kr. bör beräknas för utarbe
tande av läromedel under anslaget Stöd för produktion av lärome
del. Statens institut för Iäromedelsinforrnation har också fö:reslagit detta 
i sin anslagsframställning för budgetåret 1977 /78. 

Sö föreslår att två längre kurser för fort bi 1 d ni n g av 1 ära
r c i grundläggande utbildning för vuxna bör anordnas varje år utöver 
de kortare fortbildningskurser som redan nu förekommer. Kostnaderna 
för de nya kurserna beräknas till 260 000 kr. under anslaget Fort
bildning m. m. 

Sö begär medel för en sakkunnig person, som på heltid skall l.-unna 
ägna sig åt frågor som gäller grundläggande utbildning för vuxna, samt 
för viss administrativ förstärkning på byrå V 2. Vidare föreslås medel 
för det läroplansarbete som krävs för att genomföra etapp 2. För den
na p e r s o n al f ö r s t är k n i n g beräknar Sö sammanlagt 200 000 
kr. under anslaget Skolöverstyrelsen. För utarbetandt~ av d i a
gnostiska prov begär Sö 50 000 kr., som bör tillföras Sö:s medel 
för expertis. 

Sö föreslår att 200 000 kr. beräknas under anslaget Pedagogiskt ut
vecklingsarbete inom skolväsendet tör en omfattande u n de r s ök
n i n g om analfabetism och funktionell läs- och skrivfärdighet hos 
vuxna. I sin anslagsframställning för budgetåret 1977178 har Sö be
räknat medel för en sådan undersökning i redovisningen av sin plane
ring av det pedagogiska utvecklingsarbetet i framtiden. 

Remissyttranden 

Större delen av remissinstanserna tillstyrker grundtankarna i Sö:s 
förslag och anser att en utbyggnad av den grundläggande utbildningen 
för vuxna är mycket angelägen. SIV framhåller att det i första hand är 
invandrare från vissa länder, främst hinnor och äldre, som är handi
kappade när det gäller läs- och skrivkunnighet. Problemet bör inte ses 
som en isolerad utbildningsfråga utan det gäller att bryta en språklig, 
kulturell och social isolering. Kriminalvårdsstyrelsen framhåller att be
hovet av grundläggande utbildning för kriminalvårdens klienter är stort. 
Även BRA framhåller det stora behovet av grundläggande utbildning 
och påpekar att ett av skälen till att ge kommunerna erforderliga resur
ser för att tillgodose dessa behov är det pågående reforma.rbetet inom 
kriminalvården som bl. a. syftar till att ge klienterna bättre tillgång 

till samhällets ordinarie service. 
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När det gäller b e n ä m n i n g på utbildningen anser vissa rcmiss
instanser att utbildningen i fortsättningen skall kallas "grundläggande· 

utbildning för vuxna" medan andra istället föreslår t. ex. "grundläggan
de vuxenutbildning", "baskurs", "grundkurs", "preparandkurs". 

Sö:s förslag om att kommunen bör vara huvudman och ha an

svaret för den grundläggande utbildningen tillstyrks av den övervägan
de delen av remissinstanserna, bl. a. kriminalvårdsstyrelsen, AMS, SIV, 

SACO/SR, TCO, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbzmdet, Stu
diefriimjandet och alla kommuner som yttrat sig med undantag av M a!

mö, som anser att alfabetisering bör betraktas som en arbetsmarknads
politisk fråga. Folkbildningsutredningen, LO och ABF anser att ställ

ning till frågan om huvudmannaskap bör tas först när folkbildningsut

redningen lagt fram sitt förslag om gränsdragning mellan kommunal 
vuxenutbildning och studiecirkelverksamhct. Vissa remissinstanser an
ser att om kommunen är huvudman, bör kommunen också vara kurs

anordnare medan andra, t. ex. SIV, framhåller att huvudmannaskapet 

inte behöver innebära detta. 
Större delen av remissinstanserna tillstyrker eller har ingen erinran 

mot Sö:s förslag till målgrupp. De flesta remissinstanser som ytt
rat sig instämmer också i Sö:s förslag till må 1 för utbildningen. SAF 
anser dock att målen är alltför ambitiöst utformade. ABF framhåller 

att deltagarnas möjligheter till självförverkligande och aktiv medverkan 
i samhällsutvecklingen bör betonas starkare. Socialstyre/sen och Stock
holms Finska Zigenarförening understryker att utbildningen bör ge ele
verna möjlighet att förbättra sin situation ur sitt eget perspektiv. 

Remissinstansema instämmer med få undantag i Sö:s förslag om 
indelning av den grundläggande utbildningen i två etapper. När det 
gäller e t a p p 1 anser större delen av remissinstanserna att kurserna 
bör anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Svenska kommzmför

bundet framhåller dock att undervisningen bör kunna ges hos alla 
vuxenutbildningsanordnare. Eleverna skall inte behöva lämna exempel
vis arbetsmarknadsutbildning för att först inhämta läs- och skrivfärdig
heter i kommunal vuxenutbildning. ABF anser att utbildningen bör 
kunna anordnas av studieförbunden om erforderliga resurser ställs 
till förfogande. Enligt ABF bör folkbildningsutredningens arbete av

vaktas innan några åtgärder vidtas. Liknande synpunkter framförs av 
folkbildningsutredningen och LO. SIV betonar att studieförbunden 

ofta har särskilt goda möjligheter att nå eftersatta grupper och att 
deras erfarenheter bör tas till vara t. ex. genom att kommunen ger stu

dieförbunden i uppdrag att anordna utbildningen. Halmstads kommun 
framhåller att det bör vara möjligt också för studieförbunden att anord

na undervisning i etapp 1 för vuxna, i första hand invandrare, som för

värvsarbetar och inte kan motiveras till att genomgå en omfattande 
undervisning. Uppsala kommun betonar att utbildningen inom etapp 1 
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bör kunna förläggas till och samordnas med studieförbundens verksam
het, om de lokala förhållandena visar att en sådan organisation är lämp
lig. Närheten till övrig invandrarundervisning gör det möjligt att på 
ett smidigt sätt klara överflyttningar från ett stadium till ett annat. 
Detta medverkar också till att eleverna känner trygghet i undervisnings
situationen. 

Beträffande innehållet i etapp 1 framhåller många remissinstanser, 
däribland socialstyrelsen, SIV, BRA, LO, TCO och ett antal kommuner, 

att innehållet i utbildningen måste kunna anpassas efter deltagarnas 
behov, konkret anknyta till deras situation och tillvarata deras egna 
erfarenheter. ABF anser att man inte bör låsa sig vid läroplansbunden 
undervisning. SACOISR framhåller att timplanen bör göras så flexibel 
som möjligt. Många remissinstanser framhåller att den grundläggande 
läsinlärningen om möjligt bör ske på elevens eget modersinål. 

Vissa remissinstanser tillstyrker Sö:s förslag till beräkning av stats
bidrag för undervisning i etapp 1. SACOISR, Göteborgs kommun och 
Sundsvalls kommu11 anser dock att utbildningen bör begränsas till de 
terminer som gäller för skolväsendet i övrigt. Helsingborgs," Lunds, 

Malmö, Norrköpi11gs, Olofströms, Skellefteå och Täby kommuner be
tonar att timresursen måste kunna användas flexibelt för att i prak
tiken kunna anpassas till olika gruppers skilda behov av antal timmar 
per vecka, gruppstorlek m. m. SIJI framhåller att utbildningstiden i 
etapp 1 är alltför knappt tilltagen. Tidigare erfarenheter visar att även 
två år är otillräckligt för att vuxna, icke svensktalande, skall lära sig 
läsa och skriva ens hjälpligt. Liknånde synpunkter framförs ·av kom
munerna Stockholm och Järfälla. TCO framhåller att tilldelning av 
skolledarresurs är nödvändig eftersom administrationen av utbildningen 

blir tidskrävande. 
Flertalet rcmissinstanser som yttrat sig om Sö:s förslag till scha

blontillägg anser att detta, i likhet med vad som gäller för grundskole
kurser inom kommunal vuxenutbildning, bör beräknas på 25 % av 
antalet undervisningstirrimar och inte på 15 % som Sö föreslagit. Till 
dem som anser detta hör bl. a. SACO/SR, Svenska kommunförbundet, 
Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledni11g och ett stort antal 

kommuner. 
AMS, SIV, BRA, folkhögskoleutredningen, SACO/SR, Svenska kom

m1mförbw1det, flertalet kom·mwzer och Svenska föreningen för studie

och yrkesvägledning tillstyrker Sö:s · förslag om att utbildning inom 
etapp 2 skall kunna anordnas av olika utbildningsanordnare. AMS 

framhåller att utbildning inom etapp 2 bör kunna anordnas som arbets
marknadsutbildning för dem som uppfyller villkoren för att erhålla 
sådan. Folkhögskoleutredningen erinrar om de erfarenheter av grund
läggande utbildning som finns inom folkhögskolorna och tillstyrker 
att extra statsbidrag som innebär särskilt stor lärartäthet för grund-
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läggande utbildning för vuxna skall utgå. TCO anser däremot att all 
utbildning inom etapp 2 bör förläggas till kommunal vuxenutbildning. 
Detta betonar också Eskilstuna kommun. LO, ABF och folkbild11ings

utred11ingen framhåller att folkbildningsutredningens förslag bör av
vaktas innan ställning tas till vem som skall vara kursanordnare. 

Större delen av remissinstanserna understryker behovet av resurser 
för i n f o r m a t i o n. Landskrona kommun föreslår att ett särskilt 
statsbidrag utgår för information och uppsökande verksamhet med 
belopp baserade t. ex. på antalet invandrare i procent av totalbefolk
ningen i varje kommun. Flertalet remissinstanser tillstyrker också Sö:s 
förslag om u p p s ö k a n d e v e r k s a ro h e t. SIV framhåller vikten 
av att invandrarnas egna organisationer engageras i den uppsökande 
verksamheten. LO och TCO framhåller att de fackliga studieorgani
satörerna har en viktig funktion att fylla i den uppsökande verksam" 
beten på arbetsplatserna. LO och ABF anser att resurserna för studie
förbundens uppsökande verksamhet bör förstärkas. ABF betonar vikten 
av samarbete mellan studieförbund och invandrarorganisationer i den 
uppsökande verksamheten. 

Bristen på I ä r o m e d e I betonas i många remissyttranden och 
man understryker i vissa fall behovet av produktionsstöd. SIL fram
håller att man kommer att begära medel för detta ändamål i sin an
slagsframställning för budgetåret 1977/78. 

Många remissinstanser framhåller bristen på lärare som både är 
läsmetodiskt utbildade och talar samma språk som eleverna. Förslaget 
om f o r t b i I d n i n g a v I ä r a r e tillstyrks av de remissinstanser 
som yttrar sig om detta. Flera remissinstanser, bl. a. UKÄ och AMS, 

anser att utbildning av hemspråkslärare och lärare i grundläggande 
utbildning för vuxna bör kunna kombineras. TCO anser att LUT 74 
bör få i uppdrag att utreda frågan om grundläggande utbildning för 
lärare inom alfabetiseringsundervisningen. LUT 74 framhåller dock i 
sitt remissvar att utredningen . redan med gällande direktiv finner det 
naturligt att uppmärksamma denna fråga. 

Ett fåtal kommuner tar upp frågan om d i a g n o s t i s k t p r o v 
och tillstyrker Sö:s förslag. Samtliga rcmissinstanser som yttrar sig i 
frågan tillstyrker förslaget om en vetenskaplig u n d e r s ö k n i n g 
om analfabetism och funktionell läs- och skrivfärdighct hos vuxna. 
UKA" framhåller att det dessutom krävs forskning om språkteoretiska 
och språkpedagogiska problem i samband med den grundläggande 

utbildningen. 

F öreclraganden 

l likhet med remissinstanserna anser jag att det är mycket angeläget 
att de som saknar grundläggande kunskaper i skrivning, läsning och 
matematik får ökade möjligheter till undervisning under ekonomiskt 
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trygga förhållanden. Jag är medveten om att detta inte är enbart en 
utbildningspolitisk fråga utan att det i praktiken krävs åtgärder också 
inom många andra områden för att nå dessa grupper med utbildning. 

I fråga om benämning på utbildningen delar jag den uppfatt
ning som framförts av några remissinstanser att beteckningen "grund
läggande utbildning för vuxna" borde kunna ersättas med ett kortare 
uttryck. Jag förordar därför att utbildningen i fortsättningen kallas 
"grundutbildning för vuxna" och kommer i det följande att använda 
denna beteckning. 

Jag tillstyrker Sö:s förslag om att kommunen skall vara huvud
m an för grundutbildningen och vara skyldig att se till att den kom
mer till stånd. Verksamheten bör ledas av skolstyrelsen. Detta bör dock 
inte gälla i fråga om sådana vuxna som landstinget enligt. omsorgslagen 
har skyldighet att anordna utbildning för och inte heller de organiserat 
överförda utomnordiska zigenarna som utbildas inom arbetsmarknads
utbildningen. 

M å 1 g r u p p c n för utbildningen bör vara i stort sett densamma 
som hittills. För svensktalande personer innebär detta att man har rätt 
att delta i grundutbildning om man har visat sig sakna ti:llräckliga kun
skaper i läsning, skrivning eller matematik för att kunna delta i annan 
vuxenundervisning på grundläggande nivå. Med annan vuxenundervis
ning på grundläggande nivå bör avses t. ex. studiecirklar i prioriterade 
ämnen eller AMU-kurser i allmänna ämnen. Ett villkor för att en per
son skall kunna tas in i grundutbildning bör vara att hans eller hennes 
kunskaper i läsning, skrivning eller matematik bedöms ligga under mc
delnivån för elever som lämnat vanlig klass i årskurs 4 :i grundskolan. 

Många människor som saknar studievana och endast har folkskola 
som grundutbildning kan inte utan viss förberedelse påbörja studier i 
sådana kurser inom kommunal vuxenutbildning som motsvarar grund
skolans högstadium. Sådana personer, som inte har mer omfattande 
brister i kunskaper, bör inte antas i grundutbildning utan i första hand 
hänvisas t. ex. till studiecirklar i svenska och matematik ·~ller ges stöd
undervisning inom den kommunala vuxenutbildningens rnm. Det kan 
å andra sidan finnas ett fåtal som formellt har ganska omfattande 
grunduibildning, t. ex. grundskola, men ändå har så bristfälliga lnm
skaper att det är naturligt att de deltar i grundutbildningen för vuxna. 
Det bör alltid vara de faktiska kunskaperna, inte längdm på den ut
bildning som formellt genomgåtts, som skall få avgöra om en person 

bör antas eller inte. 
Eftersom grundutbildningcn inte är avsedd att i första hand ge in

vandrare språkundervisning bör särskilda bestämmelser även i fortsätt
ningen gälla för icke svensktalande. De bör kunna tas in i grundutbild
ning om de inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller om de har 
kortare gmndutbildning än vad som motsvarar ca fyra års heltidsstudier 
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eller saknar motsvarande kunskaper i matematik eller i läsning och skriv
ning på sitt modersmål. Grundutbildningen bör äga rum utanför den 
ram på högst 240 timmars undervisning som avses enligt lagen (1972: 
650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning 
för invandrare. I de fall då arbetsmarknadens parter inte slutit avtal om att 
även grundutbildning skall kunna ske på betald arbetstid, bör proble
met kunna lösas genom ledighet enligt lagen (1974: 981) om arbetstaga
res rätt till ledighet för utbildning kombinerad med det särskilda studie
stöd för grundutbildning som är avsett att kompensera för inkomstbort
fall. 

Som jag tidigare redovisat kan kommunerna enligt de bestämmelser 
som nu gäller för anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. an
ordna undervisning i svenska och matematik upp till en nivå som mot
svarar grundskolans årskurs 6 för sådana vuxna som uppfyller villkoren 
för att delta i grundläggande utbildning. Samhällsorientering och studie
besök kan integreras i undervisningen. Sö föreslår nu att den grundläg
g:mde utbildningen skall indelas i två etapper. Etapp 1 motsvarar i 
princip den utbildning som kommunerna nu är skyldiga att anordna 
men skall enligt Sö:s förslag utvidgas till att omfatta bl. a. naturorien
tering, teknik, studie- och yrkesorientering och fysisk aktivitet och an
ordnas inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Etapp 2 skall kun
na anordnas av olika vuxenutbildningsanordnare. För att utbildning en
ligt etapp 2 skall kunna anordnas även inom kommunal vuxenutbildning 
föreslår Sö att styrelsen får i uppdrag att fastställa tim- och kursplan för 
ämneskurser i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och na
turkunskap motsvarande grundskolans mellanstadium. 

Folkbildningsutredningen, LO och ABF har framhållit att Sö:s för
slag innebär vissa problem i fråga om gränsdragning mellan kommunal 
vuxenutbildning och studieförbund. 

Det har tidigare inte varit möjligt att anordna kurser inom kommunal 
vuxenutbildning på mellanstadienivå, om det inte har varit fråga om 
stödundervisning inom ramen för schablontillägget. Ett genomförande 
av SÖ:s förslag beträffande. etapp 2 skulle därför enligt min bedömning 
på ett avgörande sätt kunna förändra den nuvarande gränsdragningen 
mellan kommunal vuxenutbildning och studiecirkelverksamhet. Denna 
gränsdragning utreds f. n. av folkbildningsutredningen. Jag är därför inte 
beredd att nu ta ställning till frågan om en indelning av grundutbildning

en i två etapper. 
Efter samråd med statsrådet Mogård kommer jag i det följande att 

förorda att de medel för undervisning på grundskolenivå av ungdomar 
och vuxna som fått ofullständig eller ingen utbildning, som för budget
året 1976/77 beräknats under anslaget Bidrag till driften av grundskolor 
m. m., för budgetåret 1977/78 skall beräknas för grundutbildning av 
vuxna under anslaget Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. Även 
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i fortsättningen bör särskilda bestämmelser gälla för grundutbildningen. 
Att medlen beräknas under ett vuxenutbildningsanslag bör dock kunna 
underlätta utvecklingen mot att grundutbildningen ses som en del av 
övrig vuxenutbildning i kommunen och t. ex. i så stor utsträckning som 
möjligt förläggs till lokaler där annan vuxenutbildning äger rum. 

Jag har ingen erinran mot Sö:s förslag till må 1 för utbildningen. 
Den färdighetsnivå som utbildningen syftar till att deltagarna skall upp
nå, bör vara densamma som har gällt hittills, dvs. beträffande kunska
per i läsning, skrivning och matematik motsvara årskurs 6 i grundsko
lan. I likhet med många remissinstanscr anser jag att in n e hå 1 le t 
i utbildningen måste kunna anpassas efter deltagarnas behov, konkret 
anknyta till deras situation och tillvarata deras egna erfaro~nheter. Bin
dande riktlinjer i form av timplaner bör därför undvikas. Samhälls
orientering och naturorienterande moment bör kunna integreras i ut
bildningen i kommunikationsfärdigheter. Eleverna bör sammanföras till 
grupper om det inte finns särskilda skäl för enskild undervisning, t. ex. 
att eleverna talar olika språk eller att det psykologiska elkr andra skäl 
blir nödvändigt att undervisa en elev i hemmet. 

Jag anser att en förstärkning av resurserna för grundutbildningen bör 
ske jämfört med nuvarande förhållanden. För budgetåret 1977178 för
ordar jag att st a t s b i dr a g skall utgå för följande antal undervis
ningstimmar per vecka. Statsbidrag bör utgå för 7 undervi8ningstimmar 
för en enskild elev. Med ökat antal elever bör statsbidrag utgå för ökat 
antal undervisningstimmar upp till 28 timmar per vecka för en grupp på 
7 elever. Beräkningen framgår närmare ·av följande sammarn;tällning. 

1 elev 7 undervisningstimmar 

2 elever 12 undervisningstimmar 

3 elever 18 undervisningstimmar 

4 elever 20 undervisningstimmar 

5 elever 22 undervisningstimmar 

6 elever 24 undervisningstimmar 

7 elever 28 undervisningstimmar 

8 elever 28 + 7 undervisningstimmar 

9 elever 28+12 undcrvisningstimmar 

10 elever 28+18 undervisningstimmar, etc. 

Liksom hittills bör veckotimmarna kunna omvandlas till undervis
ningstimmar för del av läsåret. Vid omvandlingen bör ett läsår beräk

nas till 37 veckor. 
Sö:s förslag om att poängsättning skall införas för grundutbildning 

inom kommunal vuxenutbildning är jag f. n. inte beredd att tillstyrka. 
Däremot förordar jag att ett statsbidrag i form av schablontillägg skall 
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införas för grundutbildningen. Det bör utgå enligt samma grunder som 
gäller för grundskolekurser inom kommunal vuxenutbildning men i en

lighet med Sö:s förslag beräknas på 15 % av antalet undervisningstim
mar. Statsbidraget bör alltså utgå med det belopp som erhålls genom att 
15 % av antalet undervisningstimmar multipliceras med timarvode en

ligt L-BT 12. Schablontil.Jägget bör få användas för information och 
uppsökande verksamhet, studiehandledning och studie- och yrkesorien

tering, studiebesök, vissa kurativa insatser, tolkning m. rn. samt stöd
undervisning. Kostnader för läromedel bör däremot helt bestridas av 
kommunen. 

Schablontillägget bör endast få användas för kostnader i samband 
med grundutbildning. Statsbidrag som utgår i form av schablontillägg 

för kommunal vuxenutbildning bör däremot kunna användas för mot

svarande kostnader i samband med grundutbildning, om kommunen 
önskar detta. 

Skolstyrelsen bör besluta om hur kurserna skall anordnas för att bäst 
tillgodose deltagarnas behov. Jag anser att kommunerna även i fortsätt

ningen bör ha stor frihet att anpassa undervisningen efter lokala förhål
landen. Det är viktigt att kommunen i egenskap av anordnare av grund

utbildningen för vuxna nära samverkar med andra utbildningsanordnare 
som ibland får elever som visar sig ha alltför bristfälliga kunskaper i läs

ning, skrivning eller matematik för att kunna följa undervisningen. Det 

kan t. ex. gälla elever i studieförbundens utbildning i svenska för ·invand
rare eller i de särskilda kurserna inom arbetsmarknadsutbildningen. 
Kommunen bör i sådana faJl försöka anordna utbildningen i sådana for
mer att elevernas intresse av att inte i onödan byta utbildningsmiljö till

godoses. Samverkan mellan olika utbildningsanordnare bör ock-så ske 
för att eleverna efter genomgången grundutbildning, eller parallellt med 
den avslutande delen av grundutbildningen, skall få möjlighet att vidare
utbilda sig inom de andra utbildningsformer på mellanstadienivå som 
kan erbjudas, t. ex. arbetsmarknadsutbildning, folkhögskola eller studie

cirklar. 
Frågan om i n f o r m a t i o n om grundutbildningen har i det före

gående behandlats av statsrådet Mogård i samband med hennes anmä
lan av anslaget Skolöverstyrelsen. Hon har under posten Information 
om skolväsendet anfört att en riksomfattande informationskampanj om 

grundutbildningen för vuxna bör kunna komma till stånd inom ramen 

för tilldelade medel. Kommunerna bör ha ansvaret för information på 
lokal nivå om grundutbildning och andra former av grundläggande ut

bildning för vuxna. 
I likhet med Sö anser jag att u p p s ö k a n d e v e r k s a m h e t 

som gäller grundutbildningen bör samordnas med den uppsökande verk
samhet som de fackliga organisationerna ansvarar för på arbetsplatser-
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na och den försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostads
områden som Sö bedriver genom studieförbunden. Den bör också kun
na samordnas med den uppsökande verksamhet som bedrivs för att nå 

familjer som har barn med särskilda behov av förskola. Skolstyrelsen 
bör vara skyldig att söka upp varje utbildningsbehövande person som 

andra myndigheter, organisationer m. fl. rapporterar eller som skolsty

relsen på annat sätt har fått kännedom om. Vederbörande myndigheter 
bör vidare rutinmässigt kontakta vissa begränsade grupper, tex. elever 

som lämnat grundskolan med bristfälliga kunskaper i läsning och skriv

ning, intagna på kriminalvårdsanstalter, långvarigt sjuka. 
Frågan om produktionsstöd för I ä r o m e d e I för grundutbildning 

har i det föregående behandlats av statsrådet Mogård i. samband med 
hennes anmälan av anslaget Stöd för produktion av läromedel. I fråga 

om lärares anställning och förordnande i fråga om den grundutbildning 

som kommunen anordnar bör de bestämmelser som nu gäller för mot
svarande utbildning, och som jag tidigare redovisat, t. v. fortsätta att 

gälla. Under anslaget Fortbildning rn. m. har statsrådet Mogård anfört 
att f o r t b i I d n i n g e n bl. a. bör inriktas på lärare i grundutbildning 

för vuxna. Frågan om person a Iförs tär k ni n g på Sö och ut
arbetande av d i ag n o s t is k a p ro v har statsråd,et Mogård be

handlat i samband med sin anmälan av anslaget Skolöverstyrelsen. 
Vad jag nu har anfört innebär att kommunerna åläggs vissa uppgifter. 

Särskilda föreskrifter måste meddelas härom. Dessa föreskrifter faller 
på grund av föreskrifterna i 8 kap. 5 § regeringsformen om normgiv
ning som rör kommunerna till viss del inom lagområdet.. Det bör emel-
1ertid få ankomma på regeringen att meddela de föreskrifter som be
hövs. Detta är också möjligt med stöd av lagen (1975:160) med bemyn
digande att meddela föreskrifter om kommuns och landstingskommuns 

medverkan i utbildning. 
Statsbidraget för den nuvarande utbildningen, som under innevarande 

budgetår utgår från anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m., 
kan beräknas till sammanlagt ca 13 milj. kr. Som jag tidigare har an

fört kommer jag i det följande att, efter samråd med statsrådet Mogård, 

för budgetåret 1977178 beräkna dessa medel under anslaget Bidrag 
till kommunal vuxenutbildning m. m. Kostnaderna för förstärkningen 

av undervisningsresurserna och införandet av schablontillägg på 15 % 

kommer jag i det följande att beräkna till ca 9 milj. k:r. De samman
lagda kostnaderna för nästa budgetår beräknas alltså till ca 22 milj. 

kr. för undervisning m. m. I det följande kommer jag vidare att i sam

band med min anmälan av anslaget Studiebidrag m. m. att beräkna en 
ökning av medlen för studiestöd för grundutbildningen från 7,5 milj. kr. 

till ca 12,3 milj. kr. 
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F 1. Viss utbildning via radio och television m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

50 264 800 
54 919 000 
56 906 000 

Reservation 329 438 

Från anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion 
av undervisningsprogram m. m. för radio och television, som sedan bud
getåret 1972/73 handhas av utredningen angående den fortsatta verk
samheten med radio och television inom utbildningsväsendet (TRU
kommitten). 

Vidare ersätts kostnader för skolprogramverksamheten vid Sveriges 
Radio. Skolprogramverksamheten handhas inom Sveriges Radio av en 
särskild enhet, utbildningsprogramenheten, som förutom skolprogram
men även ombesörjer den inom Sveriges Radio producerade vuxenun
dervisningen i radio och TV. Denna senare verksamhet finansieras av 
avgiftsmedel. 

U t r e d n i n g e n a n g å e n d e d e n f o r t s a t t a v e r k s a m h e
t e n m e d r a d i o o c h t e I e v i s i o n i n o m u t b i 1 d n i n g s

v ä sen det 

Regeringen överlämnade den 11 mars 1976 prop. 1975176: 110 om 
radio och television i utbildningsväsendet. I propositionen Jämnades för
slag på grundval av TRU-kommittens betänkanden (SOU 1975: 28) 
Program för ljud och bild i utbildningen och (SOU 1975: 72) Distans
undervisning. Förslagen innebar bl. a. en sammanläggning av TRU och 
utbildningsprogramenheten vid Sveriges Radio (SRIUTB) till en statlig 
stiftelse. Sammanläggningen föreslogs ske den 1 juli 1977. 

För att närmare utreda och planera organisation m. m. av det nya 
företaget föreslogs i propositionen att en särskild organisationskommitte 
skulle tillkallas. En av dess huvuduppgifter skulle vara att inge fram
ställning om anslag för det nya företaget för dess första verksamhetsår 
1977178. Med anledning av propositionen väcktes ett flertal motioner. 
Propositionen var avsedd att behandlas under våren 1976. Riksdagen 
beslöt dock att överflytta behandlingen av propositionen till 1976/77 års 
riksmöte. Kommitten har i sin anslagsframställning för budgetåret 
1977178 utgått från propositionens förslag. Anslagsframställningen ut
går vidare från att den nya organisationen träder i kraft under budget
året 1977/78. Såväl TRU-kommitten som SRIUTB har dock inlämnat 
separata anslagsframställningar för verksamheten. Detta innebär att or
ganisationskommitten måste komplettera de ingivna anslagsframställ
ningarna bl. a. utgående från tidpunkten för starten av det nya företaget. 

TRU-kommittcns anslagsframställning för budgetåret 1977178 har ut
arbetats i samråd med SR/UTB. 
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Förskoleverksamhet 

TRU:s verksamhet inom förskoleområdet riktar sig till barn i förskole
åldern samt till förskolans personal. Ett övergripande mål för verksam
heten är att bidra till att förverkliga de mål för förskolan som riksdagen 
angett. Med den hittillsvarande produktionen har TRU i första hand 
vänt sig till hemmavarande barn. Programmen har också i stor utsträck
ning använts inom förskoleinstitutionernas verksamhet. Behov av ljud
och bildinsatser föreligger för flera angelägna målgrupper t. ex. barn 
som är fysiskt, psykiskt eller socialt handikappade och för invandrar
barn. TRU har erfarit att behovet av produktion för grundutbildning 
och fortbildning av förskolepersonal är mycket stort, eftersom utbild
ningen dels skall förändras för att göra det möjligt att uppnå förskolans 
nya mål, dels utökas för att tillgodose det ökade personalbel.lovet. 

Vuxenutbildning 

De främsta målgrupperna för TRU:s verksamhet inom vuxcnutbild
ningsområdet är korttidsutbildade vuxna och grupper av vuxna med sär
skilda behov som pensionärer och olika handikappgrupper. En angelä
gen målgrupp för vilken särskilda insatser hittills inte kunnat påbörjas 
är invandrarna. Allmänna mål för insatserna bör vara att erbjuda mate
rial som verkar aktiverande, som utgår från människors erfarenheter och 
som ger dem redskap att bättre klara av de situationer som de ställs in
för i familje-, arbets-, samhälls- och fritidsliv. En stor del av verksam
heten avser insatser inom kommunikationsärnnen, orienteringsämnen och 
estetiska ämnen. Information om vuxenutbildning är ett annat angeläget 
område. Det producerade materialet bör enligt kommittens mening syfta 
till att bearbetas i någon form. Det bör ofta utformas med hänsyn till 
studiecirkelverksamhet eller till andra former av studier och bearbetning 
i grupp och om möjligt produceras i sådan form att det kan utnyttjas 
i olika studiesituationer och/eller kombineras med andra studiematerial. 

övrig verksamhet 

TRU:s verksamhet inom högskoleområdet har under senare år i enlig
het med kommittens direktiv varit begränsad. Den verksamhet som har 
genomförts har huvudsakligen omfattat inventering av utbildningsbehov, 
planering av mindre försöksprojekt samt viss rådgivnings- och konsult
verksamhet. Behov av insatser föreligger främst inom yrkestekniska hög
skolan bl. a. avseende ämnesområden som arbetsrättsreformerna, för
handlingar och avtal, underhållsteknik och transportteknik. 

TRU:s arbete inom föriildrautbildningen har till stor dd inriktats på 
ett grundläggande planerings- och utvecklingsarbctc för att skapa en 
beredskap för programproduktion i anslutning till en mer omfattande 
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föräldrautbildning. Detta förberedande arbete har nu nått ett stadium 
då mer omfattande produktionsinsatser är nödvändiga. 

Kommitten framhåller vikten av att det utvecklingsarbete som TRU 
bedriver fortlöpande utvärderas. Den omfattande förprövnings- och 

uppföljningsverksamhet som under en följd av år har byggts upp, har 

lett till att produkterna kunnat få en utformning som bättre än tidigare 

svarar mot målgruppernas behov. Kommitten anser att utvärderings

resurserna måste dimensioneras i förhållande till antalet utvecklings
projekt och till produktionsvolymen. 

Kommitten betonar också vikten av tillräckliga resurser för kontakt 

med och information till avnämarna. TRU:s erfarenheter tyder på att 
ökade resurser för informationsåtgärder inte bara resulterar i ett ökat 

utnyttjande av TRU-produkter utan också att fler stimuleras till studier 
av olika slag. 

Anslags beräkningen 

Kommitten föreslår att anslagsposten för verksamheten förs upp till 

35 122 000 kr. för budgetåret 1977178 vilket innebär en ökning av 
9 433 000 kr. i förhållande till budgetåret 1976/77. 

A. Produktion m. m. 
Beräknad medelsför

brukning 
./.Nettoinkomst 
./. Reservation/ beräknad 

reservation från före-
gående budgetår 

Anslag/ Anslags behov 
Anslagsförändring 

1976/77 

23 342000 
900 000 

22 442000 

B. Ersättning till televerket m. m. 
Beräknad medelsför-

brukning 3 329 000 
./. Reservation/beräknad 

reservation från före-
gående budgetår 82 000 

Anslag/Anslagsbehov 3 247 000 
Anslagsförändring 

Summa: Anslag/Anslags-
behov 25 689 000 

Summa: Anslagsförändring 

1977/78 

Kommitten 

31 942000 
600 000 

31 342 000 
+8 900 000 

3 780 000 

3 780 000 
+ 533 000 

35 122 000 

+9 433 000 

1 Avser endast tiden den 1 juli-31 december 1977. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 000 000 kr. 

1/7 1977-
31/12 1977 

Före-
draganden 

12 418 0001 

300 0001 

12 118 0001 

+ 897 5001 

1 631 5001 

] 631 500• 
+ 8 oooi 

13 750 0001 

+ 905 5001 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av projektverksamhe
tcn med ca 25 % eller att 15-20 personer friställdes. 
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3. ökad projektverksamhet ( +2 485 000 kr.). 

4. ökad informationsverksamhet ( + 260 000 kr.). 
5. Tekniska investeringar m. m. ( +2 150 000 kr.). 
6. Ökad ersättning till televerket vid utökad verksamhet ( + 487 000 

kr.). 

Sveriges Radio 

Sveriges Radio framhåller att nedskärningen av resurs1~rna till skol
radio och skol-tv under en följd av år under 1970-talet har skapat väx
ande svårigheter för skolprogramverksambeten att möta skolväsendets 
krav. Mot denna bakgrund anser Sveriges Radio att en grundläggande 
målsättning för skolprogramverksamheten måste vara att denna åter
ställes till den ambitionsnivå och de resurser, som den hade budgetåret 
1970171, innan neddragningen av verksamheten sattes in. 

För budgetåret 1977/78 önskar Sveriges Radio vidta följande åtgär
der: 

En etappvis återställning av nyproduktionen av skolradio- och skol-tv
program. Första etappen av återställningen skulle innebära en ökning 
med 100 skolradioprogram och 20 skol-tv-program. 

Avvecklingen av regionalradion genom tillkomsten av lokalradion in
nebär, att den regionala skolradion måste byggas ut för att ge likvärdig 
täckning i alla lokalradioområden. Detta medför, att lokal skolradio 
måste etableras på 8 nya orter utöver de 16 på vilka regional skolradio 
f. n. produceras. Till att börja med beräknas programvolymen omfatta 
15 program per område. 

I syfte att utveckla programutbudet anser Sveriges Radio att skol
radioprogram på i första hand finska, turkiska, grekiska och serbokroa
tiska bör produceras som stöd för den hemspråksundervisIJfog som skall 
bedrivas med invandrarelever. Vidare framhålls att det behövs en vid
gad försöksverksamhet för att klargöra hur skolradio och skol-tv på 
lämpligt sätt skall användas för elever inom skilda former av special
undervisning. Enligt Sveriges Radio skapar genomförandet av SIA-re
formen behov av fortbildnings- och informationsåtgärder för skolperso
nalen. Skolradions och skol-tv:s teaterföreställningar är enda möjlighe
ten för stora delar av grundskolans elevkullar att komma i kontakt med 
ett teaterutbud, varför Sveriges Radio anser att egenproduktionen av 
sådana program bör öka. 

Ans lagsberäkningen 

Anslagsberäkningen har gjorts samråd med skolöverstyrelsen och 
ordföranden i TRU-kommittcn. 
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a) Sveriges Radios 
kostnader 
b) Televerkets kostnader 

1976/77 

22 160 000 
7 070 000 

29 230 000 

1977/78 

Sveriges 
Radio och 
televerket 

+7174000 
+ 390 000 

+7564 000 

1 Avser endast tiden den 1 juli-31 december 1977. 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 504 000 kr. 

1/7 1977-
31/12 1977 

Före-
draganden 

+ 886 5001 

+ 195 0001 

+10815001 

2. 0-alternativet skulle innebära inskränkningar av programproduk
tionen med 14 nyproduktioner för skol-tv och 100 nyproduktioner för 
skolradio. 

3. Aterställande och utveckling av programutbudet ( + 3 670 000 kr.). 

Föredraganden 

Med anledning av riksdagens nyligen fattade beslut angående prop. 
1975176: 110 (UbU 1976/77: 08, rskr 1976177: 46) kommer den nuva
rande verksamheten vid TRU och utbildningsprogramenheten vid 
Sveriges Radio (SR/UTB) att den 1 januari 1978 läggas samman till 
en enhet. Den nya organisationen skall utgöra ett dotterbolag till 
Sveriges Radio AB. Vidare beslöt riksdagen bl. a. att ge regeringen i 
uppdrag att tillsätta en organisationskommitte för att närmare utreda 
och planera den nya organisationen. En av organisationskommittens 
huvuduppgifter är därvid att lämna förslag om beräkningar av resurs
behovet för den framtida verksamhetens omfattning. 

En organisationskommitte har nu tillkallats och väntas inkomma 
med en anslagsframställning för den del av budgetåret 1977178 som 
återstår vid tiden för sammanläggningen. I avvaktan på organisations
kommittens anslagsframställning har jag inte tagit ställning till den 
föreslagna ökningen av de nuvarande verksamheterna vid TRU och 
SR/UTB, utan har för TRU beräknat medel för pris- och löneom
räkningar och för SR/UTB vissa kostnadsökningar av automatisk natur. 
De beräkningar som jag har gjort avser endast halva budgetåret, dvs. 
tiden den 1 juli t. o. m. den 31 december 1977. Jag avser att sem:.re 
föreslå regeringen att hos riksdagen begära medel för Sveriges Utbild
ningsradios verksamhet, som beräknas kunna påbörjas den 1 januari 

1978. 
Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Viss utbildning via radio och television m. m. för bud

getåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 56 906 000 kr. 
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F 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

5 537 434 

6 704 000 
7 072 000 

För den riksrekryterande vuxenutbildningen finns statliga skolor i 
Norrköping och Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läroplaner
na för grundskolans högstadium och gymnasieskolan. 

Undervisningen vid statens skolor för vuxna bygger på en kombina

tion av muntlig undervisning under periodvis återkommande kurser vid 
skolorna och självstudier i form av brcvskolestudier på hemorten (s. k. 

varvad undervisning). I enlighet med beslut av 1967 års riksdag (prop. 

1967: 85, SU 1967: 117, rskr 1967: 277) anordnas vid skolan i Norr

köping även enbart brevskoleundervisning. Bestämmelser om den stat
liga riksrekryterande vuxenutbildningen har meddelats i förordningen 

(1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (ändrad senast 
1976: 478). 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver- Före-
styrelsen dr agan den 

Personal 
Lärarpersonal 38 +o,5 +o.5 
Övrig personal 23,5 +l of. 

61,S +1,S +o,s 
Anslag 
Lönekostnader 5 659 400 + 340 900 + 275 030 
Sjukvård 5 000 of. of. 
Reseersättningar 25 700 

., 
3 600 + 2 570 -r 

Lokalkostnader 565 900 + 72 500 + 55 500 
Expenser 433 000 + 44 800 + 31 450 
Tekniska stödåtgärder m.m. 
för handikappade elever 15 000 of. + 3 750 

6 704 000 + 461800 + 368 300 

Avrundat + 462 000 + 368 000 

Skolöverstyrelsen 

Elevantalet i den varvade undervisningen vid de statliga skolorna för 

vuxna har de senaste åren ökat något och uppgick 1975176 till 2100. 
Skolöverstyrelsen (Sö) räknar med viss fortsatt ökning med hänsyn 

bl. a. till det förbättrade studiestödet och till de nya reglerna för behö

righet till högre studier. Vidare har regeringen i förordning den 26 maj 
1976 medgivit att kurser motsvarande läroplanerna för de tvååriga yr
kesinriktade linjerna i gymnasieskola får anordnas på försök vid de 
statliga vuxenskolorna. Sö uppskattar det sammanlagda antalet elever 
vid skolorna under budgetåret 1977178 till ca 2 600, vilket innebär en 

ökning jämfört med budgetåret 1975176 med ca 500 elever. Eftersom 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdcpartemcntet 417 

utvecklingen visat att varje elev Jäser färre ämnen nu än tidigare, blir 

antalet kursdeltagare i varvad undervisning i huvudsak oförändrat, eller 
ca 7 700 vid skolan i Norrköping och ca 6 300 vid skolan i Härnösand. 

Även för den rena brevundervisningen vid skolan i Norrköping räk
nar Sö med viss ökning. Elevantalet beräknas budgetåret 1977178 upp

gå till ca 12 000 elever dvs. jämfört med budgetåret 1975176 en ökning 

med 1 000 elever, motsvarande ca 23 000 ( +2 000) kursdeltagare. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 378 421 kr., varav 257 821 kr. av
ser löneomräkning. 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning med tre lektorstjänster 

och 283 undervisningstimmar. Nedskärningen skulle innebära att det 
genomsnittliga antalet kursdeltagare per skolperiod begränsades för sko

lan i Norrköping till 975 ( -125) och för skolan i Härnösand till 820 

( - 80) kursdeltagare. 
3. Timlärartimmar vid skolan i Härnösand föreslås bli omräknade 

till en icke-ordinarie adjunktstjänst Lg 12:2 ( + 15 000 kr.). 

4. Med hänsyn till ökningen av antalet brevstuderande vid skolan i 
Norrköping tillstyrker Sö inrättandet av ytterligare en kansliskrivar

tjänst i F 2 ( + 65 835. kr.). 
5. Vid skolan i Norrköping kan resursen för skrivningsvakter mins

kas ( - 600 kr.) medan vid skolan i Härnösand ytterligare behov av 

skrivningsvakter finns ( + 200 kr.). 

6. Sö begär ökade medel för extra biträdeshjälp vid de båda skolor

na. Norrköping ( + 1 300 kr.) Härnösand ( + 900 kr.). 

7. Sö begär medel för vissa kostnader för externa laborationskurser 
vid skolan i Norrköping ( +400 kr.). 

8. Sö föreslår att anslagsposten Tekniska stödåtgärder m. m. för 
handikappade elever i fortsättningen förs upp förslagsvis eftersom det 
är omöjligt att i förväg avgöra i vilken utsträckning dessa medel kom
mer att utnyttjas. 

Skolstyrelsen i Härnösands kommun har i skrivelse anhållit om att 
handikappad vuxenstuderande skall få räknas som resursunderlag i di
stansundervisningen vid statens skola för vuxna i Härnösand, även om 
den studerande på grund av sitt handikapp ej kan infinna sig vid någon 
av de kortare kurser som skolan anordnar. Sö har den 23 juni 1976 
yttrat sig i ärendet. 

Sö har med eget yttrande den 3 november 1976 överlämnat en skri
velse från skolstyrelsen i Härnösands kommun, där skolstyrelsen an
hållit om att två tjänster som institutionstckniker i F 1 inrättas vid skolan 

i Härnösand fr. o. m. budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag räknat med en lägre prisom
räkning än vad skolöverstyrelsen (Sö) förutsatt. För att omvandla tim-
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lärartimmar till en extra ordinarie adjunktstjänst beräknar jag 15 000 
kr. (3). Däremot är jag inte beredd att tillstyrka medel för en tjänst som 
kansliskrivare (4), ej heller medel för tjänster som institutionstekniker. 
Vidare har jag tagit hänsyn till behovet av extra biträdeshjälp och 
skrivningsvakter samt till att kostnaderna för externa Iaborationskur
ser har ökat (5-7). Under anslagsposten Tekniska stödåtgärder m. m. 
för handikappade elever har jag beräknat medel för att göra det möj

ligt för skolorna att räkna handikappad elev, som deltar i distansun
dervisning, som resursunderlag även om eleven på grund av handikap
pets art inte kan infinna sig vid de kortare kurser som skolan anordnar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statliga skolor för vuxna: Vtbildningskostnader för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 7 072 000 kr. 

F 3. Statliga skolor för vuxna: Material för självstudier 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1732399 

2 118 000 

3 700 000 

Reservation 92 463 

Från anslaget betalas material för självstudier samt kostnader i sam
band med granskning av elevernas svarslösningar. Anslaget täcker kost
naderna för elever vid de statliga vuxenskolorna och för viss förlängd 
undervisning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan. 

1976/77 

Kostnader för material m.m.} 
Arvoden för granskning av 2 118 000 

svarslösningar 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver
styrelsen 

+ l 582 000 

Före
draganden 

+1582000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har tidigare i sina kostnadsberäkningar räknat 
med en enhetlig kostnad per elev. Kostnaderna för 1977178 har emel
lertid beräknats efter antalet kursdeltagare. Sö räknar med en kostnad 
per kursdeltagare av 100 kr., vilket innebär en prisomräkning med 12 % . 

Sö beräknar därmed anslaget för budgetåret 1977178 till 3 700 000 kr. 
Vid förfrågningar om läroplansbunden undervisning i ämncskurser 

som anordnas av statens skola för vuxna i Norrköping ger Hermods 
Skola information och studierådgivning samt vidarebefordrar anmälan 
till skolan i Norrköping. Hermods Skola har i skrivelse anhållit om ett 
statsbidrag för denna uppgift på 50 kr. per elev som på d·~tta sätt förs 
över till statens skola för vuxna i Norrköping. Hermods Skola beräknar 
det årliga statsbidraget till ca 150 000 kr. 
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Föredraganden 

För budgetåret 1977178 räknar jag med samma prisomräkning som 
vad skolöverstyrelsen föreslagit. Jag är däremot inte beredd att tillstyrka 
medel till Hermods Skola för information, studierådgivning m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statliga skolor för vuxna: Material för sjiilvstudier för 

budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 3 700 000 

kr. 

F 4. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

185 637 

225 000 

309 000 

Reservation 62146 

Från anslaget bekostas materiel, böcker, utrustningskomplettering 
m. m. vid skolorna för vuxna i Norrköping och Härnösand. 

Statens skola för vuxna 
i Norrköping 

Statens skola för vuxna 
i Härnösand 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1976/77 

125 000 

100 000 

225000 

Beräknad ändring 1977/78 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+ 50000 +46 800 

+140000 +37 400 

+190 000 +84200 

+84000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar för budgetåret 1977178 en höjning 
av antalet elever i varvad undervisning vid de statliga skolorna för vux
na till 1 400 vid skolan i Norrköping och till 1 200 vid skolan i Härnö
sand. På grund av det ökade elevantalet i varvad undervisning bör an
slaget höjas med ca 30 % . Vidare räknar Sö med 10 % i prisomräk
ning på föregående års anslag. 

Med anledning av förordningen den 26 maj 1976 om riktlinjer för 
fastställande av högsta antal lektioner för vissa kurser inom kommunal 
vuxenutbildning, m. m. räknar Sö med att viss yrkesinriktad utbildning 
kommer att bedrivas vid statens skolor för vuxna. Till en början kom
mer detta att ske främst inom områdena ekonomi, handel och kontor 
samt cl-teleteknik vid skolan i Härnösand. Sö beräknar därför medel 
för utrustningskomplettering under budgetåret 1977178 med 100 000 kr. 

Sö föreslår därför en höjning av detta anslag för budgetåret 1977178 

till 415 000 kr. ( + 190 000 kr.). 
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Skolstyrelsen i Härnösand har i skrivelse anhållit om extra utrust
ningsanslag med 93 000 kr. för en nyligen iordningställd kemi- och bio
logiinstitution vid statens skola för vuxna i Härnösand. Sö har den 9 
mars 1976 yttrat sig i ärendet. 

Föredraganden 

Jag beräknar en lägre prisomräkning för budgetåret 1977/78 än vad 
skolöverstyrelsen förutsatt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statliga skolor för vuxna: Undervisning:miateriel m. m. 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsansl.ag av 309 000 
kr. 

F S. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m.1 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

204 013 081 
177 000 000 
291000 000 

Budgetåret 1976/77 Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna. 

Kommunal vuxenutbildning omfattar enligt beslut av 1967 års riks
dag (prop. 1967: 85, SU 1967: 117, rskr 1967: 277) utbildning som mot
svarar utbildningen enligt läroplanerna för grundskolans högstadium 
och för gymnasieskolan. Dessutom finns s .. k. särskild yrkesinriktad ut
bildning. Statsbidrag utgår med 100 % av utgifterna för löner till lärare 
och skolledare. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (1971: 
424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (ändrad senast 1976: 
1040). 

Enligt nuvarande bestämmelser. får kurs påbörjas inorri kommunal 
vuxenutbildning om antalet elever beräknas varaktigt uppgå till 12. 
Inom det allmänna stödområdet utom g-ort (ort där n:guljär treårig 
eller fyraårig linje av gymnasieskolan får anordnas) får kurs påbörjas 
även om antalet elever beräknas uppgå till varaktigt fägst åtta. För 
elever, som på grund av syn- eller hörselskada, nedsatt rörelseförmåga 
eller psykisk sjukdom har svårt att följa den vanliga undervisningen 
får specialundervisning (speciell kurs) anordnas. Speciell kurs får på
börjas om antalet elever i kursen beräknas varaktigt uppgå till lägst fem. 
När det gäller elever som är intagna i kriminalvårdsanstalt krävs också 
varaktigt lägst fem för att kurs skall påbörjas. 

Kurs i kommunal vuxenutbildning får omfatta högst 35 dever. 
Fr. o. m. våren 1971 har riksdagen varje år beslutat att antalet under

visningstimmar i kurser på gymnasieskolenivå får öka med högst 10 % 
jämfört med föregående år. 
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Utöver det antal undcrvisningstimmar som medges för varje kurs 
inom kommunal vuxenutbildning utgår statsbidrag i form av ett scha
blontillägg som får användas för stödundervisning, studiehandledning 
och studie- och yrkesoricntering. Schablontillägget motsvarar kostna
derna för 25 % av antalet undervisningstimmar på grundskolenivå och 
10 eller l3 % av antalet undervisningstimmar på gymnasieskolenivå be
roende på vilket slag av kurs det är fråga om. 

Skolöverstyrelsen 

Kommunal vuxenutbildning fick under budgetåret 1975/76 anordnas 
i alla kommuner utom två. Dessutom anordnades kommunal vuxenut
bildning i 12 landstingskommuner. I juni 1976 fanns särskilda skolen
heter för kommunal vuxenutbildning inrättade i 40 kommuner. I dessa 
fanns sammanlagt 50 sådana enheter. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) framhåller att antalet elever i kommunal 
vuxenutbildning tidigare under flera år har stagnerat eller gått tillbaka 
men nu åter tycks öka. Antalet nyinskrivna elever höstterminen 1975 
ökade med ca 27 % för grundskolekurser och med ca 4 % för gymna
sieskolekurser jämfört med höstterminen 1974. 

Sö:s förslag till anslagsberäkning, som innebär en ökning av anslaget 
från 177 000 000 kr. till 306 000 000 kr. för budgetåret 1977178, fram
går av följande sammanställning. 

Löne- och prisomräkning 
Lönekostnadspålägg m. m. 
Ökat antal undervisniogstimmar 
Ökat antal särskilda skolenheter 
Tekniska stödåtgärder för handikappade 
Ökade möjligheter till undervisning 

för handikappade 
Försöksverksamhet med inbyggd utbildning 
Försöksverksamhet med samläsningmodeller 
Grundläggande utbildning för vuxna 
Kurser i svenska för utländska studerande 

Summa 

Avrundat 

+ 4138000 
+ 13 131 000 
+ 62 307000 
+ 1257 000 
+ 600000 

+ 238000 
+ 850000 
+ 1039000 
+ 34 563 000 
+ 10500000 

+128623 000 

+129000000 

Sö:s förslag till anslagsberäkning innebär förändringar i nuvarande 
organisation på följande punkter. 

1. Varje handikappad deltagare i en kurs inom kommunal vuxenut
bildning bör få räknas som tre kursdeltagare. En kurs med en handi
kappad deltagare skulle då kunna anordnas om varaktigt tio (i stödom
rådet sex) deltagare beräknas delta. På gymnasieskolenivå bör dessa 
kurser ligga inom ramen för en medgiven ökning med 10 % av antalet 
undervisningstimmar jämfört med föregående år. Sö beräknar kostnader 
för en ökning med ca 1 000 undervisningstimmar på grundskolenivå. 

( + 119 000 kr.) 
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2. Personer som på grund av fysiska eller psykiska handikapp eller 
på grund av undervisningslokalernas beskaffenhet inte kan infinna sig 
till undervisning bör enligt Sö erbjudas särskild undervisning med föl
jande antal timmar för olika kurser. 

Reguljär kurs i kommunal Särskild 1111dervis11i11g 
v11xe1111tbildning 

Högst 75 undervisningstirnmar 15 undervisningstimmar 
75-150 undervisningstimmar 30 undervisningstimmar 
151-225 undervisningstimmar 45 undervisningstimmar 
226 undervisningstimmar eller mer 60 undervisningstimmar 

Antalet timmar i särskild undervisning på gymnasieskolenivå bör in
rymmas inom den 10-procentiga ökningen av antalet undervisnings
timmar. På grundskolenivå beräknas ca 1 000 undervisningstimmar. 
( + 119 000 kr.) 

3. Vissa utbildningar, framför allt inom industrisektorn, är uppbyggda 
i etapper av inbyggd utbildning och utbildning i skolmässiga former. 
Eftersom statsbidrag för inbyggd utbildning, till skillnad från vad som 
gäller för gymnasieskolan, inte utgår för utbildning inom kommunal 
vuxenutbildning kan sådana utbildningar nu inte anordnas inom den. 
Sö föreslår att inbyggd utbildning försöksvis bör införas i kommunal 
vuxenutbildning i en omfattning som motsvarar högst 50 kl1rser på 
heltid under budgetåret 1977/78. ( +850 000 kr.) 

4. Inom Sö pågår arbete med att vuxenanpassa ungdomsskolans läro
planer och utveckla en studiegång med så långt möjligt gemensam tim
plan och med i princip endast en behörighetsgivande kurs i varje ämne. 
Under budgetåren 1974/75 och 1975/76 har försöksverksamhet meds. k. 
samläsningsmodeller pågått (prop. 1974: 1 bil. 10, UbU 1974: 20, rskr 
1974: 185). I försöksverksamhcten har elever som studerar matematik 
på olika linjer undervisats tillsammans och först under senare delen av 
kursen har studierna bedrivits i mindre grupper. I skrivelse den 9 juni 
1976 har Sö redovisat erfarenheterna av försöksverksamheten och hem
ställt att försöksverksamhet med samläsning mellan olika linjer och gre
nar i ämnena matematik, engelska och svenska på gymnasieskolenivå 
inom den kommunala vuxenutbildningen får genomföras under budget
åren 1977178 och 1978179 och omfatta högst 75 h.'Urser i dt~ tre ämnena 
tillsammans. I sin anslagsframställning beräknar Sö kostnad1~r för 15 000 
undervisningstimmar varav hälften under budgetåret 1977178 och hälf
ten under budgetåret 1978179. ( + 1 039 000 kr.) 

5. Sö:s förslag om grundläggande utbildning för vuxna (som jag 
i det föregående redogjort för i min inledande översikt om vuxenutbild
ningen) innebär för budgetåret 1977/78 att medel för undervisning mot
svarande etapp l, som tidigare beräknats under anslaget Bidrag till 
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driften av grundskolor m. m., för budgetåret 1977178 skall beräknas un
der detta anslag. Beloppet beräknas till 11 255 000 kr. Dessutom medför 
Sö:s förslag om ökat antal undervisningstimmar m. m. ökade kostnader. 
Dessa beräknas till sammanlagt 23 308 000 kr. ( + 34 563 000 kr.) 

6. I skrivelse den 14 juli 1976 har Sö inkommit med förslag om be
hörighetsgivande förutbildning för utländska studerande. Sö har be
räknat medel för utbildningen under detta anslag. ( + 10 500 000 kr.) 

7. Sö bör bemyndigas att föreskriva att kurser i yrkestekniska ämnen 
får omfatta högst 16 elever, om elevantalet i motsvarande ämnen (kur
ser) i gymnasieskolans timplaner maximerats till 16. Detta är en förut
sättning för att arbetstekniska kurser skall kunna anordnas i lokaler 
som dimensionerats för gymnasieskolans klasstorlek. 

8. Fr. o. m. budgetåret 1974/75 har försöksverksamhet med oriente
ringskurser pågått inom kommunal vuxenutbildning (prop. 1974: 1 bil. 
10, UbU 1974: 20, rskr 1974: 185). I skrivelse den 17 augusti 1976 har 
Sö redovisat erfarenheterna av försöksverksamheten. Sö hemställer 
att försöksverksamheten med orienteringskurser upphör den 1 juli 1977 
och att orientcringskurser därefter får anordnas t. v. inom kommunal 
vuxenutbildning enligt bestämmelser som Kungl. Maj:t meddelat den 7 
juni 1974 och enligt läroplan som Sö fastställer. 

9. Sö föreslår att försöksverksamheten med kurser med lägst åtta 
elever på orter där skiftarbete förekommer i större omfattning skall 
fortsätta under budgetåret 1977/78. 

I skrivelse den 12 april 1976 föreslår Sö att de riktlinjer som rege
ringen meddelar i fråga om högsta antal undervisningstimmar för kur
ser i olika ämnen inom kommunal vuxenutbildning skall ändras. Det 
bör i fortsättningen bli möjligt för Sö att inom en given totalram an
passa timtalen med hänsyn till erfarenheterna av hur de nuvarande tim
plancrna har fungerat. Sö bör därför bemyndigas att fastställa timtal 
för varje ämne så att det totala timtalet för en viss linje motsvarar högst 
en viss procent av timtalet på samma linje i ungdomsskolan. Procent
talet bör enligt Sö fastställas så att det motsvarar den andel av det 
totala antalet timmar på varje linje inom ungdomsskolan som kom
munal vuxenutbildning nu disponerar. 

Eftersom pågående läroplansarbete måste avvaktas, skulle Sö nu 
endast göra mindre förändringar i timtalct mellan olika ämnen. Dessa 
förändringar skulle enligt Sö inte leda till ökad timförbrukning och 
därför inte medföra ökade kostnader. Sö hemställer att regeringen skall 
meddela riktlinjer som innebär att det sammanlagda antalet undervis
ningstimmar för de grundskolekurser som ingår i den kommunala 
vuxenutbildningens studieprogram får utgöra högst 45 % av det sam
manlagda antalet bruttotimmar (veckotimmar X 40) för motsvarande 
ämnen på grundskolans högstadium. För de gymnasieskolekurser i den 
kommunala vuxenutbildningens studieprogram som motsvarar tvåårig 
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social, ekonomisk och teknisk linje och tre- och fyraåriga linjer bör det 
sammanlagda antalet undervisningstimmar i genomsnitt för linjernas 
olika grenar få utgöra högst följande procent av det sammanlagda an
talet bruttotimmar (veckotimmar X 40) för motsvarande ämnen på resp. 
gymnasicskollinje. 

Kurs 
tvåårig ekonomisk linje 
tvåårig social linje 
tvåårig teknisk linje 
treårig ekonomisk linje 
treårig humanistisk linje 
treårig naturvetenskaplig linje 
treårig samhällsvetenskaplig linje 
fyraårig teknisk linje 

Andel i% 
45 
45 
55 
45 
40 
45 
40 
52 

Sö hemställer vidare att Sö bemyndigas att medge skolstyrelsen rätt 
att öka timtalct i viss kurs under förutsättning att timta1ct reduceras 
i annan kurs med samma antal timmar. 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för ökat antal undervisningstimmar och fler sär
skilda skolenheter. Antalet timmar i kurser på det gymnasiala stadiet 
i kommunal vuxenutbildning bör under budgetåret 1977178 få öka med 
högst 10 % i förhållande till den faktiska nivån föregående år. 

Statsrådet Mogård har tidigare i samband med sin anmälan av ansla
get Bidrag till driften av grundskolor m. m. förordat att ett system 
med lärarvikarier införs som också kommer att beröra undervisning 
inom kommunal vuxenutbildning. 

I budgetpropositionen för 1976177 anmälde min företrädare för riks
dagen att han avsåg att föreslå regeringen att i större utsträckning än 
tidigare medge undantag för att kurser med lägre deltagarantal än nor
malt skulle få anordnas i behörighctsgivande ämnen inom kommunal 
vuxenutbildning. Sådana undantag borde kunna medges utom ramen för 
den medgivna ökningen av antalet undervisningstimmar på gymnasic
skolenivå. Riksdagen hade ingen erinran mot detta (prop. 1975176: 100 
bil. 10 s. 464, UbU 1975/76: 23, rskr 1975176: 281). Sedan ett stort 
antal kommuner ansökt om dispens för att anordna kurser med lägre 
antal deltagare än normalt, medgav regeringen genom beslut den 8 juli 
1976 generell dispens för samtliga kommuner att under budgetåren 
1976/77 och 1977/78 i vissa fall anordna kurser med lägre antal del
tagare än normalt. Beslutet innebär bl. a. följande. 

Om minst tre deltagare har utbildningsbidrag eller slirskilt vuxen
studiestöd, får kommunerna anordna kurser i alla ämnen om man 
räknar med att antalet deltagare under hela kursen iir minst åtta, 
i glesbygd fem. 
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- Om minst tre av deltagarna är kvinnor, får kommunerna anordna 
kurser med lägst fem deltagare i teknologi och övriga tekniska äm
nen och (om kurserna gäller fackteori eller kombineras med kurser 
i fackteori) i bygg- och anläggningsteknik, el-teleteknik, fordonstck
nik, processteknik, träteknik och verkstadsteknik. 
Grundskolekurser och gymnasieskolekurscr får anordnas i svenska 
och engelska med lägst åtta deltagare, i glesbygd fem. För att grund
skolekurser skall få påbörjas krävs dock att minst fem deltagare 
kombinerar studierna i svenska eller engelska med minst två andra 
kurser i kommunal vuxenutbildning. 
Dessutom får, under de två år det är fråga om, varje kommun an
ordna två grundskolekurser med lägst åtta deltagare, i glesbygd 
lägst fem, i vart och ett av ämnena matematik, fysik och kemi. På 
gymnasieskolcnivå får kommunen anordna två kurser enligt samma 
regler i matematik resp. fysik, kemi och teknologi. 

I förra årets budgetproposition redovisades också för riksdagen att 
det pågår ett utvecklingsarbete inom skolöverstyrelsen (SÖ) med att an
passa den mer utpräglat yrkesinriktade delen av den kommunala vuxen
utbildningen till gymnasieskolans linjer och linjeanknutna specialkurser. 
Genom beslut den 26 maj 1976 meddelade regeringen riktlinjer som 
gjorde det möjligt för Sö att fortsätta detta utvecklingsarbete. De nya 
riktlinjerna betonar starkare än tidigare att utformningen av läroplaner 
m. m. bör ske i samråd med arbetsmarknadens parter. Samtliga läropla
ner som skall fortsätta att gälla eller införas för första gången efter den 
1 juli 1977 skall enligt beslutet ha fastställts av Sö efter samråd med 
arbetsmarknadens parter. Vidare får vissa kurser endast anordnas i en 
kommun om Sö, efter samråd med arbetsmarknadens parter, medger 
det. 

I likhet med min företrädare anser jag att arbetsmarknadens parter 
bör få inflytande över den mer utpräglat yrkesinriktade delen av den 
kommunala vuxenutbildningen. Det är särskilt angeläget att de fackliga 
organisationerna får möjlighet att se till att utbildningen motsvarar 
medlemmarnas behov av utbildning och fortbildning samtidigt som den 
inte får bli snävt företagsanpassad. Den kommunala vuxenutbildningen 
bör bidra till att stärka den enskilde individens ställning på arbetsmark
naden. Avsikten är inte att kurser inom den kommunala vuxenutbild
ningen skall ersätta den interna utbildning som det är de enskilda före
tagens uppgift att anordna för sina anställda. 

Sö:s förslag om att varje handikappad i en kurs bör få räknas som 
tre deltagare och att statsbidrag skall utgå för särskild undervisning kan 
jag inte tillstyrka. Jag anser att alltför detaljerade bestämmelser bör 
undvikas. Det schablontillägg som utgår för kurser inom kommunal 
vuxenutbildning utgör en ekonomisk totalram som kommunen kan för
dela efter de lokala behoven. Enligt nuvarande riktlinjer (se prop. 
1974: l bilaga 10, s. 405 och 406) skall bl. a. handikappade prioriteras 
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när det gäller stödundervisning m. m. som bekostas av schablontillägget. 
Redan nu kan schablontillägget användas t. ex. för att utöka antalet tim
mar i kurser där det finns handikappade eller för att låta två lärare 
under vissa timmar undervisa i sainma grupp. Särskild undervisning bör 
också kunna bekostas av medel från schablontillägget. Under förutsätt
ning av att Sö:s beräkning av det antal timmar som skulle behövas visar 
sig vara realistiska, bör behovet av särskilda åtgärder för handikappade 
kunna tillgodoses inom ramen för de resurser som redan finns. Sö bör 
få i uppdrag att till stöd för kommunerna utarbeta ext~mpel på hur 
schablontillägget kan användas för bl. a. stödundervisning för handi
kappade. 

Försöksverksamhet med samläsning mellan olika linjer och grenar 
i ämnena matematik, engelska och svenska på gymnasieskolcnivå inom 
den kommunala vuxenutbildningen bör genomföras. Försöksverksamhc
ten bör pågå under budgetåren 1977/78 och 1978/79 och omfatta sam
manlagt högst 75 kurser inom ramen för den medgivna ökningen med 
10 % av antalet undervisningstimmar föregående år. Sö::s förslag om 
försöksvcrksamhet med inbyggd utbildning är jag däremot f. n. inte 
beredd att biträda. 

Sö:s förslag om behörighetsgivande utbildning för utfändska stude
rande har remitterats. Denna fråga kommer att beredas inom regerings
kansliet. För budgetåret 1977/78 beräknar jag inte medd för utbild
ningen under detta anslag. 

Jag tillstyrker Sö:s förslag om att kurser i yrkestekniska ämnen skall 
få omfatta högst 16 elever om elevantalet i motsvarande ämnen (kur
ser) i gymnasieskolans timplaner har maximerats till 16. Jag tillstyrker 
också Sö:s förslag om att orienteringskurser skall få anordnas inom 
kommunal vuxenutbildning. Försöksverksamheten med kurser med 
lägst åtta elever på orter där skiftarbete förekommer i större omfattning 
bör fortsätta under budgetåret 1977/78. 

Jag tillstyrker Sö:s förslag om att Sö skall bemyndigas att fastställa 
högsta antalet undervisningstimmar i varje ämne inom ramen för en 
viss procent av det sammanlagda antalet undervisningstimmar på mot
svarande linje i ungdomsskolan. Det bör ankomma på regeringen att 
fastställa procenttalet för varje linje. Däremot är jag inte beredd att nu 
ta ställning till Sö:s förslag om att skolstyrelsen skall kunna variera tim
talct mellan olika kurser. 

Jag har i det föregående efter min inledande översikt över vuxenut
bildningsområdet redovisat mina ställningstaganden till Sö:s förslag om 
grundläggande utbildning för vuxna. Jag beräknar under detta anslag 
ca 22 milj. kr. för grundutbildning för vuxna, varav ca 13 milj. kr. 
utgör medel som tidigare beräknats under anslaget Bidrag till driften 
av grundskolor m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
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l. godkänna de riktlinjer som jag förordat för organisationen av 
grundutbildning för vuxna och kommunernas befattning med 
utbildningen, 

2. godkänna de riktlinjer som jag förordat för statsbidrag för 
kostnader för grundutbildning för vuxna, 

3. till Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. för budget
året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 291000 000 kr. 

F 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet 

1975176 Utgift 391136 632 
1976/77 Anslag 443 000 000 
1977/78 Förslag 507 000 000 

Enligt bestämmelserna i förordningen (1963: 463) om statsbidrag till 
det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (omtryckt senast 1974: 455, 
ändrad senast 1976: 435) utgår statsbidrag för studiecirklar i allmänhet 
med högst 75 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Bidragets storlek 
bestäms av följande regler. 

För allmänna studiecirklar kan bidraget till kostnaderna för ledare 
och studiematerial för varje studietimme utgöra högst 42 kr. För cirklar 
på ort inom det allmänna stödområdet som inte bar reguljär treårig eller 
fyraårig linje av gymnasieskola utgår bidrag till kostnaden för ledarens 
resor och traktamente. För dessa cirklar utgår dessutom ett schabloni
serat tilläggsbidrag med 2 kr. per studietimme. 

För allmänna studiecirklar i vissa ämnen, s. k. prioriterade studiecirk
lar, utgår ett schabloniserat tilläggsbidrag med 15 kr. per studietimme. 
De prioriterade studiecirklarna är cirklar i svenska, engelska, matematik 
och samhällskunskap på högst grundskolans nivå, cirklar i hemspråk för 
invandrare, cirklar som har till syfte att meddela facklig utbildning och 
cirklar som har till syfte att utveckla handikappades färdigheter att med
dela sig. 

Om expert eller fackman medverkar i allmän studiecirkel som han 
inte tillhör utgår statsbidrag för arvode, resekostnadsersättning och trak
tamente med högst 40 kr. för varje studietimme. För universitetscirklar 
kan bidraget till kostnaderna för ledararvode och studiematerial utgöra 
högst 75 kr. för varje studietimme. Därutöver utgår bidrag till kostnaden 
för ledarens resor och traktamente. Bidrag utgår vidare med 100 % , dock 
högst ett visst belopp, av kostnader för arvode till teckenspråkstolk som 
medverkar i allmän studiecirkel eller universitetscirkel. 

Bidrag utgår med 75 % av kostnaderna för arbetsgivaravgifter m. m. 
för ledare i studiecirkel och för hela kostnaden för arbetsgivaravgifter 
m. m. för teckenspråkstolk. 

För budgetåret 1976177 har 62,8 milj. kr. tillförts anslaget av de 
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medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgifter och de 
influtna skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

Skolöverstyrelsen 

De beräkningar, som skolöverstyrelsen (Sö) redovisade i sin anslags

framställning beträffande Bidrag till studiecirkelverksamhet, har senare 
justerats, bl. a. med hänsyn till den beräknade belastningen under bud

getåret 1976/77. 
1. Sö räknar med att antalet studietimmar i allmänna studiecirklar 

kommer att öka med 1000000. 516 000 av dessa beräknas ingå i studie

cirklar med tilläggsbidrag. Antalet timmar i universitetseirklar beräknas 

öka med 5 000. ( +63 553 000 kr.) 
2. Kostnaderna för resor och traktamenten för ledare i universitets

cirklar beräknas öka med 214 000 kr. Kostnaderna för resor och trakta

menten för ledare i studiecirklar inom det allmänna stödområdet beräk

nas öka med 190 000 kr. ( +404 000 kr.) 
3. Sö räknar med att antalet studietimmar med fackmannamedverkan 

kommer att öka med 10 000 ( +400 000 kr.). 
4. Sö framhåller att statsbidraget till studiecirkelverksamheten bör 

utformas så att kostnaderna för deltagande inte ökar. Mot bakgrund av 
att kollektivavtal numera reglerar ersättningen till cirkdledare måste 

alltså statsbidraget öka, så att kostnaderna på grund av avtalet täcks. 
Det nuvarande avtalet upphör att gälla den 30 juni 1977. Sö har inte 

nu underlag att föreslå en höjning av bidraget till kostnader för ledar

arvode, men utgår från att det belopp, om vilket de kollektivavtalsslu
tande parterna enar sig, får utgöra grund för bedömning av ledarbidra
gets storlek. 

5. Med hänsyn till de kostnadsstegringar som ägt rum bör statsbidra
get till materialkostnader i samband med studiecirkelverks.amheten höjas 
med 2 kr. per studietimme i allmänna studiecirklar ( +21 800 000 kr.). 

6. Beträffande statsbidraget till allmänna studiecirklar föreslår Sö 
vidare att bidragsandelcn räknas upp till 85 % av bidragsgrundande kost
nader för ledararvode och studiematerial. Eftersom större: delen av stu

dieförbunden även enligt nuvarande statsbidragsregler har så höga kost

nader att maximalt statsbidrag utnyttjas, skulle kostnaderna för reformen 

bli marginella enligt Sö. 
7. Sö föreslår att bidraget till universitescirklar räknas upp till 85 % 

av bidragsgrundande kostnader för ledararvode och studiematerial, dock 
högst 115 kr., varav högst 90 kr. för ledararvode. Även bidraget för re
sor och traktamente för ledare i universitetscirklar bör utgå med 85 % 

av kostnaderna ( +6 630 000 kr.). 
8. Det nuvarande bidraget för resor och traktamente för ledare i stu

diecirklar inom det allmänna stödområdet bör utgå med 100 % av kost

naderna ( + 575 000 kr.). 
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9. Statsbidrag för kostnader för arbetsgivaravgifter m. m. för fackman 
som medverkar i statsbidragsberättigad studiecirkel bör utgå enligt sam
ma regler som gäller för motsvarande kostnader för .cirkelledarc 
( + 78 000 kr.). 

10. Sö föreslår att de bestämmelser som nu gäller för utbetalning av 
statsbidrag för kostnader för arbetsgivaravgifter m. m. ändras så att be
räkningen och utbetalningen av statsbidraget skall avse samma budgetår 
som statsbidraget till ledararvoden m. m. Sö bör bemyndigas att, med 
ledning av procentsatser som riksförsäkringsverket lämnar för två på 
varandra följande år, fastställa en vägd procentsats för statsbidrag för 
arbetsgivaravgifter. Detta skulle innebära en förenkling av studieför
bundens administration. 

Under budgetåren 1974175, 1975176 och 1976177 pågår försöksverk
samhet med cirklar i ämnena teater, dans, musik, konst, konsthant
verk, foto och film (prop. 1974: 28 s. 310 och 474, UbU 1974: 27, 
rskr 1974: 249). Försöksverksamheten innebär att statsbidrag för stu
diecirklar i dessa ämnen får utgå för högst fyra timmar per samman
komst istället för normalt högst tre. Sö har i skrivelse den 3 september 
1976 redovisat de erfarenheter som man hittills har gjort beträffande 
försöksvcrksamheten. Enligt Sö har den generella dispensen för fyra 
timmar per sammankomst varit till väsentlig nytta för studierna och 
utnyttjats med urskiljning. Sö föreslår att folkbildningsförordningen 
ändras så att studiecirklar i de ämnen som nu prövats får möjlighet att 
arbeta med högst fyra studietimmar per sammankomst. Om en sådan 
ändring inte kan medges på grund av att folkbildningsutredningens 
förslag först måste avvaktas, föreslår Sö att försöksverksamheten för
längs. 

Föredraganden 

Antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten har ökat starkt un
der senare år och väntas fortsätta att öka. För budgetåret 1977178 räk
nar jag med att antalet studietimmar skall uppgå till ca 11 miljoner. 
Kostnaderna för ökningen av antalet studiecirklar jämfört med budget
året 1976/77 beräknar jag till sammanlagt ca 64 milj. kr. För budget
året 1977/78 beräknar jag en höjning av statsbidraget per studietimme 
med 4 kr. Sö:s övriga förslag beträffande förändringar av statsbidraget 
är jag inte beredd att tillstyrka. Eftersom folkbildningsutredningen har 
i uppdrag att se över statsbidragsbestämmelserna för studiecirkelvetk
samhetcn, bör dess förslag avvaktas innan några genomgripande för
ändringar vidtas. Sö:s förslag om en förenkling av utbetalningsrutiner
na för arbetsgivaravgifter m. m. bör utredas ytterligare och jag är där
för inte nu beredd att ta ställning till frågan. 

I likhet med Sö anser jag att statsbidrag för kostnader för arbets
givaravgifter m. m. för fackman som medverkar i statsbidragsberätti-
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gad studiecirkel bör utgå enligt samma regler som gäller för motsva
rande kostnader för cirkelledare. I avvaktan på folkbildningsutredningens 
förslag bör försöksverksamheten med statsbidrag för högst fyra timmar 
per sammankomst i studiecirklar i ämnena teater, dans, musik, konst, 
konsthantverk, foto och film fortsätta t. v. 

Jag beräknar utgifterna under anslaget till ca 614 milj. kr. vilket inne
bär en ökning med ca 108 milj. kr. För budgetåret 1977178 bör 106,5 
milj. kr., dvs. ca 44 milj. kr. mer än för budgetåret 1976177, tillföras an
slaget av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsav
giften och de influtna skattemedlen från det beskattad1: vuxenstudie
stödet. Jag beräknar därför en ökning av anslaget med 64 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att 106 500 000 kr. av de medel som tillfaller stats

verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1977178 tillförs anslaget Bidrag till studiecirkel verksamhet, 

2. till Bidrag till studiecirkelverksamhet för budg1:tåret 1977178 . 
anvisa ett förslagsanslag av 507 000 000 kr. 

F 7. Bidrag till studieförbund 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

16 300 000 
16 300 000 
16 300 000 

Enligt de speciella grunder som godtagits av 1963 års riksdag (prop. 
1963: 36, SU 1963: 74, rskr 1963: 190) utp:år bidrag till. av skolöver
styrelsen (SÖ) godkända studieförbund (f. n. tio). Bidraget utgår dels 
till organisationskostnader, dels till kostnader för pedagogisk verksam
het. 

Bidraget till organisationskostnadema fördelas mellan studieförbun
den på grundval av det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade 
studietimmar under de tre senaste åren. Principerna för fördelningen 
utformas närmare av regeringen (prop. 1974: 28, UbU 1974: 27, rskr 
1974: 249). Från organisationsbidraget utbetalar Sö ett :>ärskilt bidrag 
för bildningsverksamhet bland sjömän (prop. 1963: 36 s. 83). 

Bidraget till pedagogisk verksamhet fördelas mellan förbunden i pro
portion till genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar 
under den tre senaste verksamhetsåren. Bidraget skall användas för åt
gärder av pedagogisk natur inom studiecirkelverksamheten, i första hand 
till utgifter för utbildning av ledare för studiecirklar, framställning av 
studiematerial och pedagogiska hjälpmedel, anskaffande av apparater 
för pedagogiskt bruk samt pedagogisk försöksverksamhet. 

Sedan budgetåret 1967/68 utgår ett särskilt belopp till studieförbun-
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dens pedagogiska verksamhet bland handikappade, sedan budgetåret 
1972173 ett bidrag till produl'1ion av studiematerial för handikappade 
och sedan budgetåret 1975/76 bidrag till tekniska och organisatoriska 
stödåtgärder för handikappade. Dessa medel skall fördelas mellan studie
förbunden med hänsyn till deras insatser för att utveckla studiehjälp
medel och studiemetoder m. m. för handikappade. 

För budgetåret 1976/77 har 8,4 milj. kr. tillförts anslaget av de medel 
som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgift m. m. 

Utgifter 

Bidrag till studieförbundens 
organisationskostnader 

Bidrag till studieförbundens 
pedagogiska verksamhet 

Bidrag till studieförbundens 
pedagogiska verksamhet 
för handikappade 

Bidrag till produktion av 
studiematerial och tekniska 
och organisatoriska stödåt· 
gärder för handikappade 

Försöksverksamhet med upp
sökande verksamhet i bo
stadsområden 

Inkomster 

1976/77 

9 000000 

10400000 

1400000 

1 900000 

2000000 

24700000 

Vuxenutbildningsavgift 8 400 000 

Nettoutgift 16 300 000 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1977 f78 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+1 000000 +1500000 

+2 500 000 +2 500000 

+ 500000 + 500000 

+ 500000 + 500000 

of. of. 

+4500000 +5000000 

of. +5000000 

+4500000 of. 

1. Skolöverstyrelsen (Sö) föreslår en höjning av bidraget till studie· 
förbundens organisationskostnader ( + 1 000 000 kr.). 

2. Bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet bör höjas 
( +2 500 000 kr.). 

3. Beträffande bidrag till pedagogisk verksamhet, produktion av stu
diematerial samt tekniska och organisatoriska stödåtgärder för handikap
pade avser Sö att åstadkomma i sitt remissvar på handikapputredningens 
betänkande (SOU 1976: 20) Kultur åt alla. I avvaktan på detta föreslår 
Sö att bidraget till pedagogisk verksamhet för handikappade höjs med 

500 000 kr. och bidraget till produktion av studiematerial för handikap

pade med 500 000 kr. Bidraget till tekniska och organisatoriska stöd
åtgärder för handikappade föreslås oförändrat i avvaktan på ytterligare 

erfarenhet av hur det används. ( + 1 000 000 kr.) 

I skrivelse den 25 augusti 1976 har Sö överlämnat en första delrap
port om försöksverksamhetcn med uppsökande verksamhet i bostads
områden. 
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Sö har den 6 oktober 1976 inkommit med yttrande över betänkandet 
Kultur åt alla och då föreslagit ytterligare höjningar av detta anslag. 

Föredraganden 

De reformer som riksdagen beslutat om under senan~ år, bl. a. när 

det gäller demokratisering av arbetslivet och förstärkning av folkrörel

sernas roll inom kulturområdet, ställer nya krav på studieförbunden. 
Det ökade antalet studiecirklar bör leda till motsvarande: utbyggnad av 

studieförbundens pedagogiska verksamhet. 
För budgetåret 1977/78 förordar jag en höjning av bidraget till studie

förbundens organisationskostnader med 1 500 000 kr. och en höjning 
av bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet med 2 500 000 

kr. Vidare bör bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet för 
handikappade höjas med 500 000 . 1.-r. och bidraget till produktion av 
studiematerial för handikappade med 500 000 kr. Medel till pedagogisk 

verksamhet för handikappade bör i avvaktan på folkbildningsutredning
ens förslag fördelas mellan studieförbunden dels med hänsyn till deras 
insatser för att utveckla studiehjälpmedel och studiemetoder m. m. för 
handikappade, dels med hänsyn till deras verksamhet bland handikappa
de. För försöksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsområ
den beräknar jag i enlighet med Sö:s förslag 2 milj. kr., dvs. oförändrat 

belopp jämfört med föregående år. 
Som jag tidigare redovisat i min inledande översikt över kulturav

snittet har jag för avsikt att i en särskild proposition behandla frågor 
om kulturell verksamhet bland handikappade. Sö:s förslag kommer att 
redovisas i detta sammanhang. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag de ökade ut
gifterna under anslaget till 5 milj. kr. För budgetåret 1977/78 bör ytter
ligare 5 milj. kr. tillföras anslaget av de medel som tillfaller statsverket 
genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skattemedlen från de 
beskattade vuxenstudiestöden. Jag beräknar därför oförändrat anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att 13 400 000 kr. av de medel som tillfaller stats

verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte

medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 

1977 /78 tillförs anslaget Bidrag till studieförbund, 

2. till Bidrag till studieförbzmd anvisa ett anslag av 16 300 000 

kr. 
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F 8. Bidrag till driften av folk11ögskolor 

F 9. Bidrag till byggnadsarbcten vid folkhögskolor 

F 10. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till folkhög
skolor 

Jag har i den inledande översikten om vuxenutbildning anmält att jag 

avser att senare föreslå regeringen att under våren 1977 lägga fram en 
särskild proposition om folkhögskolan. I denna proposition kommer jag 
bl. a. att ta upp de förslag om förändrat statsbidragssystem och sam

manförande av här nämnda anslag till ett anslag som framlagts av 1973 

års folkhögskoleutredning i betänkandet (SOU 1976: 16) Folkhögskolan. 
Skolöverstyrelsens förslag för budgetåret 1977178 som överlämnats i 

samband med överstyrelsens yttrande över folkhögskoleutredningen be
handlas också i detta sammanhang. I avvaktan härpå bör det nya ansla
get tas upp med ett preliminärt beräknat belopp i statsbudgeten och 
fortsättningsvis benämnas Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. Jag 
vill i sammanhanget ange att de nuvarande anslagen Bidrag till bygg

nadsarbeten vid folkhögskolor och Bidrag till engångsanskaffning av 
utrustning m. m. till folkhögskolor är reservationsanslag samt att jag i 
den särskilda propositionen kommer att föreslå att medel som yid ut

gången av budgetå~et 1976/77 kvarstår på dessa anslag överföres till 
det nya förslagsanslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

driften av folkhögskolor m. m. för budgetåret 1977/78 beräkna 
ett förslagsanslag av 215 997 000. 

F 11. Bidrag till föntagarorganisationcrnas centrala kursverksamhet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

9163 533 
18 553 000 

21753000 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisatio
nerna för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmakterna 
år 1970 (prop. 1970: 35, SU 1970: 107, rskr 1970: 273). Enligt bestäm
melserna i förordningen (1970: 272) om statsbidrag till löntagarorganisa

tioners centrala kursvcrksamhet (ändrad senast 1976: 436) utgår stats

bidrag till kostnader för undervisning, resor, kost och logi. Till ersätt
ning för undervisningskostnader utgår statsbidrag med 100 % av de 
faktiskt utgående ersättningarna, dock högst 135 kr. per elevvecka. Till 
kostnader för deltagares resor utgår bidrag med hälften av de faktiska 

kostnaderna och för kost med 30 kr. för varje kursdeltagare och kursdag 
samt för logi med 35 kr. för varje kursdeltagare och övernattning. 

28 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Bidragsberättigad kurs skall omfatta minst fem kursdagar eller, i fråga 
om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång 
uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser), sammanlagt minst fem kurs
dagar. Vidare skall kurs för att vara bidragsberättigad till inte obetydlig 
del avse utbildning i allmänna ämnen, som samhällsk-unskap, national
ekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktionsteknik. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar för budgetåret 1975176 statens bidrag 

till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet till ca 12 600 000 
kr. Under innevarande budgetår har anslaget förts upp med 18 553 000 
kr. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) har i skrivelse till Sö tagit upp 
vissa frågor som gäller utformning av bidragen til! löntagarorganisatio
nerna. Av skrivelsen framgår dels de kostnader LO haft för denna kurs
verksamhet under de tre senaste åren, dels information om de ersätt
ningsprinciper som LO numera tillämpar. LO tar vidare upp frågan om 
ökade resekostnader bl. a. med anledning av SJ :s beslut om slopande 
av konferensrabatt. LO säger i sin skrivelse att man tillämpar en ersätt
ning som motsvarar lärarlöner vid folkhögskola och föreslår därför att 
bidraget till föreläsare och studiematerial jämställs med bidraget till 
undervisning vid folkhögskolans ämneskurser. Vidare föreslår man att 
bidragen till kost och logi jämställs med det internatbidrag som ingår 
i dagstudiestödet. Avslutningsvis föreslås att bidraget till resekostnader 
för deltagare höjs från nuvarande 50 till 75 % av verkliga kostnader 
enligt billigaste färdsätt. Därmed kompenseras organisationerna för den 
slopade konferensrabatten. 

Sö är inte beredd att föreslå en sådan genomgripande anslagsföränd
ring som LO föreslår. Eventuellt förslag om nytt bidragssystem för folk
högskolan bör avvaktas. Sö föreslår att bidraget till medverkande blir 
oförändrat. Med hänsyn till kostnadsstegringen föreslår Sö dock att in
ackorderingsbidraget höjs så att det motsvarar dagstudiestödets internat
bidrag (under 1976177 80 kr.). Sö föreslår vidare att bidraget till resor 
höjs från 50 till 75 % av bidragsgrundande kostnad, eftersom den slo
pade konferensrabatten och höjda biljettpriser annars avsevärt skulle 
öka organisationernas egna kostnader. 

LO och TCO har inkommit med skrivelse med förslag om att sär
skilda medel utgår för nämnda organisationers utbildning av ledamöter 
i de planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv, som avses 
bli inrättade i varje kommun fr. o. m. 1juli1977. 

Föredraganden 

Statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet in
fördes genom beslut av statsmakterna år 1970 och är i första hand av
sett för stöd till kortutbildade inom den fackliga rörelsen. 
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Verksamheten bland löntagarorganisationerna under budgetåret 1975/ 
76 omfattade 682 kurser, 4 565 kursdagar och 19 107 kursdeltagare. 

Jag delar skolöverstyrelsens uppfattning att en förändring av bidrags
reglcrna bör komma till stånd. Jag förordar att bidraget till deltagares 
resor höjs från 50 till 75 % av bidragsgrundande kostnad och att bi
draget till kost höjs från 30 kr. till 40 kr. för varje kursdeltagare och 
kursdag samt att bidraget till logi höjs från 35 kr. till 40 kr. för varje 

kursdeltagare och övernattning. . _ 
Statsrådet Mogård har under anslaget Bidrag till studie- och yrkes

orientering m. m. föreslagit att särskilda planeringsråd för samverkan 

mellan skola och arbetsliv inrättas i varje kommun fr. o. m. 1 juli 1977. 
I dessa råd kommer representanter för löntagarorganisationerna att in
gå. LO och TCO har begärt att särskilda medel utgår för utbildning av 
dessa organisationers representanter. Efter samråd med statsrådet Mo
gård förordar jag att högst 2 milj. kr. får utgå ur detta anslag till lön

tagarorganisationerna för detta ändamål. 
Mot bakgrund av förslaget om ändring av bidragsreglerna förordar 

jag att anslaget förs upp med 21 753 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksam

het för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags anslag av 

21 753 000 kr. 

F 12. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977 /78 Förslag 

88 705 077 
58 929 000 

59 616 000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. grundläggande undervisning 
i svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare, vilka är 
stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader för cirkelledarutbildning, 
pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Från anslaget utgår 
även medel till försöksverksamhet med uppsökande verksamhet m. m. 
bland hemarbetande invandrare. Sedan budgetåret 1974175 bestrids från 
anslaget också kostnader för skolöverstyrelsens (Sö) register över den 
lagstadgade invandrarundervisningen. 

För anslaget gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser den 25 maj 1973 om 
undervisning för invandrare i svenska språket m. m. (ändrade senast den 

26 maj 1976). Bestämmelserna innebär bl. a. att statsbidrag utgår vid 

undervisning i svenska språket med samhällsorientering samt vid särskild 

samhällsundervisning med högst 91 kr. 50 öre per studietimme fördelade 
på kostnader för ledararvode, studiematerial, lokaler, uppsökande verk
samhet och lokal administration. Undervisningen, som bedrivs som för
söksverksamhet, får innevarande budgetår omfatta högst 650 000 stu
dietimmar. Undervisningen bedrivs av Sö i samråd med arbetsmark-
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nadsstyrelsen och statens invandrarverk och anordnas av studieför
bunden. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av svenskundervisningen för invandrare under de fem 
senaste budgetåren framgår av följande uppställning 

Budgetår Deltagare Studietimmar Kostnader, kr. 

1971/72 184 272' 665 556 46 346 581" 
1972/73 134 7581 515 227 33 952 097• 
1973/74 127 4391 500 744 37 259 7832 

1974/75 160 1291 713 320 55 904 433• 
1975/76 182 631 1 849192 74 092 002•,• 

• Cirkelledarna ej inräknade. Dessutom bör noteras att slopandet av den maxi
mering av antalet studietimmar per cirkel (30 studietimmar) som gällde 1970/71 
har medfört längre cirklar och därmed ett mindre antal registrerade deltagare. 

• Inkl. kostnaderna för deltagare med utbildningsbidrag. 
• Preliminär kostnad. 

1. För höjning av lönekostnadspålägg beräknas 349 000 kr. 
2. Skolöverstyrelsen (Sö) upprepar ånyo sitt tidigare framförda för

slag om att begränsningen av antalet timmar för studiecirkelverksam
hetcn i svenska med samhällsorientering för invandrare bör tas bort. Det 
totala utbildningsbehovet för budgetåret 1977 /78 uppskattas till ca 
750 000 studietimmar, vilket innebär en ökning med 100 000 studietim
mar. Enligt Sö:s beräkningar bör 350 000 studietimmar användas för 
den undervisning som är en följd av lagen (1972: 650) om rätt till ledig
het och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare och 
400 000 studietimmar för icke anställda invandrare. Dessutom vill SÖ 
ha till stånd en uppmjukning av bestämmelsen om att vid cirkelstart 
minst tio deltagare bör vara närvarande. Sö anser att denna bestäm
melse är mycket svårt att följa, i synnerhet inom den lagbundna under
visningen. 

Vidare föreslår Sö att vid medverkan av teckenspråkstolk och cirkel
ledare inom det allmänna stödområdet kostnaden för resor och trakta
menten täcks med 100-proccntigt statsbidrag mot nuvarande 75-procen
tigt. Den föreslagna höjningen motiveras av att alla övriga poster inom 
verksamheten med invandrarcirklar täcks med 100-proi;entigt stats
bidrag och att studieförbunden normalt ej får bidrag från kommunerna 
för invandrarverksamhctcn. 

Vad gäller bidraget till ledararvode avstår Sö från en beräkning av 
höjningen och förutsätter att statsbidraget anpassas efter de centrala 
avtal som ingås. Med ledning av en genomsnittlig timkostnad av 92 kr. 
beräknar Sö att kostnaderna för 750 000 studietimmar budgetåret 
1977178 uppgår till 80 milj. kr. inkl. ATP-kostnader. ATP-1wstnadema 
beräknar Sö till 11 milj. kr. 
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Dessutom föreslår Sö en ökning av bidraget till läromedel och studie
material med 3 kr. till 11 kr. per studietimme och en ökning av bidraget 
till studieförbundens centrala administration med 1 kr. till 3 kr. per 

studietimme. 
3. För att bereda studieförbunden större möjligheter än hittills att 

anordna barntillsyn i anslutning till studiecirkelarbetet föreslår Sö en 
ökning av bidraget till uppsökande verksamhet och barntillsyn med 
50 000 kr. till totalt 650 000 kr. budgetåret 1977 /78. 

4. Ett stort antal studiecirklar i kostfrågor, konsumentkunskap, skol
orientering och liknande ämnen bar startats som följd av den upp
sökande verksamheten. Fr. o. m. budgetåret 1975176 bedriver Sö ett 
forsknings- och utvecklingsprojckt som syftar till att få underlag för 
utveckling av material och metoder för studiecirklar i sömnad och 
konsumentfrågor m. m. Projektet "Studieplaner och studiematerial i 
sömnad, matlagning m. m." skall pågå t. o. m. budgetåret 1977178 och 
arbetet är bundet i första hand till studiecirklarna i nämnda ämnen. 
Denna typ av cirklar har visat sig locka många invandrare, som är ovana 
vid de mera teoretiska studier som en svenskkurs innebär. Sannolikt nås 
många förstagångsstuderande genom dessa cirklar och de förbereds för 
fortsatta studier. SÖ föreslår en uppräkning med 2 500 studietimmar för 
försöket med studiecirklar i sömnad, matlagning m. m. Med den ge
nomsnittliga timkostnaden av 92 kr. uppgår kostnaden för 15 000 stu
dietimmar till 1 380 000 kr., dvs. en ökning med 230 000 kr. 

5. Folkhögskolekurserna utgör enligt Sö ett alltmer uppskattat alter
nativ och komplement till studiecirklarna i svenska. Sö beräknar att 
omfattningen av antalet kurser kommer att förbli oförändrat under 
budgetåret 1977/78, men konstaterar emellertid att folkhögskolorna 
nödgats höja inackorderingskostnaderna. Sö anser att kostnadsökningen 
måste täckas genom dels en viss höjning av deltagaravgiften till kurser
na, dels en anslagsökning med 90 000 kr. Kostnaderna för här avsedd 
verksamhet beräknas således till 550 000 kr. budgetåret 1977/78. 

6. Sö konstaterar att bidraget till ledarutbildning; pedagogiskt ut
vecklingsarbete och Sö:s administration varit oförändrat sedan fyra år 
tillbaka. Utvecklingen av invandrarundervisningen har medfört ökade 
krav på ledarutbildning, funktionärsutbildning, matcrialutveckling och 
administrativa insatser. Mot bl. a. denna bakgrund föreslår Sö att till 
fortbildning samt för Sö:s kurser, konferenser och seminarier beräknas 
550 000 kr. budgetåret 1977/78. Sammanlagt beräknar Sö för pedago
giskt utvecklingsarbete, materialframställning m. m. 350 000 kr. och för 
administration m. m. 350 000 kr. För utbildning av cirkelledare för 
sjömän beräknas 250 000 kr. Sö beräknar således det totala medels
behovet under anslagspostcn till 1 500 000 kr., dvs. en ökning med 

350 000 kr. 
7. Kostnaden för registrering av utländska arbetstagare samt upp-
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lysnings- och konferensverksamhet i anslutning därtill beräknas av Sö 
till 500 000 kr. För utbildning och fortbildning av tcstledare vilka med
verkar vid prövning av utländska arbetstagares språkkunskaper samt för 
tcstframställning beräknas 50 000 kr. Anslagsposten bör således enligt 
Sö uppräknas till 550 000 kr. budgetåret 1977 /78. 

Sö uppskattar det totala medclsbehovet för de utbildningsinsatser som 
skall belasta detta anslag till ca 85 milj. kr., dvs. en ökning med ca 
26 050 000 kr. 

Föredraganden 

Fr. o. m. budgetåret 1965/66 har medel utgått till en försöksvis be
driven avgiftsfri undervisning för invandrare i svenska språket med 
samhällsorientering. Undervisningen bedrivs inom studieförbunden och 
vid vissa folkhögskolor. Av de tio studieförbunden har samtliga redovisat 
cirklar i svenska språket med samhällsorientering för invandrare. Arbe
tarnas bildningsförbund (ABF) svarar för ca 59 % av den totala verk
samheten (drygt 73 % av ABF:s verksamhet avser lagbunden undervis
ning). 

1972 års riksdag (prop. 1972: 100, InU 1972: 27, rskr 1972: 292) fat
tade beslut om lagstadgad rätt till ledighet och lön vid deltagande i 
svenskundervisning för invandrare, vilka börjat sin första anställning i 
Sverige efter utgången av år 1972. Genom beslut av 1973 års riksdag 
(prop. 1973: 43, InU 1973: 15, rskr 1973: 158) blev nämnda lag med 
vissa avvikelser tillämplig även på utländsk arbetstagare som före den 
1 januari 1973 tagit anställning här i landet. Lagen (1972: 650, ändrad 
senast 1976: 590) trädde i kraft den 1 juli 1973. Sedan den 1 juli 1974 
gäller lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskunder
visning för invandrare också utländska sjömän, som utan att vara bo
satta eller kyrkobokförda i Sverige är anställda på svenska fartyg i utrikes 
fart. 

Efter en tillfällig tillbakagång i början av 1970-talet har invandringen 
till Sverige åter fått en betydande omfattning. Under år 1975 flyttade 
drygt 38 000 utländska medborgare till Sverige. Invandringsöverskottet 
samma år utgjorde nästan 18 000 personer. 

Studieförbunden har enligt skolöverstyrelsen (Sö) under budgetåret 
1975176 liksom tidigare år klart redovisat att efterfrågan på undervis
ning i svenska ökar i takt med den ökade invandringen. Kraven på stu
dieförbunden har också blivit större genom den lagbundna undervis
ningen och de effekter man når genom försöken med uppsökande verk
samhet bland hemarbetande invandrare. 

Under de elva år försöksverksamheten med avgiftsfri svenskundervis
ning för invandrare pågått har ca 5 300 000 studietimmar totalt redo
visats. Statsbidraget har uppgått till ca 375 milj. kr. Under budgetåret 
1975176 har cirkelverksamheten ökat kraftigt. Såväl det genomsnittliga 
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antalet deltagare per cirkel som det genomsnittliga antalet studietimmar 
per cirkel har vidare ökat något. 

Behovet av svenskundervisning för invandrare, vilka inte har lagfäst 
rätt till undervisning på arbetstid, har under läsåret 1975176 varit stort. 
I skrivelse till regeringen har Sö hemställt om att ytterligare 248 000 
studietimmar skulle få disponeras för undervisningen budgetåret 1975/ 

76. Av dessa avsåg 194 000 icke lagbunden undervisning. För att till

godose den ökade efterfrågan på undervisning medgav därför regering

en i särskilt beslut den 22 januari 1976 att utöver tidigare anvisade 
250 000 studietimmar för icke lagbunden undervisning ytterligare högst 

100 000 studietimmar fick disponeras under budgetåret 1975176. Rege

ringen har dessutom i särskilt beslut den 13 maj 1976 låtit Sö disponera 

ytterligare högst 25 000 studietimmar. Dessa timmar skulle dock avräk

nas från den för budgetåret 1976177 tilldelade timkvoten. 
För höjning av lönekostnadspålägg beräknar jag 349 000 kr. (1). 
Jag är inte beredd att tillstyrka Sö:s förslag om att ta bort timtaks

begränsningen. Jag beräknar det totala utbildningsbehovet för budget

året 1977178 till oförändrat antal studietimmar, dvs. 650 000. Jag be

räknar att 300 000 studietimmar därav skall användas till undervisning 
som ges enligt 1972 års lag och att 350 000 studietimmar skall användas 

till undervisning av icke anställda invandrare. Liksom under innevaran

de budgetår bör emellertid den angivna ramen och fördelningen inom 

denna vid behov kunna ändras av regeringen. 
Jag är inte heller beredd att tillstyrka Sö:s förslag om en uppmjuk

ning av bestämmelsen om att vid cirkelstart minst tio deltagare bör vara 
närvarande. 

Däremot tillstyrker jag Sö:s förslag att vid medverkan av tecken
språkstolk och cirkelledare inom det allmänna stödområdet kostnaden 
för resor och traktamenten täcks med 100-proccntigt statsbidrag. 

Enligt de bestämmelser som gäller t. o. m. utgången av december 
1976 utgår statsbidrag med 91 kr. 50 öre per studietimme till studie

cirklarna i svenska språket med samhällsorientering samt särskild sam
hällsundervisning. Av nämnda bidrag får högst 54 kr. 50 öre per studie
timme användas till verifierade kostnader för ledare och studiematerial. 
Jag saknar f. n. underlag för att nu kunna beräkna storleken på bidraget 
till ledare och studiematerial under nästa budgetår. 

Jag är således f. n. inte beredd att tillstyrka förslaget om en höjning 
av bidraget till studiematerial. Jag är heller inte beredd att tillstyrka en 
höjning av bidraget till studieförbundens centrala administration. (2) 

Sö:s förslag om en förenkling av utbetalningsrutinerna för ATP

avgifter bör utredas ytterligare och jag är därför inte nu beredd att ta 

ställning till frågan. 
Enligt Sö har samtliga studieförbund under budgetåret 1975/76 med

verkat i försöket med uppsökande verksamhet bland hemarbetande in-
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vandrare. Anslaget på 500 000 kr. har i huvudsak använts inom sådana 
lokalavdelningar, som är verksamma i invandrartäta kommuner. Jag 
finner denna försöksverksamhet betydelsefull och räknar med att den 

skall bedrivas även under nästa budgetår. För uppsökande verksamhet 

bland hemarbetande invandrare samt barntillsyn beräknar jag ett totalt 
medelsbehov av 650 000 kr., dvs. en ökning med 50 000 kr. (3) 

För försöksverksamhet med studiecirklar i sömnad, matlagning m. m. 

beräknar jag ytterligare 500 studietimmar. Jag beräknar dm totala kost

naden för 13 000 studietimmar till ca 986 000 kr. budgetåret 1977178. (4) 

Folkhögskolekurserna utgör ett värdefullt komplement till studieför

bundens cirkelverksamhet för invandrare bl. a. därför att de står öppna 

för familjer och bedrivs i internatmiljö. För invandrarkurser vid folk
högskolor beräknar jag ett totalt medelsbehov av 500 000 kr., dvs. en 
ökning med 40 000 kr. (5) 

Jag beräknar en ökning av medels behovet med 200 000 kr. för ledar
utbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Statsrådet 

Mogård har dessutom under anslaget Fortbildning m. m. beräknat ökade 

medel för utbildningen av ledare inom invandrarundervisningen. För 
utbildning av cirkelledare för sjömän beräknar jag under detta anslag 

medelsbehovct till oförändrat belopp, dvs. 200 000 kr. Totalt beräknar 
jag således för ledarutbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete och ad

ministration en ökning av medelsbchovet med 200 000 kt. till 1 350 000 
kr. budgetåret 1977178. (6) 

Jag beräknar kostnaden· för registrering av utländska arbetstagare, 

upplysnings- och konferensverksamhet i anslutning därtill, utbildning 
och fortbildning av testledare vilka medverkar vid prövning av ut
ländska arbetstagares språkkunskaper samt för testframställning till 
500 000 kr. (7) 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 59 616 000 kr. 

F 13. Bidrag till särskilda vuxcnutbildningsåtgärder 

1975176 Utgift1 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

803 799 

1026 000 
218 000 

Reservation 183 415 

1 Under budgetåret 1975/76 utgick medel, 25 000 kr., till Föreningen Nordens 
institut ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Från anslaget disponerar skolöverstyrelsen (SÖ) vissa medel för för
delning till dels kurs- och konfcrensverksamhet av mer speciell natur, 

dels försöksverksamhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet. 
Vidare disponerar Sö från anslaget medel för försöksverksamhet med 
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tolkutbildning. Dessutom erhåller Föreningen Nordens institut medel 

från anslaget. 

1976j77 

1. Kurs- och konferens-
verksamhet 138 000 

2. Stöd åt försölcsverksamhet 
och undersökningar inom 
folkbildningsarbetet 20 000 

3. Försöksverksamhet med 
tolkutbildning 843 000 

4. Föreningen Nordens institut 25 000 
5. Hermods Skola 

1026 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1977 /78 

Skolöver
styrelsen/ 
Föreningen 
Nordens 
institut 

+ 44000 

of. 

+ 65 891 
+ 25000 
+ 30000 

+164891 

+165000 

Före
draganden 

of. 

of. 

-843 0001 

+ 5000 
+ 30000 

-808 000 

' Anslagsposten är överförd till det nya anslaget Bidrag till kontakttolkutbild
ning. 

Skolöverstyrelsen 

1. Ur anslagsposten Kurs- och konferensverksamhet utgår bl. a. 

bidrag till Norrbottens bildningsförbund (högst 37 000 kr.) och till 
Tornedalens folkhögskolas bygdekursverksamhet (högst 38 000 kr.). För 

skolöverstyrelsens (SÖ) kurs- och konfcrensverksamhet återstår 63 000 

kr. 
För att nå en ökad kontakt mellan studieförbund och folkhögskola 

anser Sö att det krävs insatser bl. a. i form av konferenser för att in
formera om varandras arbetsvillkor, diskutera utbildningsbchov, sam
arbetsmöjligheter etc. Ett viktigt och delvis nytt samvcrkansområdc är 
utbildningen av kulturförmedlare. Vidare bör enligt Sö folkbildningens 
roll i ett system med återkommande utbildning uppmärksammas. Den 
försöksverksamhet inom studiecirkelverksamhetcns kulturdel som pågår 
också under budgetåret 1977178 förutsätter en utökad kurs- och konfe
rensverksamhet. Anslagsposten föreslås öka med 44 000 kr. 

Sö beräknar 0-alternativct under anslagsposten till 48 344 kr. 

2. Sö föreslår oförändrad medelsanvisning till stöd åt försöksverk

samhct och undersökningar inom folkbildningsarbetet, dvs. 20 000 kr. 

budgetåret 1977 /78. 

3. Sö, som bar i uppdrag att med ledning av bl. a. erfarenheterna av 

försöksverksamheten med tolkutbildning utarbeta en plan för utbild
ningen av s. k. kontakttolkar, föreslår i avvaktan på denna plan endast 

en höjning på grund av pris- och löneomräkning. SÖ föreslår således 
en uppräkning av anslagsposten Försöksverksamhct med tolkutbildning 

med 65 891 kr. 
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4. Föreningen Nordens institut har i särskild skrivelse anhållit att 

föreningen måtte beviljas ett bidrag av förslagsvis 50 000 kr. att an

vändas huvudsakligen till anordnande av kurser och seminarier i litte
rära och andra från kultursynpunkt angelägna frågor. 

5. Hermods Skola har i särskild skrivelse anhållit om att statsbidrag 
får utgå för den del av tentamensavgiften som inte täcks genom elevens 

prövningsavgift vid särskild prövning och fyllnadsprövning. Kostnaden 
beräknas uppgå till ca 30 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
218 000 kr. Jag förordar därvid att medel under anslagsposten Försöks

verksamhet med tolkutbildning fortsättningsvis beräknas under det nya 
anslaget Bidrag till kontakttolkutbildning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till siirskilda vuxenutbildningsåtgärder för budget

året 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 218 000 kr. 

F 14. Bidrag 611 vissa organisationers centrala kursverksamhet 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

263 715 

415 000 

530 000 

Reservation 276 294 

Från anslaget utgår statsbidrag försöksvis till central kursverksamhet 
inom Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sve
riges hantverks- och industriorganisation. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) föreslår, under hänvisning till bidragsreglerna 
för anslaget Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksam

het, att det totala beloppet under detta anslag räknas upp till 550 000 kr. 
Enligt Sö bör bidraget till Lantbrukarnas riksförbund uppräknas 

med 110 000 kr. till högst 460 000 kr., bidraget till Sveriges hantverks

och industriorganisation (SHIO) uppräknas med 20 000 kr. till högst 

70 000 kr. samt bidraget till Sveriges fiskares riksförbund uppräknas 

med 5 000 kr. till högst 20 000 kr. 
Sö har vidare i en särskild handling överlämnat en utvärdering av 

verksamheten i de tre organisationerna. Sö föreslår dä!:vid att även 
bidraget till SHIO:s kursvcrksamhct får utgå enligt samma regler som 
gäller löntagarorganisationernas kursverksamhet. 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) 
har i särskild skrivelse hemställt om att regeringen måtte bevilja stats-
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anslag till KLYS' egen kursverksamhet samt till facklig kursverksamhet 
inom till KLYS anslutna organisationer, som inte tillhör någon central

organisation. 

Föredraganden 

Med hänvisning till de ändrade bidragsbelopp som föreslagits under 
anslaget Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet 

föreslår jag att det totala bcloppct under detta anslag räknas upp till 
530 000 kr. Bidraget till Lantbrukarnas riksförbund uppräknas till högst 

445 000 kr. och bidraget till Sveriges hantverks- och industriorganisa
tion (SHIO) till högst 65 000 kr. samt bidraget till Sveriges fiskares 

riksförbund till högst 20 000 kr. 

Jag tillstyrker, mot bakgrund av den utvärdering av verksamheten som 
överlämnats, att SHIO:s kursverksamhet skall erhålla bidrag enligt 
samma grunder som löntagarorganisationernas. Jag är f. n. inte beredd 

att tillstyrka Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnds 

hemställan om statsbidrag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet 

för budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 530 000 

kr. 

F 15. Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 1 000 

1977178 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1975: 23, SfU 
1975: 14, rskr 1975: 176, UbU 1975: 16, rskr 1975: 177) kostnader för 
statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser enligt förord
ningen (1975: 395) därom. Vidare bestrids från anslaget enligt samma 
riksdagsbeslut kostnader för bidrag till centrala fackliga organisationer 
för grundläggande utbildning av fackliga studieorganisatörer. Utgifter
na under anslaget täcks genom att motsvarande belopp förs över till 
anslaget från inkomstskattetiteln. Därvid används dels de medel på in

komstskattetiteln som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsav

giften och dels de skattemedel som flyter in från de beskattade vuxen
studiestöden. Under budgetåret 1976177 har kostnaderna för uppsökan
de verksamhet på arbetsplatserna beräknats till högst 8 milj. kr. och för 

utbildning av fackliga studieorganisatörer till högst 4 milj. kr. 

Skolöverstyrelsen 

Verksamheten har inletts våren 1976. För budgetåret 1976/77 har an
visats 12 milj. kr. för denna verksamhet, varav 4 milj. kr. skall användas 
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som bidrag till de centrala fackliga organisationernas grundläggande ut
bildning av studieorganisatörer. Verksamheten finansieras genom vuxen
utbildningsavgiften. 

De medel som anvisats för innevarande år kommer ej att förbrukas 

enligt uppgift från vuxenutbildningsnämnderna. I fortsättningen bör, 
enligt skolöverstyrelsens (SÖ) mening, vuxcnutbildningsnämnderna Jäm

na underpetita till Sö. En sådan ordning har dock inte varit menings
full det första året. 

Någon möjlighet att beräkna utgifterna för budgetåret 1977178 finns 
f. n. ej. 

Sö uppskattar utgifterna 1977/78 till totalt 15 milj. kr., varav 10 milj. 

kr. till uppsökande verksamhet ( + 2 milj. kr.) och 5 milj. kr. ( + 1 milj. 
kr.) till utbildning av studieorganisatörer. 

Föredraganden 

Från detta anslag utgår under innevarande budgetår 8 milj. kr. i bi
drag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser och 4 milj. kr. i bi

drag för utbildning av fackliga studieorganisatörer. För att beslutade 

vuxenutbildningsreformer skall få önskad effekt är det viktigt att nå ut 
med information och erbjudande om utbildning till breda grupper av 

lågutbildade på arbetsmarknaden. Bidrag till uppsökande verksamhet 
på arbetsplatser m. m. bör även kunna utgå till Lantbrukarnas riksför
bund, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverks- och industri

organisation enligt samma grunder som till de fackliga organisationer 
som hittills fått del av detta bidrag. 

För detta ändamål fordras enligt min mening att n:surserna för 
uppsökande verksamhet på arbetsplatser ökas. Jag räknar därför med 
en kostnad under budgetåret 1977/78 om 10 milj. kr. för denna verk
samhet. För bidrag till de centrala fackliga organisationernas grund

läggande utbildning av studieorganisatörer samt för viss planering av 
denna verksamhet och den uppsökande verksamheten räknar jag med 
en kostnad av totalt 5 milj. kr. Det ankommer på regeringc:n att utfärda 

närmare bestämmelser i denna fråga. 
Jag förordar att 15 milj. kr. skall tillföras anslaget av de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna 
skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

Under anslaget bör för budgetåret 1977/78 1 000 kr. tas upp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att 15 000 000 kr. av de medel som tillfaller stats· 
verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1977178 tillförs anslaget Bidrag till uppsökand(~ verksamhet 

på arbetsplatser, m. m., 
2. till Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. 

för budgetåret 1977178 anvisa ett anslag av 1 000 kr. 
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F 16. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1977178 Nytt anslag (förslag) 1 2 948 000 

1 Innevarande budgetår utgår för dessa ändamål medel ur anslaget Bidrag till 
särskilda vuxenutbildningsåtgärder under åttonde huvudtiteln. 

Från anslaget Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder under 
åttonde huvudtiteln disponerar skolöverstyrelsen (SÖ) under innevaran
de budgetår medel för försöksverksamhct med tolkutbildning. 

Skolöverstyrelsen 

Kungl. Maj:t uppdrog den 31 maj 1974 åt Sö att med ledning av er
farenheterna från försöksverksamheten med utbildning av kontakt
tolkar samt med beaktande av vad som anförts i statsverkspropositio
nen utarbeta en plan för utbildning av s. k. kontakttolkar. Planen av
sågs innefatta frågor som administration, lokalisering, dimensionering, 
kursinnehåll och timtal. Vidare angavs att som utgångspunkt borde 
gälla att utbildningen skulle genomföras enligt de regler som gäller för 
studiecirkelverksamhet och för ämneskurser vid folkhögskolan. 

Inom Sö har ärendet beretts av en särskild grupp av sakkunniga i 

tolkfrågor. 
Sö konstaterar att bruttoinvandringen visar stora årliga variationer 

samt utmärks av en snabb årlig ökning av antalet invandrarspråk. En
ligt Sö:s mening finns det skäl att anta att behovet av tolkservice kom
mer att bestå under överskådlig framtid. Tolkservice är ofta en avgö
rande förutsättning för att invandrare skall kunna ta del av viktig in
formation och klara kontakter med kommunala och statliga myndighe
ter. Behovet av tolkservice har under senare tid förstärkts genom den 
arbetsrättsliga utvecklingen och strävandena på arbetsmiljöområdet. En
ligt Sö:s uppfattning kan arbetsplatstolkningen betecknas som ett ut
präglat bristområde, särskilt vad gäller de små arbetsplatserna. 

Bland faktorer som påverkar det långsiktiga behovet av tolkservice 
nämner Sö den enskilde individens möjligheter att erhålla undervisning 
i svenska samt de fortgående samhällsförändringarna som innebär fort
satta behov av tolkservicc. 

En stor del av samhällets tolkservice förmedlas genom de f. n. ca 
80 kommunala invandrarbyråerna. Såväl Svenska kommunförbundet 
som Landstingsförbundet har i rekommendationer till sina medlemmar 
framhållit vikten av kommunalt samarbete i fråga om tolkförmedling. 
Dessa och av vissa myndigheter centralt givna rekommendationer om 
tolkhjälp för invandrare har redan resulterat i en ökad efterfrågan på 

tolkservice. 
Inom Sö gjorda uppskattningar visar att gruppen kontakttolkar om

fattar ca 7 200 personer. Kontakttolkens verksamhet omfattar i huvud
sak följande huvudområden: socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbets
plats- och arbetsmarknadstolkning samt rättstolkning. Rekryteringen av 
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kontakttolkar sker på många olika sätt. Invandrarorganisationcrna är 
därvid en vanlig kontaktväg. 

Utbildning av kontakttolkar förekommer sedan slutet av 1960-talet. 
Arbetsgruppen för invandrarfrågor inom dåvarande inrikesdepartemen
tet inledde år 1968 en försöksverksamhet i syfte att ge fortbildning åt 
redan verksamma invandrartolkar. Statens invandrarverk övertog denna 
verksamhet år 1969 och år 1974 överfördes den till Sö. Försöksverk
samheten har bedrivits dels som intensivkurser på internat, dels som 
studiecirklar. Fr. o. m. budgetåret 1975176 anordnas en 32-veckors äm
neskurs för kontakttolkar vid Kävesta folkhögskola. För budgetåret 
1976177 planeras fem ämneskurser vid Nordens folkhögskola, Biskops
Arnö. Dessutom planeras ett handledarseminarium i rättstolkning med 
15 deltagare. 

För budgetåret 1976177 har 843 000 kr. anvisats för tolkutbildning. 
Under detta budgetår beräknas ca 70 personer genomgå kontakttolkut
bildning i ämneskurser vid folkhögskola och ca 240 i studiecirklar. 
Sedan budgetåret 1975176 anordnar Arbetarnas bildningsförbund och 
Viskadalens folkhögskola kurser för utbildning av arbetsplatstolkar. 
Kurserna genomförs som en kombination av studiecirkelverksamhet och 
ämneskurs vid folkhögskola. Innevarande budgetår beräknas drygt 100 
personer genomgå denna utbildning. Vid sidan av försöksverksamhetcn 
har också andra kurser anordnats, främst i kommunal regi. Dessutom 
pågår försöksverksamhet med högre tolkutbildning vid universitetet i 
Stockholm. 

Sö anser det angeläget att kontakt skapas mellan den högre tolk
utbildningen och utbildningen av kontakttolkar så att utbyte av erfaren
heter och visst samarbete kan komma till stånd. Sö förcs:!år att en sam
rådsgrupp med representanter för kontakttolkutbildningens utbildnings
anordnare, Sö, statens invandrarverk (SIV) och universitets- och hög
skoleämbetet (UHÄ) tillsätts för att fylla uppgifter i fråga om erfaren
hetsutbyte, samarbete i fråga om materialframställning samt samråd 
om studievägledning. 

Den hittillsvarande utbildningen av kontakttolkar har omfattat ca 
1600 av de 7 200 kontakttolkarna. Utbildningen av arbetsplatstolkar 
befinner sig i ett begynnelsestadium och Sö beräknar att utbildningsbe
hovet för denna grupp omfattar ca 4 000 tolkar. 

Sö beskriver utbildningsbehovet för kontakttolkar i termerna grund
utbildning och fortbildning. 

Målet för utbildningen av kontakttolkar är att medverka till att till
godose samhällets behov av tolkservice så att den enskilde invandraren 
får en fullgod tolkservice vid kontakter med myndigheter, företag och 
organisationer. Kontakttolkens verksamhet innebär att underlätta såväl 
informationsöverföringen som den personliga kontakten :mellan invand
rare och svenskar. Tolkutbildningen måste därför innehålla en god orien-
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tering om sociala, politiska och kulturella förhållanden i såväl invandrar
nas hemland som i Sverige. Utbildningen bör utveckla kontakttolkens 
tolktcknik, språkfärdighet och aktiva terminologikunskaper inom något 
eller några huvudområden för tolkning. Utbildningsverksamheten bör 
också ge kontakttolken god kännedom om etiska och psykologiska krav 
i tolkvcrksamhetcn. 

Den hittillsvarande försöksverksamheten med utbildning av kontakt
tolkar bygger på en modell som förutsätter fyra huvudområden för 
tolkning: socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsmarknads- och ar
betsplatstolkning samt rättstolkning. Kurstyperna omfattar olika for
mer, t. ex. studiecirkelverksamhet under sammanlagt 72 studietimmar, 
kombinationer mellan studiecirkel och ämneskurs, ämneskurser i två 
etapper, veckoslutskurscr samt ämneskurser på 32 veckor. Mot bak
grund av den hittillsvarande försöksverksamheten anser Sö att utbild
ningen måste innehålla omfattande inslag av allmän orientering om för
hållandena i invandrarens hemland och i Sverige. 

Sö anser att de kurserna hittills har varit alltför korta och förordar 
därför att kurser som omfattar något av tidigare angivna huvudområden 
inriktas mot ett omfång på i genomsnitt 90 studietimmar. 

Erfarenheterna från försöksverksamheten med ämneskurser vid folk
högskolor visar att den för folkhögskolan genomsnittliga lärartätheten 
- 2,2 lärartimmar per deltagarvecka - är otillräcklig för kontakttolk
utbildning. Skälen till detta är bl. a. den stora olikheten bland kurs
deltagarna, samt förekomsten av talrika utbildningsmoment där hand
ledning krävs vid liten gruppstorlek. I vissa undervisningssituationer 
krävs vidare att en fackman deltar i handledningen. Sö föreslår där
för att lärartätheten vid kontakttolkutbildning i folkhögskolor får mot
svara minst 3,3 lärartimmar per deltagarvecka. Vidare anser Sö att 
centralt utformade kurs- och studieplaner inte bör vara bindande för 
utbildningsanordnarna utan i stället bör kunna tjäna som riktmärken 
vid den detaljutformning av utbildningen som det ankommer på utbild
ningsanordnarna att själva göra. 

I valet av kurstyper bör hänsyn tas till såväl utbildningsbehov som 
till kontakttolkarnas levnadsvillkor och studiesociala situation. Det ge
nomsnittliga studietimtalet om 90 timmar per huvudområde bör in
passas i kursalternativ som omfattar dels rena studiecirklar, dels rena 
ämneskurser, dels kombinationer mellan studiecirklar och ämneskurser 
och dels långa ämneskurser vid folkhögskola. 

Den hittillsvarande handledarutbildningen har enligt Sö:s beräk
ningar omfattat ca 70 handledare. Dessa handledare saknar i stor ut
sträckning erfarenheter från folkbildningsarbete och är därför i behov 
av en praktisk-pedagogisk fortbildning. Detsamma gäller fackmän som 
anlitas i utbildningen. För att behovet av handledarutbildning skall 
täckas är det enligt Sö:s mening nödvändigt att utbildningen av hand-
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ledare utformas i två steg. Första steget bör omfatta utbildning av er
farna handledare, vilka i ett andra steg medverkar som handledare i 
utbildningen av cirkelledare och lärare vid folkhögskolor. Sö föreslår att 
handledarutbildningen skall förläggas till fortbildningsavdelningen vid 
lärarhögskolan i Linköping. 

Vad gäller utbildningen av kontakttolkarna påpekar Sö nödvändig
heten av att det hos utbildningsanordnarna finns tillräckliga resurser i 
form av handledare, administration och pedagogisk utrustning. SÖ före
slås därvid få i uppdrag att, efter samråd med studieförbund, folkhög
skolor och andra intressenter, utse de utbildningsanordnare som skall 
disponera särskilda resurser för utbildningen av kontakttolkar. 

För att rekryteringen till en utökad kontakttolkutbildning skall nå 
avsett resultat är det enligt Sö:s mening viktigt att aktiva insatser för 
samarbete vidtas av berörda intressenter. Sö föreslår bl. a. att förestån
darna för de kommunala invandrarbyråerna, representanter för invand
rarorganisationer, studieförbund, folkhögskolor, UHÄ, SIV och AMS 
t. v. årligen inbjuds till av Sö arrangerade överläggningar angående 
rekryteringsinsatserna. 

Ansvaret för genomförande av kontakttolkutbildningt:n bör enligt 
Sö:s mening åvila utbildningsanordnarna liksom även konkret kurs
planering, rekrytering och antagning. Vad gäller rekrytering och antag
ning av handledare bör utbildningsanordnarna samverka med fortbild
ningsavdelningen vid lärarhögskolan i Linköping. Sö bör ansvara för 
långsiktiga bedömningar av tolkutbildningsbehov, anslagsframställning, 
medelsfördelning och tillsyn över verksamheten. Då genomförandet av 
utbildningen kommer att vara decentraliserat är det vida:re nödvändigt 
att Sö ansvarar för viss samordning av verksamheten. Sö bör dessutom 
fylla en servicefunktion som omfattar information, rekommendationer 
s.:mt vägledande kurs- och studieplaner. Ansvaret för samordning av 
läromedelsarbetet bör även fortsättningsvis ligga hos Sö. Sö:s arbete 
bör ske i samråd med SIV, AMS och utbildningsanordnarna. 

Den dimensionering av utbildningen, som Sö föreslår, avser främst 
att svara mot de omedelbara behoven, dvs. utbildning av samtliga ca 
7 200 kontakttolkar. För flertalet kontakttolkaT är utbildningen att be
trakta som grundutbildning. Utbildningen bör för den enskilde kon
takttolken kunna innebära studier inom ett eller flera av tolkservicens 
områden. Enligt Sö:s uppfattning bör fördelningen av utbildningsin
satserna mellan tolkservicens verksamhetsområden och invandrarsprå
ken ske i anslutning till en fortgående behovsanalys. Sö avstår därför 
från att nu framlägga förslag i detta avseende. Studietimtalet bör ökas 
från nuvarande 72 studietimmar per huvudområde till i genomsnitt 90 
studietimmar per huvudområde. Vidare anser Sö att utbildningen bör 
dimensioneras till i genomsnitt två huvudområden per kontakttolk. Det 
genomsnittliga studietimtalet blir sålunda 180 per kontakttolk. Det to-
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tala antalet studietimmar i kontakttolkutbildningen kan därför beräknas 
till 2 >C 90 X 7 200 = 1 296 000. Utbildningsinsatsema för kontakttol
karna bör med hänsyn till behoven av handledarutbildning, material
framställning, information och rekrytering fördelas över ett antal år. 
Sö bedömer den erforderliga tidsperioden vara lägst fyra år dvs. 324 000 
studietimmar per år. Sö föreslår att 60 % av det årliga antalet studie
timmar förläggs till kombinationer av studiecirklar och ämneskurser vid 
folkhögskola, 15 % till studier enbart i studiecirklar, 15 % till studier 
enbart i ämneskurser vid folkhögskola samt resterande 10 % till studier 
i samband med minst 15 veckors kurser vid folkhögskola. 

Vad gäller utbildningen för handledare förordar Sö att den under en 
fyraårsperiod skall omfatta i genomsnitt 200 handledare per år. Hand
ledarutbildningens genomsnittliga studietimtal föreslås bli 105. Det är 
därvid angeläget att handledarna bereds tillfällen att göra egna erfaren
heter av deltagande i såväl studiecirkel- som ämneskursverksamhet. Sö 
förordar därför att studiecirkelverksamheten omfattar i genomsnitt 40 

studietimmar av 105. 
Enligt Sö:s beräkningar är endast ett fåtal av de kommunala invand

rarbyråernas kontakttolkar att anse som heltidsanställda tolkar. Majo
riteten av kontakttolkarna har sålunda andra arbetsgivare eller har hem
arbete som huvudsysselsättning. Sö anser att det behövs ett system med 
kompensation för förlorad arbetsinkomst för att möjliggöra deltagande 
i utbildningen för samtliga uttagna. För deltagande i vissa delar av ut
bildningen uppkommer inackorderingskostnader, som också behöver 
täckas. Sö framhåller att de studiesociala frågorna är av avgörande be
tydelse för genomförandet av den nya utbildningen. Sö har ej haft i 
uppdrag att föreslå en lösning på dessa frågor men förutsätter att de 
snarast får sin tekniska lösning. En förebild härvidlag kan enligt Sö:s 
mening vara de normer som tillämpas i fråga om utbildningsbidrag i 
arbetsmarknadsutbildningen. 

Den föreslagna utbildningen av kontakttolkar har beräknats bli ge
nomförd under en fyraårsperiod med början budgetåret 1977/78. För 
att utbildningen av kontakttolkar under det första verksamhetsåret skall 
utökas till den nivå som Sö föreslår är det nödvändigt att vissa förbe
redelser vidtas hos utbildningsanordnare och intressenter samt inom Sö 
under budgetåret 1976177. Även vad gäller studiematerial och informa
tionsinsatser är det angeläget att verksamheten utökas och inleds redan 
under budgetåret 1976177. 

Kostnaderna för de för budgetåret 1976177 föreslagna insatserna be

räknas uppgå till 260 000 kr. 
F. n. bekostas kontakttolkutbildningen ur följande tre anslag: Bidrag 

till studiecirkelverksamhet, Bidrag till driften av folkhögskolor och Bi
drag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder. De sammanlagda kostnader
na enligt Sö:s förslag till kontakttolkutbildning uppgår till 5 461 572 kr. 

29 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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per budgetår. Om utbildningen hade varit möjlig att genomföra med 
bidrag enbart enligt gällande förordningar för allmän studiecirkelverk

samhet resp. för folkhögskolor, hade de sammanlagda kostnaderna i 

stället uppgått till 2 514 014 kr. Merkostnaden är således. 2 947 558 kr. 
fördelade enligt följande: 

Kontakttolkarnas utbildning 
Handledarutbildning 
Studiematerial 
Central administration 

Summa 

1 930 873 kr. 
439 685 " 
108 000 ,, 
469 000 ,, 

2 947 558 kr. 

Sö föreslår att bidrag för täckande av nämnda merkostnader, exkl. 

kostnader för folkhögskolekurser, anvisas under ett särskilt anslag Bi
drag till kontakttolkutbildning. 

I avvaktan på att de studiesociala frågorna löses bedömer Sö att 

kostnaderna för budgetåren 1978179, 1979/80, 1980/81 och 1981182 
kommer att vara oförändrade. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden avlämnats av Landsorganisationen i Sve

rige (LO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och Folkbildningsför

bundet. 
Av yttrandena framgår bl. a. följande. 

LO betonar betydelsen av kraftfulla insatser för att täcka tolkbehovet 

inom samtliga områden, dvs. socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbets
plats- och arbetsmarknadstolkning samt rättstolkning. LO anser dock 
att det område där omfattande åtgärder är mest angelägna är arbets
platstolkningen. 

LO framhåller vidare att det är utomordentligt viktigt att fackför
eningsrörelsen har huvudansvaret för att utbildningen av arbetsplats
tolkar utformas på sätt som överensstämmer med de invandrade fack
föreningsmedlernrnarnas intressen samt för rekrytering av deltagare i ut
bildningen av arbetsplatstolkar. Planen för utbildning av kontakttolkar 

går inte i detalj in på rekryteringsförfarandet. Detta är emellertid enligt 

LO av stor betydelse för att utbildningen skall få avsedd effekt. Vad 

rekryteringen av arbetsplatstolkar beträffar finner LO det naturligt att 
denna äger rum på sätt som är brukligt på den svenska arbetsmarkna

den. Om arbetsplatstolken skall kunna fullgöra sitt uppdrag på ett till

fredsställande sätt måste han ha invandrarnas förtroende. Dessa måste 
därför ha det avgörande inflytandet på valet av tolk. Detta inflytande 

kan i enlighet med praxis på arbetsmarknaden endast utövas genom den 
fackliga organisation som invandrarna tillhör. Under förutsättning där
av finner LO de föreslagna utbildningsformerna, ämneskurser enligt 

folkhögskoleförordningen och studiecirkel enligt folkbildningsförord-
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ningcn, väl lämpade för ändamålet. Som också framgår av Sö:s förslag 
måste studiematerialet utvecklas med avseende på såväl innehåll som 
metod. Materialet bör enligt LO vara anpassat till språkbruket på arbets
platsen. 

De föreslagna utbildningsmodulerna på 90 studietimmar bör enligt 
LO ses som en minimilängd för utbildningen. För arbetsplatstolkar som 
redan har goda språkfärdigheter kan en utbildningstid på 2 X 90 timmar 
betraktas som ett minimum. Det är emellertid sannolikt att det finns 
behov av att rekrytera tolkar som behöver en mer omfattande träning 
i språkfärdigheter. För dessa torde utbildningsbehovet vara 3 X 90 tim
mar. Endast i de fall då tolken har lång praktisk erfarenhet av tolk
arbete kan en utbildning på 1X90 studietimmar vara tillfyllest. Vidare 
bör enligt LO behovet av påbyggnadsutbildning med specialinriktning 
främst på arbetarskydd beaktas. 

Beträffande de studiesociala frågorna utgår LO från att dessa måste 
lösas på sådant sätt att såväl handledarna som arbetsplatstolkarna under 
utbildningen erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst och full 
täckning för eventuella utgifter i samband med utbildningen. Beträffande 
arbetsförtjänsten finner LO det naturligt att gällande lagar och regler 
vid ledighet för studier och fullgörande av fackligt förtroendeuppdrag 
skall tillämpas. 

Slutligen hävdar LO bestämt att arbetsplatstolkarna bör undantas från 
det föreslagna auktorisationsförfarandet. I övrigt tillstyrker LO den före
slagna planen för utbildning av kontakttolkar. 

SAF framhåller att föreningen är starkt kritisk mot Sö:s uppskatt
ningar vilka visar att gruppen kontakttolkar omfattar ca 7 200 per
soner. Det är inte bekant för föreningen om Sö därvid beaktat att 
flertalet tolkar vid invandrarbyråerna inte tolkar på heltid utan har an
nan anställning och därvid kan antas fungera som arbetsplatstolkar. 

En annan anmärkningsvärd omständighet är enligt föreningen att 
Sö:s utredning över huvud inte berör frågan om den tilltänkta utbild
ningens relation till de statligt reglerade proven för godkännande av tol
kar. SAF erinrar om att den utredning som låg till grund för riks
dagens beslut år 1975 om godkännande av tolkar visserligen förordade 
att kunskapsprövningen skulle vara fristående från utbildningen, men att 
utredningen samtidigt framhöll att kraven på språkfärdigheter, kunska
per, tolkningsförmåga m. m. borde utformas så att de kunde uppnås 
genom den kommande utbildningen av kontakttolkar. 

SAF framhåller vidare att föreningen i motsats till Sö:s utredning an
ser att det är statsmakternas och Sö:s oavvisliga skyldighet att skapa 
garantier för att tolkutbildningen oavsett utbildningsanordnare läggs upp 
och genomförs på ett alltigenom opartiskt och objektivt sätt. Det bör 
ankomma på SÖ att fastställa bindande studieplan och anvisningar samt 
kontrollera att dessa iakttas. Studiematerialet bör granskas och godkän-
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nas bl. a. med hänsyn till objektivitetskravet. I princip sker f. n. en så
dan granskning av studiematerialet för invandrarundervisningen. 

SAF erinrar om att SAF och LO tillsammans med state,ns invandrar
verk genomförde och finansierade det första årets försöksverksambet 
med utbildning av arbetsplatstolkar. Samtliga tre parter var då överens 
om att tolkarnas opartiskhet var en grundläggande förutsättning. 

Sö-utredningen har i sina ställningstaganden varit bunden till att en

bart framlägga sådana förslag för utbildningen som kan ske inom ramen 
för studiecirklar och ämneskurser vid folkhögskola. SAF anser att den
na begränsning varit omotiverad. Även den kommunala vuxenutbild
ningen borde ha kunnat komma i fråga bl. a. av de nämnda objektivi
tetsskälen. 

Sö-utredningen har, enligt SAF, med all rätt påtalat att en lösning av 
de studiesociala frågorna har avgörande betydelse för att kunna genom
föra tolkutbildning i den skala som utredningen föreslår. Sö har inte 
haft i uppdrag att föreslå en lösning, men framhåller "att en förebild 
härvidlag kan vara de normer som tillämpas i fråga om utbildningsbi
drag i arbetsmarknadsutbildningen". SAF instämmer i detta och anser 
det utomordentligt angeläget att statsmakterna löser fråga.n om ersätt
ning till tolkar som genomgår utbildning redan i samband med att be
slut fattas om utbildningens utformning. 

Sammanfattningsvis anser SAF att Sö-utredningen i väsentliga hän
seenden misslyckats med sitt uppdrag. Ärendet borde helst återför
visas till Sö för ny utredning, vilket dock skulle innebära en viss tidsut
dräkt. Om regering och riksdag inte anser sig kunna avvakta en förnyad 
utredning, bör de åtminstone skapa garantier för att utbildningen blir så
dan att arbetsplatstolkar och andra tolkar kommer att kunna fungera 
på ett sätt som överensstämmer med de i såväl Sverige som internatio
nellt allmänt accepterade grundläggande principerna för tolketik. 

Folkbildningsförbmzdet tillstyrker i huvudsak den föreslagna utbild
ningen av kontakttolkar. En väsentlig Ökning av antalet handledare är 
en förutsättning för att få fram en väl utbildad grupp kontakttolkar. 
Handledarutbildningen är enligt Folkbildningsförbundets mening avgö
rande för en framgångsrik utbildning av det här slaget. Vidare är det 
viktigt att kontakttolkar ur såväl social, etisk som språklig synvinkel be
härskar i de flesta fall två språk väl. Dessutom är fullgoda studieplaner 
samt väl utarbetat studiematerial viktiga utgångspunkter för att den 
föreslagna utbildningen av kontakttolkar skall ge önsk.-värt resultat. 

Folkbildningsförbundet anser vidare att de förslag som Sö bär lagt 
fram och de många svårbemästrade problem som påvisas inom detta 
område gör det nödvändigt att tillräckliga medel ställs till förfogande. 
Det är nu den s. k. basen skall byggas upp, utifrån vilken S•::!nare utbild
ning skall kunna byggas. Dessutom är det viktigt att 1..""Valiteten på ut
bildningen från begynnelsen blir hög. Fortbildningsaspekten bör inte 
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heller glömmas bort i inledningsskcdet. Den bör planeras i god tid och 
redan från början naturligt inlemmas i hela utbildningspaketet. 

Folkbildningsförbundet vill också påpeka att studieförbunden i de fall 
de fungerar som enda utbildningsanordnare av handledarutbildning för 
kontakttolkar måste tillföras ett tillskott om ca 200 000 kr. för att kunna 
genomföra sådan utbildning. Sö har därvid i sina beräkningar utgått 
från att all verksamhet i första hand skall finansieras över folkhögskole
anslaget, vilket enligt Folkbildningsförbundets förmenande inte kan för

utsättas. 
LO har vidare i särskild skrivelse hemställt att regeringen för att av

hjälpa den besvärande tolkbristen, främst vad avser arbetsplatstolkar 
samt vissa grupper av kontakttolkar, måtte vidta snabba åtgärder som 
kan leda till en utbildningsverksamhet av önskvärd omfattning. 

Föredraganden 

Försöksverksamhet med utbildning av kontakttolkar finns sedan slutet 
av 1960-talet. Verksamheten har bedrivits dels som intensivkurser på 
folkhögskolor, dels som studiecirklar. 

Kungl. Maj:t uppdrog den 31 maj 1974 åt skolöverstyrelsen (Sö) att 
med ledning av erfarenheterna från försöksverksamheten med utbildning 
av kontakttolkar samt med beaktande av vad som anförts i statsverks
propositionen (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 437) utarbeta en plan för utbild
ning av kontakttolkar. Vidare angavs att som utgångspunkt borde gälla 
att utbildningen skulle genomföras enligt de regler som gäller för dels 
studiecirkelverksamhet, dels ämneskurser vid folkhögskola. 

Sö konstaterar att antalet personer med utländsk härkomst i Sverige 
uppgår till ca 700 000, samt att bruttoinvandringen uppvisar stora år
liga variationer. Sö konstaterar vidare att tolkservice ofta är den av
görande förutsättningen för att invandrarna skall kunna fungera i det 
svenska samhället, med dess utveckling inom t. ex. det arbetsrättsliga om
rådet. Jag delar härvid Sö:s uppfattning att behovet av tolkservice 
kommer att bestå under överskådlig framtid. 

Inom Sö gjorda uppskattningar visar att gruppen kontakttolkar om
fattar ca 7 200 personer. Kontakttolkarnas huvudsakliga verksamhet 
omfattar huvudområdena socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsplats
och arbetsmarknadstolkning samt rättstolkning. 

Inom försöksverksamhetens ram har hittills ca 1 600 kontakttolkar 
deltagit i utbildning. För budgetåret 1976/77 har anvisats 843 000 kr., 
vilket medger en utbildning av ca 60 kontakttolkar. Jag finner det nu 
nödvändigt att det sker en kraftig utbyggnad av denna utbildning. Se
dan budgetåret 1975/76 pågår försöksverksamhet med högre tolla1tbild
ning vid universitetet i Stockholm. Sö finner det angeläget att det bil
das en samrådsgrupp med representanter från utbildningsanordnare av 
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kontakttolkutbildning och den högre t-0lkutbildningen. Jag har samma 

uppfattning som Sö, men anser också att representanter för dem som 
använder sig av tolkarnas tjänster bör ingå i gruppen. Jag avser att före
slå regeringen att uppdra åt Sö att bilda denna grupp. 

Sö beskriver utbildningsbehovet i termerna grundutbildning och fort

bildning. Grundutbildningen bör bli det vanliga för kontakttolkar som 
har ägnat sig åt tolkuppdrag under en kortare tid, medan fortbildning 

bör bli det vanliga för kontakttolkar som har ägnat sig åt tolkuppdrag un
der en längre tid eller som har deltagit i någon kurs inom försöksverk

samhetens ram. Jag delar Sö:s uppfattning. 

Jag delar även Sö:s uppfattning att målet för utbildning av kontakt

tolkar är att den enskilde invandraren skall få en fullgod tolkservicc 
vid kontakter med myndigheter, företag och organisationer. Detta inne
bär att tolkutbildningen måste innehålla en god orientering om sociala, 

kulturella och politiska förhållanden i såväl invandrarnas hemland som 
i Sverige, samt rent tekniskt tolkningskunnande och kännedom om tolk
ningens etiska och psykologiska krav. 

Den hittillsvarande försöksverksamheten bygger på huvudområdena 
socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsmarknads- och arbetsplatstolk

ning samt rättstolkning. Kurstyperna omfattar olika former som studie
cirkelverksamhet under 72 studietimmar, kombinationer mellan studie
cirkel och ämncskurs, ämneskurser i två etapper, veckoslutskurser samt 

32 veckors ämneskurser. Sö anser att de nuvarande kurserna med 72 

studietimmar per huvudområde är för lite och föreslår i stället 90 stu
dietimmar per huvudområde samt att särskilt statsbidrag till studiecirk
lar skall utgå med 51 kr. 50 öre per studietimme. Erfarenheten från äm
ncskurserna vid folkhögskolor visar enligt Sö att den för folkhögskolan 
genomsnittliga lärartätheten - 2,2 lärartimmar per deltagarvecka - är 
otillräcklig vid kontakttolkutbildning. Sö föreslår därför att lärartätheten 
får motsvara minst 3,3 lärartimmar per deltagarvecka. Jag har beräknat 
resurser i enlighet med SÖ:s förslag. För studiecirklar bör ·~tt särskilt bi
drag på 51 kr. 50 öre per studietimme utgå från detta anslag, utöver det 
statsbidrag som utgår för allmänna studiecirklar utan tilläggsbidrag från 

anslaget Bidrag till studiecirkelverksamhet. För folkhögskolkurser bör 

ett särskilt bidrag på l,l lärartimme utgå från detta anslag; utöver det 
statsbidrag som utgår för folkbögskolkurs från anslaget Bidrag till folk
högskolor m. m. Det är min uppfattning att kontakttolkutbildning skall 
kunna anordnas som studiecirkel, ämneskurs, kombination mellan äm
neskurs och studiecirkel samt som lång ämneskurs vid folkhögskola. 

Den hittillsvarande handledarutbildningen har enligt Sö:s beräk

ningar omfattat ca 70 handledare. Dessa handledare saknar i stor om
fattning erfarenhet från folkbildningsarbete och är i behov av praktisk
pedagogisk fortbildning. Dock är huvuddelen av handled~lrutbildningen 

att betraktas som en grundutbildning. För att den omfattande kontakt-
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tolkutbildning som jag förordar skall kunna genomföras har jag beräk

nat ca 440 000 kr. för en utbyggd handledarutbildning. Jag delar Sö:s 
uppfattning att det är utbildningsanordnarna som själva skall formulera 
de krav på önskade kunskaper och egenskaper som skall ställas på hand
ledarna. 

En förutsättning för att utbildningen skall kunna genomföras är en

ligt Sö att det finns tillgång till studiematerial. Jag anser i likhet med 

Sö att detta är en självklarhet, varför jag har beräknat 110 000 kr. för 

framtagning av studiematerial. 
Sö bör få i uppdrag att efter samråd med studicförbund, folkhögsko

lor och andra intressenter utse de utbildningsanordnare som skall dispo
nera särskilda resurser för administrativa och pedagogiska merkostnader. 
Jag har beräknat ca 123 000 kr. för detta ändamål. Vid fördelning av 

dessa medel bör hänsyn tagas till regionala förhållanden och behovet 
av kontinuitet i verksamheten. 

Det är enligt Sö viktigt att informationen om denna utbildning når 
de personer som är intressanta ur rekryteringssynpunkt. Jag har i en

lighet med Sö:s förslag beräknat ca 130 000 kr. för informationsverk

samhet. 
Ansvaret för genomförandet av kontakttolkutbildningen bör enligt 

Sö åvila utbildningsanordnarna. Sö bör ansvara för långsiktiga bedöm

ningar av utbildningsbehovet, anslagsframställning, medelsfördelning och 
tillsyn över verksamheten. De av Sö centralt framställda litteraturlis

torna och kompendierna bör enligt Sö ha ställning av rekommenda
tioner. Samma gäller för av Sö utarbetade kurs- och studieplaner. Svens
ka arbetsgivareföreningen (SAF) framhåller att det är ett oavvisligt 

krav att undervisningen blir objektiv, samt att Sö fastställer bindande 
läroplaner. Jag finner det helt riktigt att den traditionella frihet som gäl
ler för studiecirkelverksamhet och för folkhögskolorna inte åsidosätts. 
Det bör därför ankomma på Sö att endast fastställa de övergripande 
målen för tolkutbildningen. 

Enligt Sö finns det ett omedelbart utbildningsbchov av samtliga ca 
7 200 kontakttolkar. Utbildningen bör dock enligt Sö genomföras un
der en fyraårsperiod, och för varje tolk i genomsnitt omfatta två huvud
områden . .Tag finner detta angeläget och har beräknat medel för utbild
ning av ca 1 800 kontakttolkar under budgetåret 1977 /78, så att varje 

tolk i genomsnitt får utbildning inom två huvudområden. 
LO anser i såväl skrivelse som i remissyttrande att det område där det 

är angeläget med omfattande åtgärder är arbetsplatstolkningen, samt att 
fackföreningsrörelsen har huvudansvaret för att utbildningen utformas på 

ett sådant sätt att den överensstämmer med fackföreningsmedlemmarnas 
intresse. Jag är inte nu beredd att förorda en ytterligare ökning av ut
bildnings kapaciteten utöver 1 800 platser under budgetåret 1977178, men 
jag förutsätter att en betydande andel av dessa platser användes för ut-
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bildning av arbetsplatstolkar. Det ankommer på regeringen att meddela 
närmare bestämmelser i frågan. 

I fråga om ersättning för förlorad arbetsförtjänst hänvisar LO till 
gällande lagar och regler vid ledighet för studier och fackliga förtroen
deuppdrag. I övrigt saknar jag för närvarande underlag för att kunna 
ta ställning till studiestödsfrågan. 

Jag har under detta anslag beräknat 2 948 000 kr. (fördelade på under
visning, handledarutbildning, studiematerial och administration). Det bör 

få ankomma på regeringen att ändra fördelningen mellan de olika pos
terna inom det angivna beloppet. 

Som jag tidigare har angivit kommer jag att föreslå rcg('.fingen att för 

riksdagen lägga fram en särskild proposition om folkhögskolan. I den 
mån de förslag om förändrat statsbidragssystem som jag därvid avser att 
föreslå kan komma att påverka beräkningen av statsbidrag för utbild
ning av kontakttolkar avser jag att återkomma till regeringen med de 

förslag som behövs. 
De medel som kvarstår vid utgången av budgetåret 1976177 på det 

hittillsvarande reservationsanslaget Bidrag till särskilda vuxenutbildnings

åtgärder, anslagsposten 3, bör få föras över till det nya anslaget Bidrag 

till kontakttolkutbildning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1977178 
anvisa ett förslagsanslag av 2 948 000 kr., 

2. reserverade medel på anslaget Bidrag till särskilda. vuxenutbild
ningsåtgärder, anslagsposten 3, för budgetåret 1976177 överförs 
till detta anslag, 

3. statsbidrag får utgå för utbildning av kontakttolkar m. m. i hu
vudsak i enlighet med vad jag här har förordat. 
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G. STUDIESOCIALA ÅTGÄRDER 

Föredraganden 

Ett av de viktigaste målen för de studiesociala åtgärderna är att mins

ka de sociala faktorernas betydelse vid valet efter den obligatoriska 

skolan dels mellan fortsatt utbildning och annan verksamhet, dels mel
lan yrkesinriktad utbildning och utbildning som förberedelse för högre 

studier. 
Det studiesociala systemet omfattar studiehjälp och studiemedel. 

Studiehjälpcn utgår i form av studiebidrag, resetillägg, inackorderings

tillägg samt inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg. Studiemed

len är indexreglerade och utgår per läsår om nio månader med 140 % 

av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Dessutom kan barn

tillägg utgå med 25 % av basbeloppet per läsår om nio månader för 

varje barn under 16 år. 
Fr. o. m. den 1 januari J 976 utgår också ett särskilt studiestöd till 

vuxna i form av tim- och dagstudiestöd samt särskilt vuxenstudiestöd. 
Detta stöd finansieras genom en särskild arbetsgivaravgift, vuxenutbild

ningsavgiften, om 0,15 % på lönesumman. 

Flera förslag om reformer på studiehjälpens och studiemedlens om
råden har aktualiserats av centrala studiestödsnämnden (CSN) i dess 

anslagsframställning för budgetåret 1977178. I fråga om studiehjälp har 

CSN bl. a. föreslagit höjning av inkomstprövat och behovsprövat tillägg 

och av rese- och inackorderingstillägg. På studiemedclssidan föreslås 
bl. a. höjt maximibelopp, höjd bidragsdel samt höjd fribeloppsgräns för 

makes inkomst. 
Studiestödsutredningen (U 1975: 16) skall se över hela det studie

sociala systemet. Jag räknar med att utredningen redan under första 
halvåret 1977 kommer att lämna en diskussionspromemoria med prin
cipiella synpunkter på studiestödets utformning för studerande inom 
gymnasieskolan, högskolan och andra studiestödsberättigade utbild
ningar. 

På grundval av förslag från 1968 års studiemedelsutredning har 
Kungl. Maj:t uppdragit åt CSN att utveckla ett informationssystem för 

behandling av studiemedelsärenden (prop. 1974: 14, sru 1974: 19, rskr 

1974: 265). Jag har i det följande beräknat medel för att CSN skall 
kunna utveckla ett informationssystem för hela studiemedelssystemet 

med sikte på att det skall vara i funktion den 1 juli 1978. 

Våren 1975 fattade riksdagen en rad beslut om åtgärder på vuxen
utbildningens område. Den 1 januari 1976 infördes ett särskilt studie

stöd för vuxna för såväl längre som kortare studier. Under budgetåret 
1976177 uppgår antalet särskilda vuxenstudiestöd till drygt 8 000, an-
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talet timstudiestöd till 29 000 och antalet dagstudiestöd till 9 550. CSN 
har föreslagit förbättringar i fråga om timstudie- och dagstudiestöd 
samt ett ökat antal vuxenstudiestöd. 

Såväl Landsorganisationen i Sverige (LO) som Tjänstemännens cen

tralorganisation (TCO) har i skrivelser till regeringen anslutit sig till 
CSN:s förslag om antalet vuxenstudiestöd och vuxenstudiestödens be

lopp. LO och TCO har vidare motsatt sig att inkomsterna från vuxen

utbildningsavgiften används för att finansiera annan verksamhet. Or

ganisationerna förordar att vuxenutbildningsavgiften höjs. 

LO har bl. a. krävt en prioritering av tim- och dagstudiestöden, me

dan TCO framhållit bristen på vuxenstudiestöd för längre studier. 

Jag förordar nu efter samråd med chefen för budgetd!epartementet 
att vuxenutbildningsavgiften höjs till 0,25 % från den 1 januari 1978. 

Med den höjningen kommer det under budgetåret 1977/78 att finnas 
utrymme för ca 10 000 särskilda vuxenstudiestöd, 57 000 timstudie

stöd och 19 000 dagstudiestöd. Dessutom förordar jag att internat- och 
inkomstbidragen för dagstudiestöden höjs samt att timersättningen för 
timstudiestöden höjs. 

Våren 1976 beslutade riksdagen att ett särskilt studiestöd skulle in

föras den 1 juli 1976 för dem som deltar i nuvarande undervisning på 

grundskolenivå och som fått ofullständig eller ingen undervisning 
(grundläggande utbildning för vuxna). Tidigare hade deltagare i denna 

utbildning inte varit berättigade till studiestöd. Det nya stödet utgår 

under vissa förutsättningar för minst 5 och högst 25 undervisningstim
mar i veckan. Varje deltagare som uppfyller villkoren kan få studiestöd 
för högst 1 000 undervisningstiminar. CSN har bl. a. föreslagit en höj
ning av det belopp som utgår i studiestöd per timme. Jag kommer i det 
följande att förorda vissa förbättringar av studiestödet för utbildningen 
i fråga som, enligt var jag tidigare förordat, i fortsättningen kallas 
grundutbildning för vuxna. 

Regeringen har i tilläggsdirektiv den 28 oktober 1976 gett studic
stödsutredningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta kostnadsberäkning

ar för en avveckling av prövningen mot makes ekonomi i studiemedels

systemet. Utredningen har i enlighet med dessa direktiv också kommit 
in med en promemoria. I denna Jämnas en redogörelse för de nuva
rande reglerna i fråga om makeprövning. Utredningen redovisar också 

hur makars inbördes förhållanden har utvecklats i ekonomiskt och fa

miljerättsligt hänseende. Slutligen skisserar utredningen några tänk
bara modeller för en avveckling av makeprövningen samt beräknar 
kostnader för de olika alternativen. Jag har beräknat medel för en 

höjning av fribeloppsgränsen för makes inkomst vad avser tilldelning 
av studiemedel. Min målsättning är att successivt under en treårsperiod 
helt avskaffa prövningen mot makes inkomst vad avser både tilldelning 

och återbetalning av studiemedel. 
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I det följande föreslås vissa uppräkningar av bl. a. förlängt barnbi
drag, studiebidrag, resetillägg, inaekorderingstillägg och behovsprövat 
tillägg samt höjda inkomstgränser för inkomst- och behovsprövade till
Jägg. 

Regeringen har den 4 november 1976 fastställt ny organisation för 

studicmedelsnämnderna med verkan fr. o. m. den 1 juli 1977. Den nya 

organisationen svarar bättre mot nämndernas nuvarande och framtida 

arbetsuppgifter. Jag har dessutom beräknat en resursförstärkning till 

studiemedelsnämnderna, så att de långa väntetiderna vid behandlingen 

av ansökan om studiemedel i framtiden kan undvikas. 

Regeringen har dessutom under innevarande budgetår medgivit över

skridanden av vissa anslag till CSN och studiemedelsnämnderna med 
l 131 000 kr. 

G l. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

22 794 524 
22 531 000 

30 833 000 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt instruktion (1974: 433, 
ändrad senast 1975: 1205) central förvaltningsmyndighet för ärenden 

om studiesocial verksamhet och därmed sammanhängande frågor i den 
mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet. Nämnden är 

central myndighet för studiemedclsnämnderna och för de fr. o. m. bud
getåret 1975176 inrättade vuxenutbildningsnämnderna. CSN:s delegation 
för utländska studerande handlägger frågor rörande utländska stude
randes formella rätt till svenskt studiestöd. 

Studiemedelsnärnnderna handhar ärenden om studiemedel samt sär
skilt vuxenstudiestöd för högskoleutbildning. För studiemedelsnämnder
na gäller instruktion (1965: 745, ändrad senast 1975: 1212). 

För vuxenutbildningsnämndcrna gäller instruktion (1975: 394, ändrad 
1975: 1215). 

CSN föreslår att anslaget Administration av och information om 
vuxenstudiestöd ro. m. i tillämpliga delar (delposten 3 Medel till cen

trala studienämndens administration för vuxenstudiestöd m. m.) fort
sättningsvid hänförs till anslaget Centrala studiestödsnämnden m. m. 
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Centrala studiestödsnämrulen och studiemedelsnämnderna 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Personal 
Handläggande personal 49 
Övrig personal 116,5 

165,5 

Anslag 
Lönekostnader 12 454 000 
Sjukvård 30 000 
Reseersättningar 357 000 

därav för utrikes resor (3 000) 
Lokalkostnader 1470000 
Expenser 8 220 000 

därav för engångsutgifter 

22 531 ooo• 

Centrala 
studiestöds
nämnden 

+49 
- 5 

+44 

+ 6 051 000 
+ 10 000 
+ 388 000 

(+ 21 000) 
+ 691 000 
+ 5 212 0001 

(+ 230 000) 

+12352 000 

Föredra
ganden 

+3 
-5 

-2 

+2 521 000 
+ 10 000 
+ 36000 

(+ 9000) 
+ 540000 
+5 195 000 

(+ 9 000) 

+8302000 

1 Inkl. anslag G 8: 3 Medel till CSN: s administration för vuxenstudiestöd m. m. 
med 538 000 kr. CSN föreslår att 322 000 kr. avseende kostnaderna för vuxen
studiestödets administration avgiftsfinansicras. 
2 Under budgetåret har anslagsöverskridande medgivits med 1 131 000 kr. 

Centrala studiestödsnämnden 

1. Pris- och Iöneomräkning m. m. 3 661 000 kr. 

2. I 0-alternativet förordar centrala studiestödsnämndt:n (CSN) en 
minskning på personalsidan med 10,5 tjänster, varav 5,5 tjänster på 
CSN. Förslaget om personalminskning skulle innebära en minskning av 
två tjänster vid tillsynsenheten, vilket skulle få allvarliga konsekvenser 
för anvisnings-, informations- och uppföljningsarbcte gentemot de lokala 
och regionala studiestödsorganen. En tjänst vid återbetalningsenheten 
måste dras in, vilket medför väsentligt sämre bevakning av återkravs
ärenden med åtföljande nedgång av effektiviteten i denna verksamhet. 
Vid beviljningsenheten innebär en minskning med 0,5 tjänst att hand
läggningstiderna för bl. a. studiehjälpsärenden ökar med åtföljande kon
sekvenser för de studerande. Vidare måste två tjänster inom den admi
nistrativa enheten dras in. Om så sker kommer bl. a. CSN:s blankett
distribution att påverkas mycket kraftigt. Ett genomförande av 0-alter
nativet på omkostnadssidan skulle främst innebära minskad tillsyns- och 
konfcrensverksamhet samt en nedskärning av blankett- och publikations

ver ksam beten. 
En personalminskning vid studiemedelsnämnderna kommer bl. a. att 

medföra en ytterligare förlängning av behandlingstiderna för studieme
delsansökningar. 

3. CSN har föreslagit en omorganisation av studiemedelsnämndernas 
kanslier fr. o. m. den 1 januari 1976. Förslaget innebär att en basorga-
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nisation utvecklas för studiemedelsnämndernas kanslier och att kanslier
na ges en mera funktionell uppbyggnad. CSN :s beräkningar beträffande 

lönekostnaderna bygger på petitaanvisningarnas schabloner för större 

omorganisationer. 
4. För förstärkning av CSN:s kansli bör, med placering på verksled

ningssekretariatet beräknas medel för en byrådirektör i F 15 ( + 106 700 
kr.). 

5. På tillsynscnheten bör för anvisnings-, tillsyns- och uppföljnings
arbete beräknas medel för två byrådirektörer i F 15. Vidare bör för be

svärshandläggning beräknas medel för en byrådirektör i F 15, en förste 
byråsekrcterare/byrådirektör i högst F 15 samt en assistent i F 4. För 
skrivgöromål i samband med besvärshandläggningen bör beräknas me

del för en kontorist i Rb 1 C ( + 546 948 kr.). 
6. På återbetalningsenheten bör för skrivgöromål m. m. beräknas me

del för en kansliskrivare i F 2. Vidare bör medel beräknas för en as
sistent i F 5 för handläggning av uppskovsärenden samt en byråassistent 

i F 7 för återkravsärenden ( +214 967 kr.). 
7. På beviljningsenhetcn bör beräknas medel för en assistent i F 7 

för handläggning av studiehjälpsärenden samt medel för extra personal 

motsvarande 9 personmånader i F 2 för ärenden rörande utländska stu
derandes principiella rätt till svenskt studiestöd ( + 126 486 kr.). 

8. På administrativa enheten bör medel beräknas för en utbildnings

administratör i F 13, två assistenter i F 6 för personal- och kameral
ärenden, en assistent i F 6 för upplysningsarbete, ett kontorsbiträde i 
Rb 1 C för skrivgöromål inom enheten samt en byrådirektör i F 15 för 

bl. a. uppföljning och utvärdering av informationsinsatser ( +486 972 
kr.). 

9. I särskild skrivelse hemställer CSN om inrättande av en sektion 
för administrativ utveckling och ADB-drift vid kansliet. Lönekostna
den är beräknad i enlighet med schablonerna i petitaanvisningarna 
( +680 000 kr.). 

10. För övertidsersättningar, vikariatstillägg, tjänsteresetillägg, prak
tikverksamhet, ersättningar för uppdrag samt experter bör medel be
räknas ( +231 000 kr.). 

11. På omkostnadssidan krävs för CSN :s del ytterligare medel för 
bl. a. tillsyns- och konferensverksamhet, publikationer och blanketter 

samt för registrering av studiemedel ( +6 318 000 kr.). 

12. För studiemedelsnämndernas räkning krävs ytterligare medel 

framför allt för täckande av ökade lokal- och inventariebehov 

( + 696 550 kr.). 

Föredraganden 

Riksdagen fattade vid 1975 års riksmöte en rad beslut (prop. 1975: 23, 
SfU 1975: 14, rskr 1975: 176) vilka ställer ökade krav på centrala stu-
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diestödsnämnden (CSN) och studiemedelsnämnderna. Således beslöt 
riksdagen att införa nya studiestöd för vuxenstuderande i form av sär
skilt vuxenstudiestöd, dagstudiestöd och timstudiestöd och att inrätta 
särskilda vuxenutbildningsnämnder i varje län. CSN är central myn
dighet för vuxenutbildningsnämnderna. Införandet av de nya studie
stöden ställer ökade krav på CSN:s administration. 

Genom beslut den 17 maj 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt CSN att i 
samråd med statskontoret fortsätta utveeklingsarbetet i fråga om ett 
nytt registrerings- och utbetalningssystem baserat på ADB. 

Regeringen har den 13 november 1975 medgett att CSN för att täcka 
kostnaderna för utvecklingsarbetct under budgetåren 1974175 och 1975/ 
76 får överskrida anslaget för expenser med sammanlagt 5 048 000 kr. 
Riksdagen har för budgetåret 1976177 anvisat 3 500 000 kr. (prop. 
1975176: 100, SfU 1975176: 23, rskr 1975176: 202) för detta ändamål. 
Jag beräknar för budgetåret 1977178 ett medelsbehov av 3 350 000 kr. 
Projektet beräknas vara slutfört med utgången av budgetåret 1977/78. 
Systemet börjar delvis träda i kraft den 1 juli 1977 och beräknas helt 
vara i drift den 1 juli 1978. 

Situationen vid studiemedelsnämnderna är inte tillfredsställande. Vän
tetiderna för de studerande är för långa. Under innevarande budgetår 
har regeringen medgivit anslagsöverskridande med 1131 000 kr. Jag har 
därför beräknat en resursförstärkning med 1 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Centrala studiestödsnämnden m. m. för budgetåret 1977/ 

78 anvisa ett förslagsanslag av 30 833 000 kr. 

G 2. Studiebidrag m. m. 

1975176 Utgift 515 208 181 
1976177 Anslag 643 000 000 
1977178 Förslag 675 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiestöd enligt studiestödslagen 

(1973: 349, omtryckt 1975: 359, ändrad senast 1976: 627), nämligen för
längt barnbidrag enligt 2 kap., studiebidrag jämte tillägg och resekost

nadsersättning enligt 3 kap., studiebidrag enligt 4 kap., timstudiestöd 
enligt 5 kap., dagstudiestöd enligt 6 kap. samt vuxenstudiebidrag enligt 
7 kap. Från· anslaget bestrids även utgifter för studiestöd för vuxna 
enligt förordningen om timersättning vid grundläggande utbildning för 
vuxna (1976: 327). Av anslaget disponeras dessutom medel för brevsko
lestipendier samt medel för särskilt studiestöd till utlandssvenska elever. 
Utgifterna för timstudiestöd, dagstudiestöd och vuxenstudiebidrag täcks 
genom att medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgift 

m. m. förs till anslaget. 
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Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår en ökning av beloppet 
under detta anslag med 117 milj. kr. för nästa budgetår. 

1. Under budgetåret 1975176 har utbetalats 376,l milj. kr. i förlängt 
barnbidrag och studiehjälp i form av bidrag och tillägg enligt studie

stödslagen. I beloppet ingår också särskilt studiestöd till utlandssvenska 
elever med 50 000 kr. För innevarande budgetår har medelsbehovet be

räknats till 405,l milj. kr. 
Vid oförändrade regler och bidragsbelopp beräknar CSN medelsbe

hovet för budgetåret 1977178 till 408,8 milj. kr. 

CSN föreslår höjda tilläggsbelopp så att studiehjälpens realvärde skall 

kunna återställas. Beloppen för resetillägg bör enligt nämndens mening 

höjas från 95, 130, 175, 205 och 235 till resp. 105, 140, 190, 220 och 

255 kr. i månaden för avstånd om minst 6, 15, 25, 35 resp. 45 km. 
Merutgiften härför beräknas till 7,7 milj. kr. 

CSN har enligt uppdrag från Kungl. Maj:t gjort en översyn av be
stämmelserna om resetillägg enligt studiestödslagen. CSN föreslår i 
skrivelse till Kungl. Maj:t den 9 december 1974 att problem med fria 
resor till och från utbildningsanstaltcr i anslutning till ferietid löses 

genom förhandlingar mellan kommunerna och berörda trafikföretag. 
Kommunförbundet har vid överläggningar med CSN ställt sig positivt 

till en sådan lösning. 
Inackorderingstillägget föreslås höjt från 190 till 300 kr. i månaden, 

vilket beräknas medföra en merutgift på 26,9 milj. kr. Såväl inkomst

som behovsprövat tillägg föreslås kunna beviljas med högst 170 kr. i må
naden. För inkomstprövat tillägg innebär det en ökning från nuvarande 

belopp om högst 75 och lägst 20 kr. till högst 170 och lägst 40 kr. För 
behovsprövat tillägg blir ökningen av det maximala beloppet 40 kr. från 
nuvarande högsta belopp i månaden som är 130 kr. Merutgiften har be
räknats till 7,9 milj. kr. för inkomstprövat tillägg och till 1,2 milj. kr. 
för behovsprövat tillägg. 

För de inkomst- och behovsprövade tilläggen föreslår CSN dessutom 
höjda och till den allmänna inkomstutvecklingen anpassade inkomst
gränser. För inkomstprövat tillägg föreslås gränsen höjd från 32 000 till 
37 000 kr. Vid oförändrat tilläggsbelopp beräknas merutgiften för en 

sådan höjning till 3,5 milj. kr. Merutgiften för inkomstprövat tillägg vid 
en samtidig höjning av såväl inkomstgräns som tilläggsbelopp har be

räknats till 15,8 milj. kr. För att möjliggöra en mer individuell och all

sidig prövning av ansökan om behovsprövat tillägg föreslås en höjning 

av den ovillkorliga inkomstgränsen till 45 000 kr. CSN beräknar mer
kostnaden till 4 milj. kr. Vid en samtidig höjning av såväl tilläggsbelopp 
som inkomstgräns beräknar CSN merutgiften för behovsprövat tillägg 

till 6,5 milj. kr. 
CSN föreslår härutöver ändrade regler för reduktion av studiehjälp. 
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Enligt 3 kap. 42 § studiestödsförordningcn skall studiehjälp i form av 
bidrag och tillägg reduceras om den studerande under studietiden upp

bär praktiklön, lärlingslön, arbetspremier, flitpengar ellt:r annan lik
nande ersättning som är direkt knuten till utbildningen. Utgår ersätt

ningen under viss tid av läsåret, reduceras studiehjälpen endast för den 
tid "på vilken ersättningen belöper". 

Nuvarande bestämmelser medför olika stor reduktion av studiehjäl

pen beroende på hur ersättningen fördelar sig över läsårets nio månader. 

CSN föreslår att bestämmelsen i 3 kap. 42 § studiestödsförordningen 

ändras så, att den totala lärlingslönen (motsvarande) under beviljnings
perioden divideras med antalet studicstödsmånader. Om den på det 

sättet framräknade lärlingslönen per månad överstiger fribeloppet, ut

går ett reducerat belopp per månad i studiehjälp. Med en sådan ändring 
skulle man komma till rätta med de olyckliga följderna av nu gällande 

bestämmelser. 
Ändringen beräknas inte medföra någon merkostnad för statsverket. 

De sammanlagda reformkostnaderna för studiehjälp uppgår sålunda 
till 56,9 milj. kr. Anslagsbehovet för förlängt barnbidrag och studie

hjälp blir därmed 465,7 milj. kr. eller 61,2 milj. kr. mer än anslaget för 
innevarande budgetår. 

2. Under budgetåret 1975176 har till studerande i eftergymnasial ute 
bildning och till äldre studerande i gymnasial utbildning utbetalats 202,0 
milj. kr. i studiebidrag enligt 4 kap. studiestödslagen. För budgetåret 
1976177 beräknas medelsbehovet vid oförändrade regler till 222,6 milj. 
kr. ökningen är i huvudsak föranledd av att studiebidraget höjts fr. o. m. 
den 1 juli 1976 med 180 kr. för ett nio månaders läsår. Medelsbehovet 
för 1977178 beräknas till 228,9 milj. kr. vid oförändrade regler. 

CSN föreslår en ytterligare höjning av fribeloppet för makes inkomst 
från 250 till 300 % av basbeloppet för heltidsstudcrande och från 330 
till 390 % av basbeloppet för dcltidsstuderande. Kostnaderna beräknas 
till 3,2 milj. Iu-. CSN föreslår att fribeloppen för egen inkomst för kort
tidsstuderande höjs till 5 500, 8 000, 10 500, 13 000, 15 500 och 18 000 
kr. för ett kalenderhalvår vid studier under resp. 4-6, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0 
och 1,5 månader. Kostnaderna för förslaget beräknas till 0,8 milj. kr. 

Nämnden föreslår vidare en höjning av totalbeloppet för studiemedel 

från 140 % till 150 % av basbeloppet för ett nio månaders läsår samt 

en ökning av studiebidraget som ingår i studiemedlen till andelen 

16,79 % av totalbeloppet. En höjning av bidragsdelen vid nuvarande 
regler (140 % av basbeloppet 10 400 kr.) utgör 267 kr. för ett läsår om 
nio månader. Höjs totalbeloppet för studiemedel till 150 % av basbe

loppet motsvarar andelen 16,79 % vid basbeloppet 10 400 kr. högst 

2 619 kr. eller en ökning i förhållande till nuvarande belopp med 441 
kr. under nio månader. En höjning av bidragsdelen med nuvarande 

regler för totalbeloppet beräknas medföra ökade kostnader med 29 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 465 

milj. kr. Om totalbeloppet höjs till 150 % av basbeloppet beräknas 
kostnaderna för ökningen av studiebidraget uppgå till totalt 48,1 milj. 
kr. Studiemedel föreslås kunna utgå till deltidsstuderande för 15-dagars
perioder i stället för som f. n. för 30-dagarsperioder. Förändringen an
tas medföra ökade utgifter med 0,1 milj. kr. CSN föreslår vidare en 
övergång till dagberäkning av studiemedlen. Därigenom uppnår man 

förbättringar för vissa grupper studerande för vilka den nuvarande 15-
dagarsregeln är oförmånlig. Utgiften för en sådan ändring av reglerna 

beräknas till 1,6 milj. kr. 

De sammanlagda kostnaderna för genomförande av CSN :s förslag på 

studiemedelsområdet uppgår vad avser studiebidrag till 53,8 milj. kr. 

Medelsbehovet blir därmed totalt 282,7 milj. kr., vilket utgör en ökning 
i förhållande till anslaget för innevarande år med 51,7 milj. kr. 

3. Under budgetåret 1975176 har särskilt vuxenstudiestöd beviljats 

till studerande i yrkesteknisk högskoleutbildning fr. o. m. juli 1975 och 
till studerande på grundskolenivå och gymnasieskolenivå för tiden 

fr. o. m. januari 1976. 
Den totala beviljningen har omfattat ca 5 150 personer och uppgått 

till omkring 34 milj. kr. För budgetåret 1976177 har anvisats 123 milj. 
kr., motsvarande ca 8 100 årsplatser. 

CSN föreslår en utbyggnad av vuxenstudiestödet i den omfattning 

~om angetts för år 2 i kommittens för studiestöd åt vuxna betänkande 

(SOU 1974: 62), vilket innebär en ökning av antalet årsplatser till 30 000. 

Medelsbchovet för vuxenstudiebidrag utgör 463 milj. kr., dvs. en ökning 
i förhållande till 1976177 med 340 milj. kr. CSN föreslår dessutom att 
det särskilda vuxenstudiestödet beräknas per dag, vilket innebär ökade 

kostnader med 4,4 milj. kr., att särskilt vuxenstudiestöd får utgå 'till 
studerande som får inkomsbortfall under julferie, vilket beräknas kosta 
8,6 milj. kr. samt att särskilt vuxenstudiestöd får utgå till deltidsstuderan
de för 15-dagarsperioder. Förslaget rörande deltidsstuderande beräknas 
innebära kostnadsökning med 0,4 milj. kr. 

4. Timstudiestöd har under föregående år beviljats för tid fr. o. m. 
januari 1976 med omkring 4,5 milj. kr. För 1976177 uppgår anvisade 
medel till 20,3 milj. kr. motsvarande 29 000 timstudiestöd om 35 tim

mar. 
CSN föreslår att antalet timstudiestöd för 1977/78 ökas till 57 000 

stöd om 35 timmar, vilket överensstämmer med utbyggnadsplanerna i 

kommittens för försöksverksambet med vuxenutbildning (FÖVUX) be

tänkande (SOU 1974: 54). Enligt CSN bör beloppet för timstudiestöd 
höjas från 20 till 30 kr. Dessutom föreslår nämnden att stöd får utgå 
för varje timme som inkomstbortfall uppstår på grund av deltagande 
i studiecirkel och även för timme avseende restid till undervisnings

lokalcn, om inkomstbortfall för en arbetstimme uppstår på grund här
av. Medelsbehovet vid ett höjt antal stöd ökar med 19,6 milj. kr. Höjs 

30 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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beloppet per timme till 30 kr. ökar medelsbehovet med 20 milj. kr. 

5. Dagstudiestöd har under föregående år beviljats för tid fr. o. m. 

januari 1976. Totalt har beviljningen uppgått till 1,9 milj. kr. Anvisade 
medel för 1976/77 uppgår till 8,1 milj. kr. 

CSN föreslår att antalet dagstudiestöd för 1977/78 ökas från 9 500 
till 19 000 stöd om 5 dagar, vilket överensstämmer med utbyggnads

plancrna i FÖVUX betänkande. Nämnden anser vidare att inkomst

bidraget i dagstudiestödet bör höjas från 90 kr. till 180 kr. och intemat

bidraget från 80 kr. till 115 kr. En ökning av antalet stöd till den 

nämnda nivån men med oförändrade belopp innebär en ökning av me

delsbehovet med 8,1 milj. kr. Höjs dessutom bidragen per dag erfordras 
ytterligare 11,8 milj. kr. 

Härutöver föreslår CSN att dagstudiestöd får utgå för en dag och 
att nuvarande minimigräns om två dagar upphör att gälla samt att stöd 
får utgå för resdag till och från kursorten. 

6. Fr. o. m. den 1 juli 1976 utgår timersättning till deltagare i grund
läggande utbildning för vuxna. Ersättningen per timme iir 18 kr. för 
den som förlorar arbetsinkomst (motsvarande) och 8 kr. för hemarbe

tande. Kostnaderna vid oförändrade regler beräknas under 1977/78 
uppgå till 10,4 milj. kr. CSN föreslår en höjning av beloppen per timme 

till 20 resp. 9 kr., vilket medför ett ytterligare mcdelsbehov av 1,2 milj. 

kr. 
Brottsförebyggande rådet (BRA) föreslår i en skrivelse till regeringen 

den 1 april 1976 att bestämmelserna för timersättning till deltagare i 

grundläggande utbildning för vuxna ändras så att ersättning kan utgå 

även för fångar i frivård. 
Tjänstemännens centralorganisation har i skrivelse till utbildningsde

partementet anhållit att makeprövningen i studiemedelssystemet sna

rast avskaffas. 
Lantbrukarnas Riksförbund föreslår i skrivelse till reg•!ringen bl. a. 

att reglerna för tim- och dagstudiestöd ändras så att dessa stöd kan 
utgå även till andra grupper av arbetstagare. 

Skolstyrelsen i Filipstads kommun har i skrivelse till regeringen an
hållit att åtgärder vidtas så att resebidraget för elever i gymnasieskolan 

snabbare anpassas till prisförändringar på de allmänna kommunika

tionerna. 

Föredraganden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har fört fram flera förslag på 

studiehjälpens område. Enligt min mening bör resetillägget höjas från 
95, 130, 175, 205 och 235 kr. i månaden till 105, 140, 190, 220 och 
255 kr. i månaden för avstånd om resp. 6, 15, 25, 35 och 45 km. Mer
utgiften härför har beräknats till 7,7 milj. kr. Jag förordar att inackor-
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deringstillägget höjs från 190 kr. till 230 kr. i månaden. Detta be
räknas medföra ett ökat medelsbehov av ca 9,8 milj. kr. 

Jag förordar vidare en höjning av inkomstgränsen för det inkomst

prövade tillägget från nuvarande 32 000 kr. till 35 000 kr. Merutgifter
na härför beräknas till 2,1 milj. kr. Enligt min mening bör det behovs

prövade tillägget höjas från högst 130 kr. till högst 150 kr. i månaden. 

Dessutom bör inkomstgränsen för det behovsprövade tillägget höjas till 

35 000 kr. Merutgiften härför beräknas till 1,8 milj. kr. 
Jag tillstyrker CSN:s förslag om ändrade regler för reduktion av stu

diehjälp på grund av lärlingslön (motsvarande). Det ankommer på rege
ringen att meddela bestämmelser härom. 

Under socialdepartementets huvudtitel förordas en höjning av det 
allmänna barnbidraget från 1 800 kr. till 2 100 kr. per år fr. o. m. den 

1 januari 1978. Studiebidraget och det förlängda barnbidraget utgår 
f. n. med samma belopp som det allmänna barnbidraget. I konsekvens 
härmed bör nyssnämnda studiesociala förmåner höjas till 175 kr. per 

månad fr. o. m. vårterminen 1978. 

För studiehjälp och för förlängt barnbidrag har jag beräknat det 
totala medelsbehovet till 430,2 milj. kr. 

Den studiesociala utredning, studiestödsutredningen (U 1975: 15), 

som tillsattes av regeringen 1975 arbetar f. n. med en översyn av det 
studiesociala systemet. I avvaktan på denna utrednings förslag är jag nu 
inte beredd att förorda några större förändringar när det gäller studie

medel. 
Jag räknar med ett ökat antal studerande. Jag är inte nu beredd att 

tillstyrka en höjning av studiemedlens totalbelopp eller en höjning av 

bidragsdelen i studiemedlen. Jag är inte heller beredd att tillstyrka en 
ändring av nuvarande regel om en 15-dagarsperiod för beräkning av 
studiemedel till en dagberäkning eller en höjning av fribeloppet för 
korttidsstuderande. 

I tilläggsdirektiv till studiestödsutredningen den 28 oktober 1976 har 
regeringen uppdragit åt utredningen att skyndsamt inkomma med beräk
ningar av kostnaderna för en avveckling av prövningen gentemot makes 
inkomst och förmögenhet i studiemedelssystemet. Beräkningarna bör 
gälla såväl tilldelningen som återbetalningen. Utredningen har inkom
mit med det begärda materialet. Den betonar i detta att beräkningarna 

av kostnaderna för att avskaffa makeprövningen av naturliga skäl är 
osäkra. Som ett första steg i en avveckling av makeprövningen förordar 

jag i enlighet med CSN:s förslag en höjning av fribeloppet för makes 
inkomst från 250 till 300 % av basbeloppet för heltidsstuderande och 
från 330 till 390 % av basbeloppet för deltidsstuderande. Kostnaden 
härför beräknas till 1_8,2 milj. kr., varav 3,2 milj. kr. bör föras upp på 
förevarande anslag. 
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I det inledande avsnittet under anslaget F. Vuxenutbildning har jag 
erinrat om riksdagens beslut rörande studiestöd för grundläggande ut
bildning för vuxna och redovisat mina ställningstaganden till skolöver
styrelsens förslag om utbildningen. 

Jag förordar att timersättning vid grundutbildning för vuxna an
passas till det förslag om ökade undervisningsresurser för grundutbild
ning för vuxna som jag redovisat i det föregående. Studiestödet bör 
utgå tör högst 28 undervisningstimmar i veckan. Stödet bör vidare nor
malt utgå för högst det antal timmar som motsvarar 40 veckors heltids
undervisning. Om särskilda skäl finns, bör studiestödet efter särskild 
prövning kunna utgå för ett högre antal timmar, dock högst för 2 220 

undervisningstimmar. 
Jag är inte nu beredd att tillstyrka en höjning av timers:ittningen som 

nu är lägst 8 kr. och högst 18 kr. 
I den tidigare redovisade skrivelsen från BRA påtalas att fångar i fri

vård med nuvarande bestämmelser inte kan komma i åtnjutande av tim
ersättning. Erfarenheter från den hittills bedrivna verksamheten visar 
vissa problem i tillämpningen av nuvarande bestämmelser. Jag förordar 
med hänsyn härtill att reglerna för timersättning vid grundutbildning 
för vuxna ändras så att kravet på att man skall vara huvudsakligen hem
arbetande för att få den lägre timersättningen slopas. 

Det ankommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser i här 

aktualiserade frågor. 
Jag beräknar kostnaden för detta stöd till 12,3 milj. kr. för budget

året 1977/78. 
Jag förordar att vuxenutbildningsavgiften höjs till 0,25 % från den 1 

januari 1978. Detta kräver att 2 § lagen (1975: 358) om vuxenutbild
ningsavgift ändras. I min inledande översikt om vuxenutbildning har 
jag redovisat hur inkomsterna från vuxenutbildningsavgifl:en m. m. bör 
fördelas på olika ändamål budgetåren 1977/78, 1978179 och 1979/80. 

För särskilt vuxenstudiestöd, dvs. det nya stödet för längre studier, 
förordar jag en ökning från 123 milj. kr. till 165 milj. kr. för budget
året 1977/78. Därigenom bör det bli möjligt att öka antalet stöd. Be
räknat efter det antal heltidsstuderande som skall kunna få stödet för 
ett års studier bör utrymme finnas för ca 10 000 årsplatser jämfört med 
f. n. ca 8 100. Resurserna bör liksom under innevarande budgetår för
delas med huvuddelen på grundskole- och gymnasieskolenivå med över
vikt för den förra samt med en mindre del på högskolenivå. Även under 
budgetåret 1977/78 bör stöden för högskolestudier förbehållas studeran
de i försöksverksamheten med yrkesteknisk högskoleutbildning. Under 
den tid försöksverksamheten pågår bör dessa studerande, om de är be
höriga att erhålla vuxenstudiestöd, garanteras det särskilda vuxenstudie
stödet för sin utbildning. 

I fråga om timstudiestöden har jag beräknat en utbyggnad så att det 
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under budgetåret 1977/78 bör finnas ca 57 000 timstudiestöd om 35 
timmar. Jag förordar dessutom en höjning av ersättningen per timme 
från 20 kr. till 22 kr. Dagstudiestödens antal för budgetåret 1977178 
bör enligt min mening ökas till 19 000 stöd. När det gäller dagstudie

stöden har jag dessutom räknat med en höjning av intcrnatbidraget från 
80 kr. till 100 kr. per dag, och av inkomstbidraget från 90 kr. till 110 kr. 
per dag. Jag har i anledning av skrivelse från Lantbrukarnas Riksför
bund vidare för avsikt att föreslå regeringen att ge CSN i uppdrag att 

skyndsamt utreda möjligheterna att ge tim- och dagstudiestöd till andra 

grupper än löntagare. Jag är inte beredd att tillstyrka CSN :s förslag 
om dagberäkning av särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd 

till studerande som får inkomstbortfall under julferie eller särskilt 
vuxenstudiestöd till deltidsstuderande för femtondagarsperioder. Jag är 

inte heller beredd att tillstyrka de föreslagna förändringarna vad gäller 
bestämmelserna för att erhålla dag- resp. timstudiestöd. Jag har emel
lertid för avsikt att i det nyss nämnda uppdraget till CSN även för

orda att CSN mot bakgrund av hittillsvarande erfarenheter gör en 
översyn av reglerna för tim- och dagstudiestöd. Med hänvisning till 
vad jag således har anfört beräknar jag att det för budgetåret 1977/78 

behövs 44,0 milj. kr. för timstudiestöd och 20,0 milj .kr. för dagstudie
stöd samt 165 milj. kr. för särskilt vuxenstudiestöd eller totalt 229,0 

milj. kr. 
Jag förordar att 229,0 milj. kr. tillförs anslaget av de medel som till

faller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

De förslag som jag i det föregående har lagt fram om ändrade regler 
och belopp för inackorderingstillägg, behovsprövat och inkomstprövat 
tillägg, fribelopp gentemot makes inkomst, timstudiestöd och dagstudie
stöd kräver ändringar i 3 kap. 7 och 11 §§, 4 kap. 17 och 19 §§, 5 kap. 
4 § och 6 kap. 6 § studiestödslagen. Höjningen av studiebidraget och det 
förlängda barnbidraget kräver ändring i 2 kap. 1 § och 3 kap. 6 § stu
diestödslagen. 

De ovan föreslagna förändrade reglerna för reduktion av studiehjälp 
i samband med lärlingslön etc. kräver en ändring i 3 kap. 42 § studie
stödsförordningen. 

Förslag till de ändringar i studiestödslagen och lagen om vuxenut

bildningsavgift som jag har berört i det föregående bör fogas till detta 
protokoll som bilaga 12.2 och 3. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. antaga inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 
om ändring i studiestödslagen (1973: 349), 

2. antaga inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i Jagen (1975: 358) om vuxenutbildningsavgift, 
3. godkänna att 229 000 000 kr. av de medel som tillfaller stats-
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verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1977178 tillförs anslaget Studiebidrag m. m., 

4. godkänna vad jag har förordat om fördelningen a.v inkomster
na från vuxenutbildningsavgiften m. m. på olika ändamål för 
budgetåren 1977178, 1978/79 och 1979/80, 

5. till Studiebidrag m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 675 000 000 kr. 

G 3. Kostnader för avskrivning av \'issa studielån med statlig kredit
garanti 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

169 932 
200000 
200 000 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivnin!\ med 25 % 
av kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörel
sen (1961: 384) om avskrivning av lån för studier, dels för avskrivnnig 
i de fall låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De 

låneformer som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har 
upphört enligt 1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studieso
ciala stödet till studerande ungdom. Genom konstruktionen av den all
männa avskrivningen kommer dock anslaget att belastas med kostnader 
under en övergångstid. 

Centrala studiestödsnämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår 
förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett belopp av 200 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 
kreditgaranti för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag 
av 200 000 kr. 

G 4. Ersättning till postverket, riksbanken och riksförsäkrin1:sverket för 
deras handläggning av studiesocialt stöd 

1975176 Utgift 
197 6177 Anslag 
1977/78 Förslag 

1405 560 
2 502 000 
2 601 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för postverkets och riksbankens 
handläggning av studielån resp. studiemedel. Dessutom utgår ersättning 
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till riksförsäkringsverket för verkets och de allmänna försäkringskassor
nas handläggning av särskilt vuxenstudiestöd samt timstudie- och dag
studiestöd. 

Centrala studiestödsnämnden beräknar medelsbehovet för ersättning 

till postvcrket och riksbanken till 2 101 000 kr. och för ersättning till 
riksförsäkringsverket till 12 350 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet för ersättning till riksbanken och postver
ket till 2 601 000 kr. För ersättning till riksförsäkringsverket för verkets 
och de allmänna försäkringskassornas kostnader i samband med utan
ordnande och beräkning av särskilt vuxenstudiestöd samt timstudie- och 
dagstudiestöd har jag beräknat 4 800 000 kr. 

Jag förordar att 4 800 000 kr. skall tillföras anslaget av de medel som 
tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna 
skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att 4 800 000 kr. av de medel som tillfaller statsver

ket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1977 /78 tillförs anslaget Ersättning till postverket, riksbanken 
och riksförsäkringsverket för deras handläggning av studie
socialt stöd, 

2. till Ersättning till postverket, riksbanken och riksförsäkrings

verket för deras handläggning av studiesocialt stöd för budget
året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 2 601 000 kr. 

G 5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymnasie
skolor m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

283 625 
505 000 
505 000 

Enligt förordningen (1945: 594) om statsbidrag till skolhem för lär
jungar vid högre skolor och till avlöning av föreståndare vid dylikt 
skolhem (ändrad senast 1975: 397) får efter medgivande av skolöversty
relsen statsbidrag med 10 000 kr. för år utgå till avlönande av före
ståndare vid skolhem för elever vid vissa i förordningen angivna läro
anstalter. Bidrag utgår endast för elevhem som har annan huvudman än 
primärkommun. 
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Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) avser att under budgetåret 1976177 göra en 
utredning angående personalsituationen på gymnasieskolors elevhem, 

särskilt vad beträffar avlösare för elcvhemsföreståndare. Därefter kom
mer Sö att - om utredningsresultatet motiverar detta -- för budget
året 1978/79 pröva frågan om en ökning av anslaget. 

I avvaktan på denna utredning föreslår Sö att statsbidrag till avlö
nande av föreståndare vid elevhem för budgetåret 1977/78 utgår med 
oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gym

nasieskolor m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett förslags
anslag av 505 000 kr. 

G 6. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1655 800 
1880 000 
1880 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hälso- och sjuk
vård för studerande enligt bestämmelser som regeringen har meddelat 
den 3 juni 1976. 

Tillsyn över hälso- och sjukvården för studerande utövas av socialsty
relsen som har att pröva ansökningar om statsbidrag till sådan verksam
het. Statsbidrag utgår till kårortsnämnderna för hälso- och sjukvård i 
Borås, Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö/Lund, Stockholm, 
Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund med 17 kr. per stude
rande intill ett antal av 10 000 studerande och med 11 kr. för varje yt
terligare studerande. Statsbidrag beräknas efter antalet studerande som 
under budgetåret aktivt bedriver studier. 

Socialstyrelsen föreslår en uppräkning av bidraget till 19 resp. l3 kr., 
vilket medför en ökning av det totala medelsbehovct med 340 000 kr. 
Det statsbidragsgrundande antalet studerande beräknas under budget
året 1977/78 uppgå till 140 000 kr. 

Föredraganden 

Studerandehälsovårdsutredningen har avlämnat betänkandet (SOU 
1975: 7) Framtida studerandehälsovård. Betänkandet har :remissbehand

lats. 
I avvaktan på ställningstagande till studerandehälsovårdsutredningens 
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betänkande förordar jag att bidraget till hälso- och sjukvård utgår med 
oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande för budget

året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1880000 kr. 

G 7. Administration av och information om vuxenstudiestöd m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1000 
1000 

Från anslaget bekostas utgifter dels för vuxenutbildningsnämndernas 

verksamhet, dels för centrala studiestödsnämndens (CSN) administration 
av och information om vuxenstudiestöden. 

Vuxenutbildningsnämndema handhar ärenden om timstudiestöd, dag

studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd i den mån sådana ärenden inte 

ankommer på annan myndighet. Nämnderna handhar också ärenden om 

statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. För vuxenut
bildningsnämnderna gäller instruktion (1975: 394, ändrad 1975: 1215). 

CSN föreslår att anslaget i tillämpliga delar (delposterna 1 Centrala 
studiestödsnämnden för information om särskilt vuxenstudiestöd m. m. 

och 3 Medel till vuxenutbildningsnämnderna) fr. o. m. budgetåret 1977/ 

78 hänförs till anslaget Centrala studiestödsnämnden m. m. 

V uxenutbild ningsnämndema 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård I 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Medel till centrala studiestöds
nämnden för information om 
särskilt vuxenstudiestöd m.m. 
Medel till centrala studiestöds
nämndens administration 
för vuxenstudiestöd rn.rn. 

1976/77 

24 
13 

37 

3 426 000 

2 261 000 

2030 000 

1150 000 

8 867 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Centrala studie- Föredra
stödsnämnden ganden 

+16 
+16 

+32 

+4 893 000 

- 578 0001 

+ 965000 

612 ooo• 
+4 668000 

+ 8 
+ 5 

+13 

+3 315 000 

- 578 000 

+ 603 000 

290000 

+3 050 000 

i CSN har fört kostnaderna för löner till personal från de allmänna försäk
ringskassorna till anslagsposten löner. 

• CSN har överfört 322 000 kr. till anslaget Centrala studiestödsnämnden rn. m. 
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Centrala studiestödsnämnden 

1. Pris- och löneomräkning 1 288 000 kr. 
2. För vuxenstudiestödshandläggning m. m. bör medel beräknas för 

16 handläggartjänster i F 8, 14 biträdestjänster i F 3 samt 2 biträdes
tjänster i F 2. Dessutom behövs medel för nämndledamötf:rnas arvoden 
m. m. ( +3 097 000 kr.) 

3. För vuxenutbildningsnämndernas omkostnader beräknar CSN 
1 683 000 kr. i huvudsak avseende lokalkostnader och reseersättningar. 

4. För information om särskilt vuxenstudiestöd m. m. behövs ytter
ligare medel ( +559 000 kr.). 

F öredraga11de11 

Under hösten 1975 har vuxenutbildningsnämnder inrättats i samtliga 
tjugofyra län. Nämnderna har sina kanslilokaler i försäkringskassornas 
centralkontor. 

Till skillnad från centrala studiestödsnämnden (CSN) anser jag att 
medel för CSN:s administration av vuxenstudiestöd m. m. bör beräknas 
under ifrågavarande anslag. 

Som jag tidigare nämnt förordar jag för budgetåret 1977178 ett 
utökat antal studiestöd och vidgade resurser för uppsökande verksamhet 
på arbetsplatser. Vuxenutbildningsnämnderna bör därför få mer per
sonal så att de kan fylla sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. För 
inrättande av nya tjänster vid vuxenutbildningsnämnderna beräknar jag 
1 000 000 kr., samt för inlåning av personal från försäkringskassorna 
ytterligare 400 000 kr. 

För vuxenutbildningsnämndernas personalkostnader m. m. beräknar 
jag sammanlagt 6 741 000 kr. 

Medel bör även ställas till förfogande för nämndledamöternas resor 
och för täckande av kansliernas lokal- och expenskostnader m. m. Jag 
beräknar kostnaderna för dessa ändamål budgetåret 1977178 till sam
manlagt 1 683 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för vuxenutbildningsnämnderna 
uppgår således till 8 424 000 kr. ( + 2 737 000 kr.). 

För CSN:s administration för vuxenstudiestöden m. m. beräknar jag 
860 000 kr. och för information om vuxenstudiestödet beräknar jag 
ytterligare 603 000 kr. För sina uppgifter med vuxenstudiestödsfrågor 
bör CSN således budgetåret 1977178 från detta anslag tillföras samman
lagt 3 493 000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna för vuxenutbildningsnär:nnderna och 
för CSN:s uppgifter med studiestödsfrågor beräknar jag till 11917 000 

kr. 
Jag förordar att i likhet med innevarande budgetår 1 000 kr. förs upp 

under förevarande anslag för budgetåret 1977178. Anslaget bör tillföras 
11 917 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom inkomster 
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från vuxenutbildningsavgiften och influtna skattemedel från de be
skattade vuxenstudiestöden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att 11 917 000 kr. av de medel som tillfaller stats

verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1977178 tillförs anslaget Administration av och information 
om vuxenstudiestöd m. m., 

2. till Administration av och information om vuxenstudiestöd 
m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett anslag av 1 000 kr. 
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H. INTERNATIONELLT-KULTURELLT 
SAMARBETE 

Under denna littera anvisas medel till olika ändamål inom det in
ternationellt-kulturella samarbetet såväl inom som utanför Norden. 
Bl. a. ingår kostnaderna för Sveriges deltagande i Unescos verksamhet. 
Vidare beräknas medel för Sveriges andel av den gemensamma verk
samhetsbudgeten för nordiskt kulturellt samarbete, vilken dock be
handlas i särskild ordning .. 

Kostnaderna för Sveriges deltagande i Europarådets kulturella verk
samhet och i utbildnings- och forskningssamarbete inom OECD bestrids 
huvudsakligen under andra anslag, bl. a. under tredje huvudtiteln. 
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Kulturellt utbyte med utlandet 

H 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

776 277 
971000 

1 051 000 

Reservation 222 607 

Ur detta reservationsanslag utgår bidrag till vissa ändamål inom det 
internationella kulturutbytet utanför Norden. 

1. Deltagande i internationella organisa
tioners konferenser och kurser m. m. 

2. Centralnämnden för skolungdoms
utbytet med utlandet 

3. Svenskt deltagande i europeiska 
skoldagen 

4. Svenska studenthemmet i Paris 
S. Nämnden för svensk-amerikanskt 

forskarutbyte 
6. Sverige-Amerikastiftelsen 
7. Till regeringens disposition 

Anslags/ramställningarna 

Belopp 
1976/77 

200 000 

1 000 

15 000 
80000 

120 000 
56 000 

499000 

971 000 

Bf:gärd ökning 
1977/78 

of. 

+ 2000 
+144000 

+ 60000 
+ 12 000 

+218000 

Styrelsen för Svenska studenthemmet i Paris föreslår på nytt att en 
lönegradsplacerad tjänst som föreståndare för hemmet inrättas. Vidare 
hemställer styrelsen om ett årligt driftbidrag motsvarande• en fast pro
centandel av omkostnaderna samt om medel för arvodering av en 
sekreterare och för upprättande av en reservfond. Styrelsen hemställer 
slutligen om ett principbeslut angående hemmets upprustning. 

Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte föreslår att det svens
ka anslaget för de stipendier som nämnden delar ut, de s. k. Fulbright
stipendierna, ökas ytterligare. Nämnden anför bl. a. att de i Sverige 

anvisade medlen jämfört med från amerikansk sida givna bidrag, trots 

den för innevarande budgetår medgivna höjningen, alltjämt är mindre 
än i en rad andra europeiska länder. Vidare hänvisar nämnden till det 

ökade behovet av rådgivning om studier i USA. 
Skolöverstyrelsen föreslår att bidrag utgår med 200 000 kr. till Svens

ka förbundet för internationella barnbyar för anordnande av två barn

byar i Sverige under 1977. 

Föredraganden 
Under detta anslag beräknar jag smärre ökningar som kompensation 

för prishöjningar m. m. Till Sverige-Amerikastiftelsen bör vidare fr. o. m. 
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nästa budgetår utgå ett särskilt bidrag för kurativa åtgärder m. m. be
träffande stiftelsens fyra amerikanska stipendiater. Bidraget beräknas 
till 1 000 kr. per stipendiat. 

Vad gäller Svenska studenthemmet i Paris vill jag i detta sammanhang 
erinra om, att regeringen i särskilt beslut den 25 november 1976 anvisat 
1,4 milj. kr. för en upprustning av hemmet från medel under statens all
männa fastighetsfond. 

Bidrag till Svenska förbundet för internationella bambyar har under 
en följd av år utgått från dispositionsposten under detta anslag. Frågan 
om bidrag till förbundets barnbyverksamhet bör även i fortsättningen 
prövas inom ramen för dispositionsmedlcn. 

Under dispositionsposten har föregående och innevarande budgetår 
tagits upp särskilda medel för stöd till i första hand folkrörelsernas inter
nationella kontakter (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 461). Jag beräknar en oför

ändrad medelsram av 200 000 kr. för ändamålet. Det bör ankomma på 
regeringen att utforma närmare riktlinjer för detta stöd när större er
farenhet vunnits av bidragsmedlens användning. Jag avser vidta åt
gärder i syfte att öka organisationernas kännedom om de möjligheter 
som här finns att få bidrag till utbyte med andra länder. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1977178 an

visa ett reservationsanslag av 1 051 000 kr. 

H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

4 455 468 
5 138 000 
5 483 000 

Ar 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sö 1950: 114). Svenska unes
corådet är ett med stöd av Unescos stadga inrättat nationellt råd med 
uppgift att i Sverige främja Unescos verksamhet och stödja svenska in
satser inom ramen för organisationens program. Nu gällande instruktion 
för rådet fastställdes den 28 juni 1968. 

Medel för den allmänna upplysningsverksamheten i Sverige om Unes
co, för vilken Svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje hu
vudtiteln. 

Svenska unescorådet 

Vid Unescos 19:e generalkonferens i Nairobi, oktober-november 
1976, antogs en bruttobudget för tvåårsperioden 1977-78 om 
224 413 000 dollar, varav 216 300 000 dollar skall täckas med bidrag 
från medlemsstaterna. För budgetåret 1977/78 bör anvisas medel mot-
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Unescorådet Föredra-
ganden 

Årsbidrag till Unesco 4 968 000 + 435 000 +435 000 
Svenska unescorådets utred-

nings- och programverk-
samhet 70 000 + 135 000 + 10000 

Deltagande i Unescos 
generalkonferens 100 000 100 000 -100000 

' 470 000 +345 000 ' 5138 000 

svarande den svenska andelen för år 1978, dvs. 1,19 % av 108 150 000 
dollar. Detta motsvarar i svensk valuta med nuvarande dollarkurs 
5 403 000 kr. 

Unescorådet föreslår vidare att anslagsposten för rådets utrednings
och programverksamhet räknas upp med 135 000 kr. för att möjlig
göra ett ökat svenskt engagemang i genomförandet av Unescos pro
gram. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 5 483 000 kr. 

H 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

522 830 
575 000 
690 000 

Reservation 363 591 

Från anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till. förberedelse
och administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella · 
kongresser, symposier m. m. på forskningens, utbildningc!ns och kultu

rens områden. 

Föredraganden 

Ar 1977 högtidlighåller universitetet i Uppsala sitt 500-årsjubileum. 
Med anledning härav anordnas under året ett antal vetenskapliga sym
posier m. m. med internationellt deltagande. I likhet med innevarande 
budgetår bör bidrag till dessa ges under förevarande anslag inom en 
ram av 175 000 kr. Universitetet i Stockholm anordnar under år 1978 
ett antal symposier m. m. med anledning av universitetets 100-årsjubi
Ieum. För bidrag till dessa beräknar jag 75 000 kr. för vart och ett av 
budgetåren 1977178 och 1978179. Med hänsyn härtill och till anmälda 
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behov i övrigt bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 690 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige för 
budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 690 000 
kr. 

H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

914 000 
1036 000 
1181 000 

Under detta anslag utgår f. n. bidrag till fyra svenska icke-statliga in
stitut i utlandet. 

Svenska institutet i Rom 
Svenska institutet i Athen 
Tessininstitutet i Paris 
Svenska forskningsinstitutet 

i lstanbul 

Svenska institutet i Rom 

1976/77 

796 000 
109 000 
101 000 

30000 

1036 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Instituten 

+347 000 
+ 30000 
+ 37000 

+ 20000 

+434000 

Föredra
ganden 

+125 000 
+ 10000 
+ 10000 

of. 

+145 000 

Institutets styrelse begär, förutom kompensation för pris- och löne
ökningar, medel för en ny tjänst som forskarassistent, viss kursverk
samhet och nya stipendier. 

Svenska institutet i Athen 

Utöver pris- och löneomräkning föreslår styrelsen ökning av stats
bidraget för att institutet bl. a. skall kunna anställa en sekreterare och 
höja stipendiebeloppen. Vidare begärs medel för underhåll av en till 
institutet donerad fastighet. 

Tessininstitutet 

Styrelsen begär, förutom prisomräkning, ett ökat bidrag för utställ
ningsverksamheten. 

Svenska forskningsinstitutet i lstanbul 

Utöver ett oförändrat bidrag för lokalkostnader begär styrelsen 
20 000 kr. för stipendier m. m. 

31 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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Föredraganden 

Under detta anslag förordar jag vissa generella höjningar som kom
pensation för inträffade kostnadsstegringar. Vad gäller Svenska institu
tet i Rom beräknar jag härutöver ett med 35 000 kr. ökat bidrag för 
lokalkostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svenska institut i utlandet anvisa ett anslag av 
1181 000 kr. 
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Nordiskt kulturellt samarbete 

ff 5. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

I enlighet med bestämmelserna i det år 1971 ingångna nordiska kul
turavtalet har en ordning med en gemensam verksamhetsbudget för det 
nordiska kultursamarbetet införts. Verksamhetsbudgeten avser ett bud
getår som sammanfaller med kalenderåret. I statsbudgeten för budgetåret 
1976/77 har under detta anslag anvisats 16 735 000 kr. motsvarande dels 
den svenska andelen av 1977 års nordiska verksamhetsbudget, dels det 
svenska bidraget till Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. 

Föredraganden 

1978 års nordiska verksamhetsbudget kommer att få sin huvudsakliga 
behandling inom Nordiska ministerrådet under våren 1977. Jag ämnar 
senare föreslå regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande 
anslaget. I avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp. 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska sam

arbetsprojekt m. m. för budgetåret 1977/78 beräkna ett för
slagsanslag av 16 735 000 kr. 

H 6. Nordiska afrikaiostitutet: Avlöningar m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

863 033 
868 000 
955 000 

Nordiska afrikainstitutet, som är förlagt till Uppsala, inrättades ge
nom statsmakternas beslut år 1962 (prop. 1962: 100, SU 1962: 135, rskr 
1962: 313). Institutet har till uppgift att i Norden främja studiet av afri
kanska förhållanden samt verka för den internationella biståndsverk
samheten i vad denna berör Afrika. Det åligger institutet särskilt att 
främja utbildning av personal , för biståndsverksamhet i Afrika, att 
sprida information rörande Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, 
att vara dol.."Umentationscentrum för afrikaforskningen samt att främja 
vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika. Verksamheten leds 
av en styrelse, i vilken även ingår representanter för de övriga nordiska 
länderna. Kungl. Maj:t har den 29juni 1964 fastställt instruktion för in
stitutet. 

. ."! 'i 

.''· 

.:'.•. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

3 
5 

31 

651 000 
2000 

215 000 

868 000 

Styrelsen 

+3 
+I 
+4 

+385 000 
of. 

+ 67 000 

+452000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+ 26 000 
of. 

+ 61000 

+ 87000 

1 Härutöver finns för institutet två tjänster inrättade vid Uppsala universitets
bibliotek. 

Styrelsen 

Styrelsens förslag innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 95 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär i första hand borttagande av arvoden till 

översättare och extra skrivhjälp (-16 320 kr.) och minskad städning 

(-20 000). 
3. Nya tjänster som expeditionsvakt, dokumentalist, redaktör och 

forskarassistent ro. m. ( + 357 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar m. m. för budgetåret 
1977178 anvisa ett förslagsanslag av 955 000 kr. 

H 7. Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977/78 Förslag 

336 888 
420000 
464 000 

Reservation 164 080 

Från detta rescrvationsal\slag bestrids kostnader för reseersättningar, 

expenser, bokinköp, seminarie- och föreläsningsverksamhet m. m. samt 
för resestipendier. Vidare får - under förutsättning att mede1 ställs till 

förfogande från andra nordiska länder - från anslaget bestridas kostna
der för tidsbegränsade extra tjänster som forskarassistent oc:h sekreterare. 

Styrelsen 
Styrelsen begär förutom prisomräkning medel bl. a. för en höjning av· 

posterna till bokinköp, seminarier och resestipendier. Vidare begärs 
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medel för att inrätta studiestipendier för svenska studerande vid insti
tutet och för pedagogisk försöksverksamhet. Totalt begärs en ökning om 
130 000 kr., varav för prisomräkning 54 000 kr. 

0-altemativet skulle enligt styrelsen medföra minskad föreläsnings
och seminarieverksamhet samt minskad utdelning av resestipendier 
(-45 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar för nordiska afrikainstitutets drift under nästa budgetår 
464 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader för budgetåret 
1977178 anvisa ett reservationsanslag av 464 000 kr. 

H 8. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

2 877 870 
3 000 000 
3 475 000 

Reservation 152 394 

Under detta anslag förs vissa ändamål bl. a. av bilateral karaktär 
som inte ingår i den gemensamma nordiska verksamhetsbudgeten. Av 
sammanställningen framgår anslagets disposition innevarande budgetår 
och begärda ökningar för budgetåret 1977/78. 

Belopp Begärd ökning 
1976/77 1977/78 

I. Svenska föreningen Norden 
a) Föreningens allmänna verksamhet 800 ()()(} + 100 000 
b) Nordisk lektoratsverksamhet 180000 + 200000 
c) Lärarutbyte mellan de nordiska 

länderna 45000 + 65000 
d) Nordiska studieutbytesresor för 

skolungdom 75000 + 25 ()()(} 
e) Stipendier till svenska gymnasie-

skolelever för studieresor i Norden 50000 + 30000. 
2. Vuxenundervisning i svenska och 

finska 
a) Kurser i finska och svenska 165 000 + 60000 
b) Kurser i svenska för finländska 

lärare 20000 of. 
3. Föreningen Nordisk folkhögskola 

i Geneve 80000 + 40000 
4. Nordiska kurser i språk och litteratur 55000 + 35000 
S. Svenskhemmet Voksenåsen 

a) Lokalkostnader 794000 + 245 ()()(} 
b) Stipendieverksamhet 75000 + 50 ()()(} 

6. Bidrag till inköp av svensk litteratur 
till Islands riksbibliotek 6000 + 1 500 

7. S:te Genevieve-biblioteket i Paris 
a) Bidrag till lön för en nordisk 

bibliotekarie m. m. 65000 56 600 
b) Inköp av svensk litteratur till 

biblioteket 10000 + 2000 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 486 

Belopp Begärd ökning 
1976/77 1977/78 

8. Kommitten för översättning till 
svenska av finsk facklitteratur 28 000 -+ 12000 

9. Nordiska författarstipendier 24000 + 8 000 
10. Stipendier till kulturkritiker och 

kulturjournalister 22000 ' 8000 T 

11. Nordiskt musiksamarbete 70 000 + 33 000 
12. Nordiskt författarsamarbete 10000 + 20000 
13. Kulturellt utbyte och samarbete 

med Island 75 000 + 10000 
14. Stipendier åt isländska forskare 60000 
15. Till regeringens disposition 291 000 
16. Sverigefinska språknämnden _t 

17. Svenska sektionen av 
+. -225000 

Nordiska samerådet -· + 165 000 

3 000 000 + 1278 000 

1 För 1976/77 har 50 000 kr. anvisats från anslaget Bidrag till särskilda kulturella 
ändamål. . _, •- _ -
•För 1976/77 bar 35 000 kr. anvisats från dispositionsposten under detta anslag. 

Anslags/ramställningarna 

Svenska föreningen Norden, som för innevarande budgetår -fått en 

höjning av bidraget till 800 000 kr., ansöker om en ytterligare höjning 
med 100 000 kr. för att bibehålla verksamheten på oförändrad nivå. 

Föreningen begär dessutom höjningar av de särskilda anslagspostcrna 
för lektoratsverksamhet och för lärar- och elevutbyte. 

Nordiska folkhögskolan i Geneve föreslås få höjt bidrag :för att skolan 

skall kunna öka elevantalet, som av- kostnadsskäl varit mindre än 

normalt de senaste åren. Vidare begärs medel för vissa standardför
bättringar. 

En uppräkning av anslagsposten Nordiska kurser i språk och littetat1.d 
. . . : ' . 

föreslås för att stipendiemöjligheterna för de -svenska deltagarna skall · -

komma i nivå med övriga no~diska deltagares .. -
För att det ideella syftet med Svenskhemmet Voksenåsen 'Skall kunna 

främjas ytterligare begär styrelsen för Svensk~no'rska samarbetsfonden. 
ökade medel för stipendieverksamhet vid hemmet:. 

Svenska sektionen av Nordiska samerådet ansöker om bidr~g med 

165 000 kr. för sektionens och dess utskotts verksamhet under .. budget~ , 

året 1977/78. 
Sverigefinska språknämnden bildades år 1975 som ett .-icke~statligt 

organ för vård och utveckling av det finska sprä:~et i Svefige. ~ä111nden, 
som förutsätter att statliga bidrag till dess verksamhet fördelas -med 

3/4 på Sverige och 1/4 på Finland, anhåller om ett svenskt statsbidrag 
av 225 000 kr. för budgetåret 1977/78. ; ,, :.-

F öredraga11den '' -

Anslaget bör för budgetåret 1977/78 föras tipp med 3 475 000 kr. 

Jag har inom denna ram beräknat mindre höjniJ?-~ar av vissa pdstefsom 
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kompensation för prishöjningar. Sålunda har jag beräknat en samman
lagd ökning med 50 000 kr. av bidragen till Svenska föreningen Norden 
och de av föreningen administrerade särskilda verksamheterna. 

Riksdagen har genom beslut den 14 december 1976 om tilläggsbudget 
I till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 (prop. 1976/77: 25 s. 73-77; 

KrU 1976/77: 27; rskr 1976/77: 72) godkänt förslag till ny förvaltnings
form för Svenskhemmet Voksenåsen. Vad gäller hyran för fastigheten 
har förutsatts, att viss del av dessa kostnader på sikt skall kunna belasta 
hemmets drift. Tills vidare bör dock hela hyran täckas av statsbidrag. 
För detta ändamål beräknar jag 1 039 000 kr. I likhet med Svensk-norska 
samarbetsfonden anser jag det angeläget att den ideella inriktningen 
hos verksamheten vid Vokscnåsen bibehålls. Jag har därför beräknat 
en höjning om 25 000 kr. av anslaget till stipendieverksamhet vid hem-

met. 
Svenska sektionen av Nordiska samerådct har under senare år efter 

särskild prövning tilldelats visst årligt bidrag från dispositionspostcn un
der detta anslag. Jag avser återkomma till frågan om fortsatt stöd för 

sektionens verksamhet i den särskilda proposition om insatser för 
samerna som jag berört i det föregående. 

Vid sin behandling av motion 1975/76: 2319 angående bidrag till 
Sverigefinska språk.nämnden utgick kulturutskottet (KrU 1975/76: 35 
s. 79) från att regeringen skulle ta erforderliga initiativ för att nämnden 
skulle kunna påbörja sin mera reguljära verksamhet den 1 juli 1976. 

Regeringen har i beslut den 11 november 1976 från dispositionsmedel 
anvisat visst bidrag för verksamheten under innevarande budgetår. Jag 
förordar att en fast post förs upp för ändamålet under detta anslag och 

beräknar medel härför. 
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. för bud
.getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 3 475 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER 

Televerkets fond 

I: B 2. Televisions- och ljudradioanläggningar 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

40100 000 
41300 000 
54 400 000 

Behållning 13 700 000 

Detta investeringsanslag avser televerkets investeringar i televisions
och ljudradioanläggningar. En allmän redovisning av rundradioverk
samheten har lämnats under avsnittet Radio och television (s. 88). 

Televerket 

Medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 50,0 
milj. kr. 

Televerkets beräkningar i 1977 års kostnadsnivå av investeringskost
naderna för televisions- och ljudradioanläggningar under perioden 
1977178-1981/82 framgår av följande sammanställning. 

Milj. kr. 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Sändarstationer för FM 

l och TV 46,0 44,5 44,0 42,0 
Radiolänklinjer och OB·ut- 55,0 rustning 3,6 3,3 3,5 3,5 
Rundradiocentraler och fjärr-
kontrollutrustning 4,0 7,0 6,5 4,5 
Stereo i lokalradio 0,4 0,2 
Sändarstationer för AM 7,8 7,5 15,7 17,1 5,5 

61,8 62,5 69,7 67,1 60,5 

Vid beräkningen av det för budgetåret 1977/78 upptagna beloppet 
har televerket utgått från innevarande budgetårs medelstilldelning, dock 
uppräknad med 10 procent till den beräknade kostnadsnivån i juli 1977. 
Dessutom tillkommer 7,8 milj. kr. för påbörjande av utbyggnad av sän
darstationer för AM. 

Under femårsperioden 1977178-1981/82 räknar televerket med att 
kunna uppföra ca 150 mindre TV2-stationer, varav huvuddelen kommer 
att lokaliseras till glesbygdsområden. Ett mindre antal av dessa statio
ner kommer att uppföras för att förbättra mottagningen i områden med 
mera omfattande fritidshusbebyggelse. 
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Ordningsföljden för de ovannämnda 150 tillkommand1~ mindre TV2-
stationerna kommer liksom hittills att i första hand bestämmas av an
talet invånare med dåliga mottagningsförhållanden inom de planerade 
stationernas täckningsområden. En stor del av stationerna är av förenk
lat utförande och har begränsad räckvidd. De kan förses med utrustning 
för både TVl och TV2 och lämpar sig i första hand för täckning av 
små befolkningskoncentrationer. Såväl investerings- som driftkostnader
na för dessa förenklade stationer blir lägre än för konventionella mind
re stationer. Härigenom beräknas stationer under femårsperioden kunna 
anläggas för befolkningskoncentrationer med ned till cirka 25 hushåll 
med små möjligheter att ta emot TV2 och/eller TVl. T1~leverket anser 
det inte vara rimligt från ekonomisk synpunkt att nu anlägga stationer 
för ännu mindre befollmingskoncentrationer. 

Hösten 1975 fastställdes en ny frekvensplan för AM-ljudradiosänd
ningar inom lång- och mellanvågsbanden i Europa, Afrika, Asien och 
Australien. Sverige tilldelades därvid åtta sändningsfrekvenser. TilldeI
ningen möjliggör en bättre spridning av svenska progra~ över kring
liggande havs- och landområden. 

För att möjliggöra en sådan täckning krävs en tämligen kapitalkrä
vande utbyggnad av fyra stationer. Ett belopp av 53,6 milj. kr. i 1977 
års kostnadsnivå erfordras, fördelat på fem budgetår enligt nedan (milj. 
kr.) 

1977/78 

7,8 

1978/79 

7,5 

1979/80 

15,7 

1980/81 

17,1 

1981/82 

5,5 

Televerket föreslår att programförbindelsenätet under budgetåret 
1977/78 utökas så att stereosändning kan ske även i iokalradion. Unge
fär hälften av sändarna erhåller därvid fullgod stereokvalitet även vid 
lokalradiosändning. Detta kräver ett investeringsbelopp av 0,4 milj. kr. 
ökning av kvaliteten på förbindelserna så att fullgod stcreokvalitet er
hålls även vid lokalradiosändning över de resterande sändarna planeras 
för femårsperioden. Detta kräver ett ytterligare irivesteringsbelopp av 
0,2 milj. kr. 

Föredraganden 

För televerkets investeringar har jag b~räknat 53,6 milj. kr. Detta 
bör bl. a. möjliggöra en fortsatt utbyggnad av. TV 2-nätet. Täcknings- • 
graden beräknas uppgå till 99,2 % den 1 juli 1977. Vid medelsberäk
ningen har jag inte beaktat förslaget om utbyggnad .;iv st•!reosändningar 
för lokalradion och inte heller förslaget om utbyggnad av fyra AM

sändare. 
Jag förordar vidare att ett beställningsbero.yndigandc om 25 milj. kr. 

för budgetåret 1978179 Jämnas till televerket. 
Anslaget till Televisions- och ljudradioanläggningar bör beräknas med 

hänsyn till att en marginal utöver investeringsramen bör finnas ~ör att_ 
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möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning 
av medelsförbrukningen. Jag förordar därför att medel för nästa budget
år anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning 1977 /78 

10 % marginal 

Avgår beräknad ingående behållning 1977-07-01 

Erfoderligt anslag budgetåret 1977 /78 

milj. kr. 
53,6 

5,4 

4,6 

54,4 

Jag övergår nu till att behandla frågan om förvaltningen av rundradio
rörelsens fond. Enligt riksdagens beslut (prop. 1966: 136, SU 1966: 163, 

rskr 1966: 388) fonderas hos televerket den del av de årliga mottagar
avgifterna, som inte behövs för årets drift och investeringar för att 
kunna användas under andra år, då de löpande inkomsterna inte för

slår att täcka utgifterna. Avsikten är att televerket skall kunna utnyttja 
radiofonden som likviditetsreserv. Behållningen på denna fond beräknas 

vid nästa budgetårsskifte bli 239 milj. kr. 
För att täcka tillfälliga likviditctsbehov disponerar televerket härutöver 

en rörlig kredit i riksgäldskontoret om f. n. 625 milj. kr. För den rörliga 

krediten utgår ränta på utnyttjat belopp enligt grunder som beslutas av 

fullmäktige i riksgäldskontoret. Televerket betalar ersättning till rund
radiofonden för utnyttjat belopp enligt samma normer som gäller för den 

rörliga krediten. Televerket har i första hand utnyttjat radiofonden som 
likviditetsförstärkning och först i andra hand den rörliga krediten. 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet finner 
jag det mer konsekvent att televerkets behov av likviditctsreserv helt 
och hållet täcks genom den rörliga krediten. Jag förordar därför att 

rundradiorörelsens fond inte längre förvaltas av televerket utan överförs 
till riksgäldskontoret för att redovisas på riksgäldsfonden. 

överföringen bör ske successivt under budgetåret 1977178 för att 
underlätta televerkets likviditetsplanering. Det bör ankomma på rege
ringen att lämna närmare föreskrifter för överföringen och förvalt

ningen. 
För det fall televerkets nuvarande rörliga kredit framdeles inte är till

räcklig avser enligt vad jag har erfarit chefen för kommunikationsde
partementet att föreslå regeringen att lägga fram förslag om en höjning 

av densamma. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att televerket lämnas det beställningsbemyndigande som 

jag har förordat i det föregående, 
2. godkänna vad jag har förordat om förvaltningen av rundradio

rörelsens fond, 
3. till Televisions- och ljudradioanläggningar för budgetåret 1977/ 

78 anvisa ett investeringsanslag av 54 400 000 kr. 
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Il. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

U: 14. Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

4 553 527 

120 000 

1000 

Behållning 27 043 596 

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten för Sveriges Radio i 
de fall då byggkostnaderna överstiger 2 milj. kr. En särskild investerings
plan finns fastställd för anslaget. Sveriges Radio svarar för upprättandet 
av programhandlingar för byggnadsobjekt oe<h för redovisningen av 
dessa till regeringen, medan byggnadsstyrelsen har huvudansvaret för 
projekteringen och byggandet. 

By ggnadsstyrelsen 

I sina förslag till anslagsframställning för budgetåret 1977178 föreslår 
byggnadsstyrelsen att anslaget förs upp med 1 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings

plan. 

bwesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1975-04-01 1976-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1976-06-30 1976/77 1977/78 

Kontorshus B 
i Stockholm 
m.rn. 36600 36600 35 717 800 83 

TV-hus i Malmö 18 950 19700 15 781 3000 900 
Stor musikstudio 

i Stockholm 25 100 28100 1982 10000 10000 

80650 84400 53480 13800 10983 

På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp 
följande anslagsberäkning. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 1976-07-01 
Anslag för 1976/77 
Anslag för 1977/78 (förslag) 

27044 
120 

1 

27165 

Beräknad medelsförbrukning 

1976/77 
1977/78 

13 800 
10983 

24783 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år-mån. år-mån. 

71-11 73-06 
73-11 75-05 

76-05 78-06 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio för budgetåret 

1977178 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett 
investcringsanslag av 1 000 kr. 

JI: 15. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets
område 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns uppfört ett investe
ringsanslag av 140 milj. kr. till byggnadsarbeten inom utbildningsde
partementets verksamhetsområde. 

För nästa budgetår föreligger framställning från byggnadsstyrelsen 
om ett investeringsanslag av 150 milj. kr. Beredningen av hithörande 
frågor är ännu inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att 
för riksdagen vid 1976177 års riksmöte lägga fram en särskild propo
sition i ämnet. I statsbudgetförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp 
av 150 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads

arbete11 i11om utbildningsdepartemetltets verksamhetsområde 

för budgetåret· 1977178 beräkna ett investeringsanslag av 
] 50 000 000 kr. 
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IV. STATENS UTLÅNINGSiFONDER 

IV: 5. Studiemedelsfonden 

1975176 Utgift 614 000 000 
1976177 Anslag1 705 000 000 
1977178 Förslag 806 000 000 

Varav 250 milj. kr. har anvisats på tilläggsbudget I för budgetåret 1976/77. 

Ur fonden utgår återbetalningspliktiga studiemedel till yngre elever 
i gymnasial utbildning som beviljas studiehjälp, till studerande i efter
gymnasial utbildning och äldre studerande i gymnasial utbildning som 
beviljas studiemedel och till studerande som beviljas särskilt vuxen
studiestöd. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår att anslaget förs upp med 
ett belopp av 816 milj. kr., vilket innebär en ökning med 361 milj. kr. 
i förhållande till innevarande budgetår. En större del av det ökade me
delsbehovet, 250 milj. kr., är dock hänförligt till innevarande budgetår. 

Till yngre elever i gymnasial utbildning utbetalades återbetalningsplik
tiga studiemedel under budgetåret 1975176 med 6,2 milj. kr. Återbetal
ningspliktiga studiemedel utgick vidare till studerande i eftergymnasial 
utbildning och till äldre elever i gymnasial utbildning med 882,8 milj. 
kr. Till studerande som beviljats särskilt vuxenstudiestöd beräknas åter
betalningspliktiga studiemedel ha utbetalats med ca 6 milj. kr. 

Enligt nuvarande regler får återbetalningspliktiga studiemedel beviljas 
till yngre elever i gymnasial utbildning med högst 4 200 kr. för läsår. 
CSN föreslår en höjning av beloppet till 5 400 kr. Nämnden begär därut
över medel för att få möjlighet att tillämpa en mindre restriktiv ekono
miprövning. Medelsförbrukningcn beräknas till följd av ändringarna öka 
med 5,8 milj. kr. 

CSN föreslår att studiemedlen till eftergymnasiala studerande och till 
äldre elever i gymnasial utbildning höjs från 140 till 150 % av bas
beloppet för ett nio månaders läsår. ökningen av studiemedlen blir 
1 040 vid basbeloppet 10 400 kr. Om CSN:s förslag under anslaget 
Studiebidrag m. m. om höjning av bidragsdelen av studiemedlen vinner 
bifall, minskar behovet av fondmedel med 48,1 milj. kr. Belastningen 
på fonden beräknas då till 50 milj. kr. CSN föreslår vidare att fribelop
pet för makes inkomst höjs från 250 till 300 % av basbeloppet för hel
tidsstuderande och från 330 till 390 % av basbeloppet för deltidsstude
rande. Höjning av fribeloppen för korttidsstuderande bör enligt CSN:s. 
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mening också medges. Deltidsstuderande föreslås få studiemedel per 15-
dagarsperiod. För att tillförsäkra alla studerande studiemedel under hela 
den tid av läsåret som de bedriver studier föreslår CSN att man upphör 
med nuvarande beräkning av studiemedlen i 15-dagarsperioder och över
går till dagberäkning. Utflödet för böjning av fribeloppsgränsen för ma
kes inkomst beräknas till 11,5 milj. kr., för höjning av fribeloppen för 
korttidsstuderande till 4 milj. kr., för studiemedel under 15-dagars
periodcr till deltidsstuderande till 0,7 milj. kr. och för införande av dag
beräkning till 7 milj. kr. 

För särskilt vuxenstudiestöd beräknar CSN medel för 30 000 helårs
platser. Återbetalningspliktiga studiemedel utgör därvid 121 milj. kr. 
För studerande som beviljas sådant stöd föreslås också regeln om dag
beräkning gälla. Utflödet av återbetalningspliktiga studiemedel beräknas 
då öka med ytterligare 1,2 milj. kr. 

Medelsåtgången under 1977178 för yngre elever beräknas uppgå till 
13,0 milj. kr. Under året beräknas vidare omkring 83 500 eftergymna
siala studerande och äldre studerande i gymnasial utbildning beviljas 
återbetalningspliktiga studiemedel. CSN har i sin beräkning utgått från 
basbeloppet 10 400 kr. Medelsbehovet avseende denna grupp utgör en
ligt nuvarande regler 1 068,8 milj. kr. och med föreslagna förbättringar 
1142 milj. kr. Till studerande med vuxenstudiestöd beräknas utgå 125 
milj. kr. i det fall antalet stöd bestäms till 30 000. 

Det sammanlagda medelsbehovet för återbetalningspliktiga studieme
del uppgår sålunda till 1 280 milj. kr. Härifrån avgår dels en beräknad 
medelsreservation av 83 milj. kr., dels beräknade inflytande studieme
delsavgifter, frivilliga återbetalningar, inbetalningar på grund av åter
kravsbeslut och inflytande amorteringar av beviljade lån ur allmänna 
studielånefonden till 256 milj. kr. Det totala medelsbehovet utgör där
för 816 milj. kr. Medelsbehovet för särskilt vuxenstudiestöd, återbetal
ningspliktig del, 125 milj. kr. förutsätts täckas med medel genom vuxen
utbildningsavgift som tillförts statsverket. 

Föredraganden 

Vid anslagsberäkningen för budgetåret 1977/78 har jag när det gäller 
yngre elever i gymnasial utbildning räknat med att högst 4 500 kr. för 
läsår skall kunna beviljas som återbetalningspliktiga studiemedel. Dess
utom har jag räknat med att centrala studiestödsnämnden (CSN) inom 
ramen för det belopp som nämnden under innevarandt: budgetår har 
använt för återbetalningspliktiga studiemedel för yngre elever skall 
kunna tillämpa en något generösare ekonomisk prövning mot föräldrars 
och egen eller makes inkomster och förmögenhet. Med hänvisning bl. a. 
till den sittande studiestödsutredningen är jag f. n. inte beredd att till
styrka CSN :s förslag om en höjning av studiemedlens återbetalnings
pliktiga del. Jag är heller inte beredd .att föreslå en övergång från nu-
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varandra beräkning av studiemedlen i 15-dagarsperioder till dagberäk
ning eller att höja fribeloppet gentemot egen inkomst för korttidsstude
rande. 

I följande sammanställning har jag beaktat beräknade prisföränd
ringar samt räknat med ett oförändrat studerandeantal. 

Jag har vid anslagsberäkningen tagit hänsyn till de under anslaget 
Studiebidrag m. m. tillstyrkta höjningarna av fribeloppet gentemot 
makes inkomst. 

När det gäller särskilt vuxenstudiestöd har jag beräknat en ökning med 
ca 2 000 årsplatser. Detta innebär ca 10 000 årsplatser totalt för budget
året 1977178. Därvid har jag beräknat ca 30 milj. kr. i återbetalnings
pliktiga studiemedel för studerande med särskilt vuxenstudiestöd . .Jag 
förordar att 30 000 000 kr. tillförs anslaget. av de medel som tillfaller 
statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

Jag har i det inledande avsnittet F. Vuxenutbildning aviserat en plan 
för avveckling av överföring av medel från vuxenutbildningsavgiften 
till studiemedelsfonden. Budgetåret 1978179 kommer jag således inte att 
förorda överföring av ytterligare medel och budgetåret 1979/80 räknar 
jag med att inga medel skall tillföras studiemedelsfonden från vuxenut
bildningsavgiften. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsfcirbrukning 

Reservation 1976-06-30 116 000 
Anslag 1976/77 455 000 
Tilläggsanslag 1976/77 250 000 
Avgifter m. m. under 1976/77 

studiemedelsfonden 261 000 
f. d. allmänna studie
lånefonden 

Avgifter m. m. under 1977 /78 
studiemedelsfonden 
f. d. allmänna studie
lånefonden 

Vuxenutbildningsavgift m. m. 
Anslag 1977 / 78 (förslag) 

33000 

213 000 

43000 
30000 

806000 

2207000 

1976/77 
1977/78 

studiehjälp och 
studiemedel 
särskilt vuxen
studiestöd 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1032000 

1145 000 

30000 

1107000 

1. godkänna att 30 000 000 kr. av de medel som tillfaller stats
verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1977178 tillförs anslaget Studiemedelsfonden, 

2. till Studiemedelsfonden för budgetåret 1977/78 anvisa e,tt 
investeringsanslag av 806 000 000 kr. 

32 Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 
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IV: 6. Lånefonden för studcntkårlokaler 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1000 
10 000 000 

Behållning 4 405 000 

Denna fond tillkom genom beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963: 
172, SU 1963: 212, rskr 1963: 405). Enligt kungörelsen (1964: 398) om 
lån för anskaffning av studentkårlokaler (omtryckt 1973: 384) kan lån 
från fonden utgå till studentorganisationer vid universiteten m. fl. läro
anstalter för anordnande av studentkår- och restauranglokaler för an
ställda och studerande; Enligt kungörelsen (1970: 273) om lån för in
redning och utrustning för vissa studentkårlokaler (ändrad 1973: 385) 
kan lån från fonden utgå för första uppsättningen av inredning och ut
rustning för restauranglokaler .. 

Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1973: 1 bil. 13 s. 222, CU 
1973: 10, rskr 1973: 110) har beslutanderätten i frågor om stöd till all
männa samlingslokaler flyttats över ·till en delegation inom bostads
styrelsen. Kungl. Maj:t har uppdragit åt delegationen att äv·en vara be
.redande organ i frågor om lån från förevarande fond (jfr prop. 1973: 1 
bil. 10 s. 531). 

De lånebelopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången 
av budgetåret 1975/76 framgår av följande sammanställning. 

Restauranglokaler 
Övriga kårlokaler 
Inredning och utrustning 

för restauranglokaler 

Låne
.underlag 

7 756 000 
26491000 

Låne
belopp 

7756000 
12 157 500 

1172000 

Ränte- och 
amorterings
fri del av 
lånebeloppet 

7756000 
8 266000 

1172 000 

21085500 11' 194 000 

För budgetåren 1964/65-1976/77 har under anslaget anvisats sam
manlagt ca 26 milj. kr. Som framgår av sammanställningen har lån om 
sammanlagt ca 21 milj. kr. beviljats intill utgången av budgetåret 

1975176. 
För innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av 1 000 

kr. Vidare får lån beviljas från fonden intill -ett sammanlagt belopp av 

20 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrclsen föreslår att ett anslag av 1 000 kr. förs upp för bud
getåret 1977178. Lån bör under näSta budgetår få beviljas intill ett 
sammanlagt belopp av 20 milj. Jcr. 
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Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 10 000 000 kr. Vidare 
bör lån under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt belopp av 

20 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1977/78 lån får beviljas från 
lånefonden för studentkårlokaler intill ett sammanlagt belopp· 
av 20 000 000 kr., 

2. till Lå11efonde11 för studentkårlokaler för budgetåret 1977178 
anvisa ett investeringsanslag av 10 000 000 kr. 
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Bilaga 12.1 

Förslag till 

Lag om ändring i skollagen (1962: 319) 

Härigenom föreskrives i fråga om skollagen (1962: 319)1 

dels att 20 f § skall ha nedan angivna lydelse, . 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 16 a §, av nedan an

givna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 a § 
Skolstyrelsen skall utse ett pla

neringsråd med uppgift att bi
träda styrelsen i frågor rörande ut
bildningens anknytning till arbets
livet och att följa yrkesutbildning
en i kommunen. 

Planeringsråd skall bestå av 
minst fem ledamöter. I planerings
råd skola arbetsgivare, arbetstagare 
och den offentliga arbetsförmed
lingen vara företrädda. 

20 f §2 

I den mån ej annat följer av 3 § femte stycket, väljas ledamöter och 
suppleanter i utbildningsnämnden av landstinget till det antal landstinget 
bestämmer. Antalet ledamöter må dock ej vara under sju. Valet skall 
vara proportionellt, därest det begäres av minst så många väljande, som 
motsvara det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med 
det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant 
proportionellt val är särskilt stadgat. Sker ej val av suppleanter propor
tionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken suppkanterna skola 
inkallas till tjänstgöring. 

Beträffande utbildningsnämnd, Beträffande utbildningsnämnd, 
som väljes enligt första stycket, som väljes enligt första stycket, 
skola bestämmelserna i 17 § ovan skola bestämmelserna i J 6 a och 
samt i 43-47 §§, 48 §första styc- 17 §§ ovan samt i 43-47 §§, 48 § 
ket, 49-51 §§ och 54 § fjärde första stycket, 49-51 §§ och 54 § 
stycket Iandstingslagen den 14 maj fjärde stycket landstingslagen 
1954 (nr 319) äga motsvarande till- (1954: 319) äga motsvarande till-
lämpning. lämpning. 

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§ 
nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos utbildningsnämnd, som 
väljes enligt första stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. 
1 Lagen omtryckt 1970: 1026. 
•Senaste lydelse 1971: 630. 
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Bilaga 12.2 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrives att 2 kap. 1 §, 3 kap. 6, 7 och 11 §§, 4 kap. 17 
och 19 §§, 5 kap. 4 § samt 6 kap. 6 § studiestödslagen (1973: 349)1 · 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 

1 §2 Studerande vid grundskolan 1 § Studerande vid grundskolan 
har rätt till förlängt barnbidrag har rätt till förlängt barnbidrag 
med 150 kronor i månaden från med 175 kronor i månaden från 
och med kvartalet efter det under och med kvartalet efter det under 
vilket han fyllt 16 år. vilket han fyllt 16 år. 

Detsamma gäller studerande Detsamma gäller studerande 
som deltager i motsvarande un- som deltager i motsvarande under
dervisning vid skola som avses i visning vid skola som avses i. 33 
33 eller 34 § skollagen (1962: 319). eller 34 § skollagen (1962: 319). 

3 kap. 

6 §3 Studiebidrag utgår med 150 6 § Studiebidrag utgår med 175 
kronor i månaden. kronor i månaden. 

7 §4 

lnackorderingstillägg utgår med 
190 kronor i månaden till stude
rande som behöver inackordering. 
Tillägget omfattar dessutom rätt 
till fria hemresor enligt de närmare 
bestämmelser som meddelas av re
geringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Inackordcringstillägg utgår med 
230 kronor i månaden till stude~ 
rande som behöver inackordering. 
Tillägget omfattar dessutom rätt 
till fria hemresor enligt de närmare 
bestämmelser som meddelas ay re
geringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

11 §5 
Behovsprövat tillägg utgår med 

högst 130 kronor i månaden. 
Behovsprövat tillägg utgår med 

högst 150 kronor i månaden. 

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av rege
ringen. 

4 kap. 
17 § 

Utöver vad som följer av 16 § minskas det belopp som enligt 13 § 
första stycket och 14 § utgår till heltidsstuderande för varje hel, sam
manhängande tidsperiod om 15 dagar med 

1 Lagen omtryckt 1975: 359. 
• Senaste lydelse 1975: 805. 
• Senaste lydelse 1975: 805. 
• Senaste lydelse 1976: 174. 
• Senaste lydelse 1976: 174. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 502 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1. en fyrtiofemtedel av den del av den studerandes förmögenhet som 
överstiger sex gånger basbeloppet, eller 

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, en 
fyrtiofemtedel av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet som 
överstiger nio gånger basbeloppet. 

Om den studerande är gift och 
lever tillsammans med maken, 
minskas det belopp som enligt 13 § 
första stycket och 14 § utgår för 
varje hel, sammanhängande tids
period om 15 dagar dessutom med 
två fyrtiofemtedelar av den del av 
makens inkomst under kalender
halvåret som överstiger två och ett 
halvt basbelopp. 

Om den studerande är gift och 
lever tillsammans med maken, 
minskas det belopp som enligt 13 § 
första stycket och 14 § utgår för 
varje hel, sammanhä.ngande tids
period om 15 dagar dessutom med 
två fyrtiofemtcdelar av den del 
av makens inkomst under kalen
derhalvåret som övers.tiger tre bas
belopp. 

Ar den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, 
äger första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den 
mån detta följer av bestämmelser som meddelas av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden. 

19 §6 

För deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalender
halvår enligt 13 §första stycket och 14 §för varje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes 
inkomst under kalenderhalvåret som överstiger 140 procent av basbe
loppet. 

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som en
ligt 13 § första stycket och 14 § utgår till deltidsstuderande för varje 
hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med 

1. två fyrtiofemtedelar av den del av den studerandes förmögenhet 
som överstiger sex gånger bsbeloppet, eller 

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med! maken, två 
fyrtiofemtedelar av den del makarnas sammanlagda förmögenhet som 
överstiger nio gånger basbeloppet. 

Om sådan studerande är gift Om sådan studerande är gift 
och lever tillsammans med maken, och lever tillsammans med maken, 
minskas det belopp som utgår en- minskas det belopp som utgår en
ligt 13 § första stycket och 14 § ligt 13 § första stycket och 14 § 
för varje hel, sammanhängande för varje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 30 dagar med fyra tidsperiod om 30 dagar med fyra 
fyrtiofemtedelar av den del av fyrtiofemtedelar av den del av 
makens inkomst under kalender- makens inkomst under kalender
halvåret som överstiger 330 pro- halvåret som överstiger 390 pro-
cent av basbeloppet. cent av basbeloppet. 

Ar den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, 
äger andra stycket 2 och tredje stycket motsvarande tillämpning, i den 
mån detta följer av bestämmelse som meddelas av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden. 

• Senaste lydelse 1976: 174. 
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N m•arande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
4 §7 

Timstudiestöd utgör 20 kronor Timstudiestöd utgör 22 kronor 
för studietimme. för studietimme. 

6 kap. 
6 §8 

Inkomstbidrag utgör 90 kronor 
för varje dygn. 

Internatbidrag utgör 80 kronor 
för varje dygn. 

Inkomstbidrag utgör 110 kronor 
för varje dygn. 

Internatbidrag utgör 100 kronor 
för varje dygn. 

Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 1 § och 3 kap. 6 § den 1 
januari 1978 och i övrigt den 1juli1977. 

~Senaste lydelse 1976: 174. 
a Senaste lydelse 1976: 174. 
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Bilaga 12.3 

Förslag till 

Lag om ändring i Jagen (1975: 358) om vuxenutbildningsavi~ift 

Härigenom föreskrives att 2 § lagen (1975: 358) om vuxenutbildnings
avgift skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 

Arbetsgivare erlägger årligen 
vuxenutbildningsavgift med be
lopp som motsvarar 0,15 procent 
av summan av vad arbetsgivaren 
under året har utgivit som lön till 
arbetstagare i pengar eller i natu
raförmåner i form av kost eller bo
stad eller, i fall som avses i 3 kap. 
2 § andra stycket sista punkten 
lagen (1962: 381) om allmän för
säkring, annan ersättning för ut
fört arbete. 

Arbetsgivare erlägg1!r årligen 
vuxenutbildningsavgift med be
lopp som motsvarar 0,25 procent 
av summan av vad arbetsgivaren 
under året har utgivit som lön till 
arbetstagare i pengar eller i natu
raförmåner i form av kost eller bo
stad eller, i fall som avses i 3 kap. 
2 § andra stycket sista punkten 
lagen (1962: 381) om allmän för
säkring, annan ersättning för ut
fört arbete. 

Vid beräkningen av avgiften tages icke hänsyn till arbetstagare, vars 
lön under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid beräk
ningen från arbetstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen 
(1954: 243) om yrkesskadeförsäkring, om ej fall som avses i 3 kap. 2 § 
andra stycket sista punkten lagen om allmän försäkring föreligger. 

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet 
för vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del 
lönen motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare 
äger uppbära enligt bestämmelserna i 3 kap. 16 § lagen (1962: 381) om 
allmän försäkring. Avgift erlägges ej heller för lön som arbetsgivare 
har utgivit till barn för arbete utfört i hans förvärvsverksamh1!t i de fall 
avdrag för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. 

1 Senaste lydelse 1976: 83. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

DRIFTBUDGETEN 
A Utbildningsdepartementet m. m. 

7 1. Utbildningsdepartementet 
8 2. Kommitteer m. m. 
8 3. Extra utgifter 

18 
21 
21 
21 
28 
31 
32 
34 
35 

38 
42 
46 
49 
54 

58 
59 
61 

63 
64 

69 
75 
75 
80 

83 
34 
86" 

99 

100 
103 
104 

B Kulturändamål 
Allmänna kulturändamål 
Statens kulturråd: 
1. Förvaltningskostnader 
2. Utredningsverksarnhet 
3. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 
4. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 
5. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 
6. Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 
7. Bidrag till konstnärer m. m. 
8. Inkomstgarantier för konstnärer 
9. Ersättning ät författare m fl för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m. m. 

Teater, dans och musik 
10. Bidrag till Svenska riksteatern 
11. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 
12. Rikskonsertverksamhct 
13. Regionmusiken 
14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner 
15. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 
16. Musikaliska akademien 
17. Vissa bidrag till teater-, dans- och musik verksamhet 

Filmstöd 
18. Statens biografbyrå 
19. Filmstöd 

Litteratur och folkbibliotek 
20. Litteraturstöd 
21. Tidskriftsstöd 
22. Bidrag till folkbibliotek 
23. Bidrag till Svenska språknämnden 

Bildkonst 
24. Statens konstråd 
25. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 
26. Vissa bidrag till bildkonst 

Radio och television 
27. Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio 

Arkiv, kulturminnesvård, museer oclt utställlli11gar 
Riksarkivet: 
28. Förvaltningskostnader 
29. Inköp av arkivalier och böcker m. m. 
30. Landsarkiven 

* Beräknat belopp. 

18 675 000 
25 194 000 

650 000 

7 021 000 
522 000 

15300000 
9 325 000 
4 266 000 

*8 117 000 
20 677 000 
3 475 000 

25 180 000 

53 436 000 
100 925 000 
25 438 000 
55 283 000 

93 224 000 
9 100 000 
2 844 000 
6 605 000 

1 150 000 
8 102 000 

12 387 000 
*2 500 000 
17431000 

582 000 

699 000 
10 450 000 
4 330 000 

*860 000 

14 402 000 
174 000 

10 359 000 
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Sid. 
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 

105 31. Förvaltningskostnader 
107 32. lnsamlingsverksamhet m. m. 
108 33. Svenskt biografiskt lexikon 
109 34. Bidrag till vissa arkiv 

Riksantikvarieämbetet: 
110 35. Förvaltningskostnader 
113 36. Vård och underhåll av fornlämningar och kultur

115 37. 
116 38. 
119 39. 

historiskt värdefulla byggnader 
U ppdragsvcrksamhet 

Statens historiska museer: Förvaltningskostnader 
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: 
Tekniska institutionen 

Statens konstmuseer: 
121 40. Förvaltningskostnader 
123 41. Utställningar samt underhåll och ökande av sam

lingarna m. m. 
124 42. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 
126 43. Livrustkammaren 

Naturhistoriska riksmuseet: 
127 44. Förvaltningskostnader 
130 45. Materiel m. m. 

Statens sjöhistoriska museum: 
130 46. Förvaltningskostnader 
132 47. Underhåll och ökande av samlingarna 
133 48. Etnografiska museet 
135 49. Skoklosters slott 
136 50. Bidrag till Nordiska museet 
139 51. Bidrag till Tekniska museet 
143 52. Bidrag till Skansen 
146 53. Bidrag till vissa museer 
152 54. Bidrag till regionala museer 
171 55. Riksutställningar 
174 56. Inköp av vissa kulturföremål 

Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 
Statens ungdomsråd: 

Kr. 

5 320 000 
917 000 

1 553 000 
1 058 000 

18 629 000 

4130 000 
6 045 000 

11 693 000 

I 000 

17 032 000 

2 053 000 
577 000 

3 740 000 

14 415 000 
902 000 

6 962 000 
1000 

6 150 000 
2119 000 

15 291 000 
3 671 000 
4183 000 
4 817 000 

11 633 000 
8 826 000 

100 000 

175 57. Förvaltnings kostnader l 388 000 
178 58. Utrednings- och informationsverksamhet 887 000 
178 59. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

m. m. 29 054 000 
182 60. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 68 000 000 
184 61. Bidrag till allmän fritidsverksarnhet i kommuner 25 000 000 
J 87 62. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narko-

tikaupplysning *2 321 000 
187 63. Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer rn. fl. *6 000 000 

c Kyrkliga ändamål 
189 l. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 

Förvaltningskostnader 6 800 000 
193 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 140 000 
193 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 5 051 000 
194 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 570 000 
195 5. Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 1800000 
196 6. Bidrag till renoveringen av Vamhems klosterkyrka 685 000 
197 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 230 000 
198 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 190 000 
199 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands-

församlingarnas kyrkobyggnader 50000 
199 10. Bidrag till trossamfund 25 000 000 
201 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 9 000 000 

'* Beräknat belopp. 
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Sid. 
D Skolväsendet 
Centrala och regionala myndigheter m. m. 

220 1. Skolöverstyrelsen 
232 2. Länsskolnämndcrna 
234 3. Statens institut för läromedelsinformation 
238 4. Stöd för produktion av läromedel 
240 5. Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

För sko/väsendet gemensamma frågor 
242 6. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 
247 7. Fortbildning m. m. 
255 8. Bidrag till studie- och yrkesoricntcring m. m. 

Kr. 

89 212 000 
38 461 000 

660 000 
2 463 000 
1210000 

36 108 000 
59 048 000 
61674000 

258 9. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 
utbildningsväsendet 

259 10. Särskilda åtgärder på skolområdet 

Det obligatoriska sko/väsendet m. m. 
261 1 I. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 
273 12. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 
276 13. Nomadskolor 

Specialskolan m. m.: 
277 14. Utbildningskostnader 
294 15. Utrustning m. m. 
296 16. Resor för elever jämte ledsagare 
297 17. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel 

åt handikappade 

Gymnasiala skolor m. m. 

1 325 000 
59 000 000 

6 850 000 000 
8 623 000 
7 272 000 

70 617 000 
2178 000 
3218000 

3 793 000 

304 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor 2 026 500 000 
321 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 1 000 
322 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 8 973 000 
323 21. Sjöbcfälsskolorna *15 031 000 

Statens skogsinstitut: 
324 22. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 2 254 000 
325 23. Driftkostnader 998 000 

Trädgårdsskolan i Norrköping: 
326 24. Utbildningskostnader 1 640 000 
327 25. Materiel m. m. I 98 000 
328 26. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad l 720 000 
331 27. Bidrag till driften av vissa privatskolor 15 322 000 
333 28. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 25 458 000 
336 29. Främjande av lärlingsutbildning hos hantvcrksrnästare 

m. m. l 935 000 
337 30. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 45 000 ·· 
338 31. Vissa kurser för ingenjörer m. m. 1 485 000 

lnvesteringsbidrag 
340 32. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 232 000 000 
346 33. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m. 25 000 000 

351 
353 
355 
355 

356 
356 

E Högre utbildning och forskning 
I. Utbildning och forskning inom högskolan rn. m., 
2. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 
3. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 
4. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder 

m.m. 
5. Utbildningsbidrag för doktorander 
6. Vissa kurser för utländska studerande 

* Beräknat belopp. 

*2 739 199 000 
5 258 000 
2100 000 

4650o00 
43 oss ooo.: 

1900000 
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Sid. 
Vissa forsk11ingsändamål 

362 7. Forskningsrådsnämnden 
365 8. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
367 9. Medicinska forskningsrådet 
369 10. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 
379 11. Vissa resurser för forskning 
379 12. Europeiskt samarbete inom kärnforskningen 
381 13. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

Forskningsinstitutet för atomfysik: 
382 14. Förvaltningskostnader 
383 15. Materiel m. m. 
383 16. Kiruna geofysiska institut 
385 17. Institutet för social forskning 
386 18. Framtidsstudier. 
387 19. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
388 20. Bidrag till lnternationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
388 21. Bidrag till Vetenskapsakademien 
390 22. Bidrag till Riks.föreningen mot cancer 
390 23. Bidrag till EISCAT Scientific Association 
391 24. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten 

m.m. 

F Vuxenutbildning 

Kr. 

12 078 000 
37 336 000 
77 568 000 

135 996 000 
7 500 000 

37 130 000 
19 900 000 

5 730 000 
I 448 000 
4 356 000 
1 913 000 
3 400000 
1 311 000 

556 000 
7 855 000 
3 000 000 
1000000 

92 000 000 

411 1. Viss utbildning via radio och television m. m. *56 906 000 
Statliga skolor för vuxna: 

416 2. Utbildningskostriader 7 072 000 
418 3. Material för självstudier 3 700 000 
419 4. Undervisningsmateriel m. m. 309 000 
420 5. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 291 000 000 
427 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet 507 000 000 
430 7. Bidrag till studieförbund 16 300 000 
433 8. Bidrag till driften av folkhögskolor l 
433 9. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor J·'"215 997 000 
433 10. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till 

folkhögskolor · 
433 11. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs-

verksamhet 21 753 000 
435 12. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 59 616 000 
440 13. Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder 218 000 
442 14. Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet 530 000 
443 J 5. Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser 

m.m. 
445 J 6. Bidrag till tolkutbildning 

G Studiesociala åtgärder 
459 1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 
462 2. Studiebidrag rn. m. 
470 3. Kostnader för avskrivning av vissa studielän med 

statlig kreditgaranti 
470 4. Ersättning till postverket, riksbanken och riksför-

säkringsverket för deras handläggning av studie
socialt stöd 

471 5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 
gymnasieskolor .m. m. 

472 6. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande . 
473 7. Administration av och information om vuxenstudie-

stöd m. m. 

* Beräknat belopp. 

J 000 
2 948 000 

30 833 000 
675 000 000 

200 000 

2 601 000 

505 000 
1880000 

1 000 
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Sid. 
H Internationellt-kulturellt samarbete 
Kulturellt utbyte med 11t/a11det 

478 1. Kulturellt utbyte med utlandet 
479 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 
480 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 
481 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt ku/ture/lt samarbete 
483 5. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

Nordiska afrikanstitutet: 
483 6. Avlöningar m. m. 
484 7. Driftkostnader 
485 8. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 

I Statens affärsverksfonder m. m. 
Televerkets fond 

489 Televisions- och Jjudradioanläggningar 

Il Statens allmänna fastighetsfoud 

493 Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 
494 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde 

Statens utlåningsfonder 

495 Studiemedelsfonden 
498 Lånefonden för studentkårlokaler 

• Beräknat belopp. 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för utbildningsdepartementet 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760510 

Kr. 

1 051 000 
5 483 000 

690000 
I 181 000 

*16 735 000 

955 000 
464000 

3 475 000 

15 726 762 000 

54400000 

1 000 

150 000000 

806 000000 
10000000 

1020401000 

16 747 163 000 





Bilaga 13 till budgetpropositionen 1977 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 13 

Till jordbruksdepartementets verksamhetsområde hör jordbrukets och 
trädglhdsnäringens rationalisering, skogs politiken, prisreglering på jord

brukets och fiskets områden, fiskefrämjande åtgärder. rennäringsfrågor, 
djursjukvård. djurskydd, livsmedelskontroll. frökontroll. växtskydd och 
lantbrukskemisk service. utbildning, forskning och försök på jordbrukets, 

trädgärdsnäringens. veterinärmedicinens och skogsbrukets områden. mil
jövård - omfattande vatten-. luft- och övrig naturvärd, kontroll av hälso

och miljöfarliga varor. strålskydd, skydd mot buller samt renhållning -
forskning på miljövårdsomrädet, idrott. jakt och viltvärd samt ärenden en

ligt vattenlagen. 
Viktiga delar av jordbruksdepartementets verksamhetsområde är f. n. 

föremål för utredning genom särskilda kommitteer. 

1972 års jordbruksutredning väntas avsluta sitt arbete i början av är 
1977. Senare under året kommer riksdagen att föreläggas förslag till nya 
riktlinjer för jordbrukspolitiken. 

Enligt vad som angetts i regeringsdeklarationen bör som utgångspunkter 
för de nya riktlinjerna bl. a. gälla att familjelantbruket skall vara den domi
nerande företagsformen samt att den jordbruksmark som finns i värt land 
skall utnyttjas rationellt, varigenom vi kan trygga värt livsmedelsbehov 
och bidra till livsmedelsförsörjningen i övriga delar av världen. 

Jordförvärvsutredningens arbete beräknas komma att slutföras under 
budgetåret 1977/78. Den kommande jordförvärvslagstiftningen avses få en 
sädan utformning att den blir ett hjälpmedel i en strukturomvandling som 

har till syfte att främja tillkomsten av efter ortens förhällanden rationella 
familjeföretag. 

Inom 1973 års skogsutredning pågår en översyn av skogspolitiken. I ut

redningens arbete ingär bl. a. att beräkna i vilken omfattning avverk
ningar kan ske i framtiden inom ramen för en långsiktig, god hushållning 

med skogstillgångarna. Samtidigt pågår särskilt utredningsarbete rörande 

skogsindustrin. Avsikten är att ett samlat program för skogsnäringen skall 
läggas fram våren 1978 bl. a. innefattande åtgärder för ökad tillväxt och 
bättre tillvaratagande av det producerade virket. 

I regeringsdeklarationen har angetts att fisket skall ges bättre villkor. 

I-Riksdagen 1976/77. I saml. Nr l!Xl. Rilaga n 
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Underlag för statsmakternas ställningstaganden utarbetas av fiskerikom

mitten, som beräknas under år 1977 lägga fram förslag rörande fiskets lång

siktiga problem. 

När det gäller miljövården skall insatserna intensifieras. En fortsatt sats

ning krävs på bl. a. tillsynsverksamhet. forsknings- och undersöknings

vcrksamhct samt internationellt samarbete. Miljölagstiftningcn måste ock

så förstärkas. Skyddet mot oljeutsläpp måste förbättras. Det är vidare an
geläget med ytterligare insatser för återvinning av och hushållning med na

turresurser. Avfallshanteringen hehöver förbättras. En smidigare tillämp

ning av rcnhållningslagstiftningen skall eftersträvas. 

Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhetsom

råde som läggs fram för budgetåret 1977 /78 omfattar 5 339,5 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med 867 ,2 milj. kr. i jämförelse med innevarande bud

getår. 

Den största utgiftspo~ten under jordbrukshuvudtiteln blir också under 

nästa budgetår subventioneringen ai· basli1•smedel. Syftet med subventio

neringen är att begränsa prisstegringarna på de viktigaste baslivsmedlen. 

Jordbruket föreslås i budgetpropositionen fä bl. a. ökade anslag till ratio

nalisering. fortsatt stöd till miljövårdsåtgärder och ökade ramar för statliga 

lånegarantier. Jordfonden föreslås fä ett betydande tillskott. Likaså före

slås ökade kreditgaranti- och bidragsramar när det gäller stödet till skär

gårdsföretag. Vissa trädgårdsföretag föreslås fä särskilda möjligheter till 
statliga lån. 

På skogsbrukets område föreslås ökning av stödet till intensifierad 
skogsvård i norra Sverige. Anslaget till byggande av skogsvägar förstärks. 

Vidare föreslås fortsatt statligt stöd för omplantering av skog som skadats 

av insektsangrepp. 

I fråga omfisket inriktas förslagen på att främja rationalisering inom fis

ket liksom beredning och avsättning av fisk. Samtidigt med budgetproposi

tionen läggs på tilläggsbudget fram förslag om anslag till fiskberedningslån, 

om förbättrade· bidragsmöjlighter för anskaffning av säkerhetsutrustning 

på fiskefartyg samt om uppräkning av anslaget till sistnämnda ändamål. 

Miljövården föreslås få höjda anslag till bl. a. vård av naturreservat. 

forsknings- och undersökningsverksamhet samt avfallsbehandling. Vidare 

föreslås fortsatt satsning på bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 

som drabbats av försurning. 
Stödet till idrotten föreslås bli kraftigt uppräknat. Tyngdpunkten ligger i 

stödet till organisationerna. men också anläggningsstödet föreslås få en be

tydande förstärkning. 

Vidjordbrukets högskolor föreslås ökad intagning av studerande till ve

terinär- och hortonomutbildning. I anslutning härtill läggs förslag fram om 

upprustning av bl. a. högskolornas utbildningsresurser. Vidare föreslås 

ökade anslag tillforskning bl. a. på skogsskyddets område. 
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Jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring 

Riksdagen beslöt våren 1974 om prissättningen på jordbruksprodukter 

för tiden efter den 30 juni 1974. För jordbruksprodukter med undantag för 

sockerbetor och socker beslöts om en prisregleringsperiod på tre år och för 

sockerbetor och socker på två år. Våren 1976 beslöt riksdagen om prisreg

leringen för sockerbetor och socker för regleringsåret 1976/77. 

Under nu gällande prisrcgleringsperiod kompenseras jordbruket dels per 

den 1 juli och den I januari varje år till följd av ökade produktionskostna

der, dels per den I juli varje år till följd av inkomstutvecklingen för andra 

befolkningsgrupper. Kostnadskompensationen baseras på utvecklingen av 

det s. k. produktionsmedelsprisindex (PM-index) och inkomstkompensa

tionen på löneutvecklingen inom LO-SAF-området. För sockerbetor och 

socker sker en anpassning till vad som gäller för sockernäringen inom EG. 

Vidare skall betarealens storlek anpassas så att man får fullt kapacitetsut

nyttjande av befintliga sockerbruk. 

Under prisregleringsperioden har tillkommit ens. k. låginkomstsatsning, 

som utgår i form av bidrag till mjölkproducenter och smågrisproducenter. 

Vidare har ett avbytarsystem införts inom jordbruket. Dessa åtgärder fi

nansieras av budgetmedel inom ramen för de belopp som tillerkänns jord

bruket. 

Under prisregleringsperioden har, inkl. ersättningen per den 1 januari 

1977 om 655 milj. kr., 3 585 milj. kr. tillerkänts jordbruket (inkl. viss föräd

lingsindustri men exkl. sockerbetor och socker). Beloppet beräknas i sin 
helhet ha tillförts jordbruket först vid utgången av år 1977. Detta belopp 

kan jämföras med det samlade värdet av prisreglerade jordbruksprodukter 

(exkl. sockerbetor och socker) som regleringsåret 1973/74 beräknades till 
9 550 milj. kr. 

Under de två första åren av regleringsperioden har avräkningsprisema 

till jordbrukarna i genomsnitt stigit med ca 24 %. För vegetabilier har ök

ningen varit ca 27 % och för animalier ca 24 %. Avräknings priset för mjölk 

har kraftigt förbättrats under de två första åren eller med ca 32 %. 

Värdet av den totala konsumtionen av livsmedel (exkl. starköl, vin, sprit 

och tobak) under år 1976 beräknas uppgå till ca 43 miljarder kr. eller ca 

25 % av all privat konsumtion. Därav utgör ca 26 miljarder kr. sådana livs

medel vars priser påverkas av jordbruksprisregleringen. Det egentliga 

jordbrukets andel av den totala livsmedelskonsumtionen beräknas uppgå 

till ca 7 ,5 miljarder kr. För att fä fram jordbrukets beräknade brutto

produktions värde måste emellertid inräknas dels det belopp om ca 3 mil

jarder kr. som utgår till jordbruket med anledning av subventioneringen av 

konsumentpriserna på baslivsmedel, dels exportvärdet för jordbrukspro

dukter om ca 1,5 miljard kr. Jordbrukets bruttoproduktionsvärde beräknas 

således uppgå till ca 12 miljarder kr. 

Den I januari 1973 infördes subventioner i kombination med prisstopp 

för vissa s. k. baslivsmedel, nämligen mjölk, grädde, ost, kött, fläsk och 
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charkuterivaror. Dessutom företogs den I april 1974 direkta prissiinkning

ar på mjölk samt kött och tliisk . .Jordbruket har för uteblivna prishöjningar 
och direkta prissänkningar tillförts motsvarande belopp av medel över 

budgeten. Per den I juli 1976 tillfördes såledt:s jordbruket 709 milj. kr.. 
varav ca 400 milj. kr. utgick av budgetmedel. l samband hiirmed infördes 
subventioner och prisstopp på mjöl nch matbröd. Dessutom infördes ett 

prisstöd till broilemäringen om W milj. kr. Per den I januari 1977 tillförs 
jordbruket ytterligare 655 milj. kr. Genom att anslå ca 160 milj. kr. av bud

getmedel begränsar regeringen prishöjningarna på mjölk. mjöl och mat
bröd. S1'lledes subventioneras 7 öre av den förutsatta partiprishöjningen på 

mjölk om 15 öre per liter och hela den förutsatta höjningen av förmalnings

avgiften om 10 öre per kg spannmål. F. n. omfattas mjölk. mjölkpulver. 
flertalet ostsorter, kött. fläsk och mjöl av subventioneringen. Indirekt på

verkas bl. a. även charkuterivaror och matbröd. Kostnaderna för livsme
delssubventionema uppgår cftt:r dt:n 1 januari 1977 till ca 3 400 milj. kr. per 

år. Subventionseffekten på konsumentpriset utgör därmed för mjölk ca I 

kr. 50 öre per liter. för ost ca 3 kr. 70 öre per kg. för nötkött ca 5 kr. 50 öre 
per kg, för fläsk ca 3 kr. 20 öre per kg samt för matbröd ca 25 öre per kg. 

1972 årsjordbruksutredning väntas som tidigare nämnts lägga fram sina 
förslag i början av år 1977. Några beslut av statsmakterna med anlt:dning av 
utredningens förslag hinner dock ink fattas före den I juli 1977. då nuva

rande prisregleringsperiod löper ut. Regeringen har dätfor uppdragit åt sta

tens jordbruksnämnd att. med utgångspunkt i de riktlinjer och regler som 

gäller under innevarande prisreglcringsperiod, avge förslag om prisreglc
ringen för jordbruksproduktcr. inkl. socker och sockerbetor. för tiden den 

I juli 1977-den 30 juni 1978. Siirskild proposition i frågan kommer att före
läggas riksdagen under våren 1977. Därvid kommer ävt:n stödet till jord

bruket i norra Sverige att behandlas. 
En utredning har tillsatts om utbyggd avbytarhjälp inom jordbruket vid 

sjukdom, militärtjänstgöring och semester. 
Under budgetåret 1975/76 har investeringsverksamheten inom jordbru

ket och trädgårdsnäringen fortsatt att öka. Ramarna för de statliga lånega

rantierna har utnyttjats fullt ut. För nästa budgetår föreslås en ökning av 

garantiramarna med sammanlagt 40 milj. kr. Motsvarande ökning föreslås 

också i anslutning till tilläggsbudget Il för innevarande budgetår. 

Ramarna för statsbidrag till åtgärder för jordbrukets yttre och inre ratio

nalisering uppgår för budgetäret 1976/77 till 37 milj. kr. För budgetåret 

1977/78 föreslås att bidragsramama ökas till totalt 46 milj. kr., vilket ock
så föreslås för innevarande budgetår i anslutning till tilläggsbudget Il. 
Statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruks- och trädgårdsföre

tag, som förutsatts upphöra med utgången av budgetåret 1976/77, föreslås 

utgå också nästa budgetår. 
Ramen för bidrag till särskild rationalisering och till begränsat utveck

lingsbara företag inom norrlandslänen, Kopparbergs och Värmlands län 

samt Dalsland föreslås ökad med I milj. kr. till 22 milj. kr. 
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Lantbruksnämndemas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter 

sker med anlitande av jordfonden. Kassabehållningen i fonden har minskat 

kraftigt de senaste åren. För att verksamheten skall kunna upprätthållas på 

en hög nivå även kommande budgetår föreslås att fonden tillförs 15 milj. 

kr. 

Rådgivnings- och kursverksamhet är en viktig del av det statliga stödet 

till jordbrukets rationalisering. Förutom produktionstekniska och företags

ekonomiska frågor kommer andra för jordbruksnäringen aktuella frågor att 

tas upp. t. ex. energifrågor. samverkan i jordbruket samt arbetsmiljö- och 

djurskyddsfrågor. Verksamheten med lantbruksprogram i TV fortsätter. 

För skador på 1975 års skörd utbetalades under år 1976 27 milj. kr. Skör

deskadefonden uppgår f. n. till ca 280 milj. kr. Fonden föreslås också nästa 

budgetår tillföras 30 milj. kr. av statsmedel. Skördeskadeskyddets framti

da utfonnning utreds f. n. av en särskild utredning. 

Stödet till skärgårdsföretagen ökas med I milj. kr. till 3 milj. kr. för bi

drag och med 2 milj. kr. till 4 milj. kr. för lånegarantier. 

Särskilda lånemöjligheter föresläs för trädgärdsföretag med produktion 

av snittblommor. 

En höjning av prisstödet till rennäringen föreläs med 45 kr. till 100 kr. 

per slaktad ren. 

Anslaget till främjande av rennäringen föreslås höjt för underhåll av s. k. 

riksgränsstängsel. 

Skogsbruk 

Försäljningen av svenska skogsindustriprodukter nådde sin hittills 

högsta nivå år 1974. Detta år uppgick exportvärdet till närmare 18 miljar
der kr. Genom konjunkturnedgången minskade exportvärdet till ca 15 mil

jarder kr. år 1975. Trots problem på exportmarknaden beräknas export

värdet åter ha ökat något år 1976. För att anpassa produktionen till efter

frågan har många skogsindustrier haft inskränkningar i produktionen. Pro

duktionen år 1976 av sågade trävaror beräknas ha varit ungefär lika stor 
som år 1975 medan exportvärdet ökade med mellan 30 och 40%. Även 

produktionen av massa och papper kan sammantagen beräknas ha varit li
ka stor de båda åren. Exportvärdet för dessa produkter ökade något. För 

är 1977 beräknas det sammanlagda exportvärdet bli oförändrat eller öka 
något. 

Avverkningarna som under avverkningssäsongen 1975/76 minskade 

med ca 6% i förhållande till åren 1973 och 1974 beräknas under innevaran

de avverkningssäsong minska ytterligare ca 3 %. 

Samtidigt med att 1973 års skogsutredning avslutar sitt arbete under år 

1977 väntas ett omfattande utredningsarbete inom industridepartementet i 

fråga om skogsindustrins nuläge och framtid bli färdigt. 

Den omorganisation av skogsstyrelsen som beslutades vä.ren 1976 har 
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slutförts under hösten 1976. Skogsadministrativa utredningen som nu gör 

en översyn av skogsvärdsstyrelsernas organisation väntas slutföra sitt ar
bete under är 1978. 

Skogsstyrelsen har pä uppdrag av regeringen lämnat förslag till skärp

ning av skogsskyddsbestämmelserna i skogsvårdslagen. Avsikten är att 

under vären 1977 återkomma till denna fräga i en särskild proposition. 

För nästa budgetär föreslås ökade resurser pä skogsskyddsområdet. 
Vidare föreslås fortsatt stöd till omplantering av skogskulturer som skada

des år 1975 genom snytbaggeangrepp. 

Stödet till skogsvägbyggnadsföretag i det inre stödområdet föreslås 

förstärkt. Det sammanlagda stödet till skogsvägar ökar dänned från 19 

milj. kr. till 30 milj. kr. 

Stödet till intensifierad skogsvård i norra Sverige föreslås ökat med 12 

milj. kr. till 49 milj. kr. 

Fiske 

Salt sjöfiskets samlade fångster ökade under år J 975 med ca 11/? till 

205 000 ton. Värdet av fångsterna sjönk dock med ca 5 % till 253 milj. kr. 

På syd- och ostkusten ökade fångstvärdet med ca 13 <;;,,, medan västkustfis

kets fångstvärde minskade med ca 14%. Det minskade fångstvärdet för 

västkustfisket beror på att fiskarna pä denna kuststräcka för iland en bety

dande del av sina fångster utomlands. Fångstvärdet har därför i särskilt 

hög grad påverkats av den internationella prisnedgången. Vidare utgör 

s. k. industrifisk (för fiskmjölsframställningl en betydande del av västkust

fiskets fängster. Av den totala minskningen i västkustfiskets fångstvärde 

mellan åren 1974 och 1975 på 24 milj. kr. faller 15 milj. kr. på industrifisk. 

Fiskprisema på den internationella marknaden sjönk betydligt under 

andra halvåret 1974 och förblev låga under hela år 1975. Detta påverkade i 

första hand den del av det svenska fisket. vars fångster landas utomlands 

eller exporteras. Även priserna på industrifisk sjönk under år 1975. 

Under år 1976 har de internationella avsättningsförhållandena för fisk 

stabiliserats. Förstahandspriserna för de viktigaste fiskslagen har ökat så

väl i Sverige som vid landning i utlandet. 

Svårigheterna för fisket under åren 1974 och 1975 medförde bl. a. att vä

sentligt ökade belopp fick tas i anspråk för prisregleringcn på fisk. Under 

budgetåret 1975/76 uppgick kostnaderna för denna reglering till samman

lagt 26 milj. kr., vilket var nännare 12 milj. kr. mer än under föregäende 

budgetår. 
För prisreglcrande åtgärder under budgetåret 1976/77 har regleringsför

eningen Svensk fisk tillförts 21 milj. kr. från prisregleringskassan för fisk. 

Härutöver kan föreningen fä använda medel ur sin konjunkturutjämnings

fond, som under budgetäret 1976/77 har tillförts 10 milj. kr. av budgetme

del. 
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Efter förslag av fiskerikommittcn har pristillägg införts på de viktigaste 

fiskslagen. Kostnaderna för pristilläggcn beror av fängstutvccklingen och 

kan inte nu närmare beräknas. 
1973 års fiskevattensutredning har avlämnat betänkanden med förslag 

till ny lag om fiskevårdsomräden samt förslag rörande utlännings fiskerätt. 

Betänkandena remissbehandlas f. n. 

Regeringen har uppdragit åt fiskeristyrelsen att i samråd med bl. a. stats

kontoret utreda vissa organisatoriska frågor inom den statliga fiskeadmini

strationen. 
Särskild proposition kommer att läggas fram i vilken bl. a. behandlas 

prisregleringen på fisk för budgetåret 1977/78. 
Samtidigt med budgetpropositionen läggs fram förslag pfl tilläggsbudget 

Il om generösare villkor för statsbidrag till säkerhetsfrämjande utrustning 

på fiskefartyg. Ytterligare 2 milj. kr. föreslfls anvisade för ändamålet. 

Vidare läggs fram förslag om ökat stöd till fiskets beredningsindustri i form 
av höjd kreditgarantiram och tillskott till fiskbercdningslfmefonden för in

nevarande budgetår. Ocksfl för nästa budgetår föreslås ökat tillskott till 

fonden. Totalt tillförs fonden därmed 2, 7 milj. kr. 

Service och kontroll 

Livsmedelslagen ger möjligheter att fortlöpande vidta åtgärder för att 

förbättra livsmedelshygienen och kontrollera förekomsten av tillsatser och 

främmande ämnen i livsmedel. Genom hållbarhetsmärkning, innehållsdek
laration, varumärkning m. m. har konsumenterna möjligheter att bedöma 

livsmedlens kvalitet och näringsvärde. En viktig del av tillsynsverksamhe

ten avser kontroll av importerade livsmedel. Vid livsmedelsverket bedrivs 
en omfattande undersökningsverksamhet, som även omfattar kostsam
mansättning och näringsvärde. För nästa budgetår föreslås viss resursför
stärkning vid livsmedelsverket och besiktningsveterinärorganisationen. 

Särskilda medel för djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås för att ge 
möjlighet att från djurskyddssynpunkt pröva bl. a. djurhållningsmetoder. 

Möjligheterna att i vissa fall ge statsbidrag till djursjuk vård föreslås ut

vidgade till att även omfatta rennäringen. 
Utredningen om kontrollanstalterna på jordbrukets område har avgett 

betänkande om statens maskinprovningars uppgifter och organisation 

samt om kontrollen av plantskoleväxter. Betänkandena har remissbehand

lats. Särskild proposition rörande dessa frågor kommer att föreläggas riks

dagen. 

Under år 1976 har en utredning tillsatts för att utreda karantänsverksam

heten för djur. 
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Utbildning och forskning 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt har avgett förslag till ändrad institutionell organisation vid jordbrukets 
högskolor. Förslaget har remissbehandlats. Proposition i frågan kommer 
att föreläggas riksdagen under våren 1977. 

Resurserna för utbildning. forskning och försöksverksamhet på jordbru
kets, trädgårdsnäringens, veterinärmedicinens och skogsbrukets områden 
föresläs för nästa budgetår öka med sammanlagt ca 25 milj. kr. till ca 335 
milj. kr. 

Antagningen till veterinärutbildningen föreslås öka frän f. n. 50 stude

rande per år till 75 studerande fr. o. m. hösten 1978. Hortonomutbildningen 
föreslås vidare öka från JO antagna studerande per är till 15 fr. o. m. hösten 
1977. Efteifrågan på såväl veterinärer som hortonomer överstiger starkt 

den tillgång som nuvarande utbildningskapacitet ger. Vissa förslag sam

manhängande med den utökade veterinärutbildningen kommer att föreläg
gas riksdagen under våren 1977. 

Nu framlagda förslag innebär en förstärkning av utbildningsresurserna 
med sex universitetsadjunkter. Vidare inrättas en professur i trädgårds

odlingens företagsekonomi. Hovslagarutbildningen i Skara erhåller också 
vissa förstärkningar. 

Mot bakgrund av behovet av en förbättrad råvaruförsörjning för skogs
industrin föreslås en förstärkning av resurserna för den skogliga forskning
en. Bl. a. har medel räknats för nya tjänster och utökad verksamhet för 

forskning och försöksverksamhet rörande skogsskydd. 
Under senare år har i anslutning till pågående omlokalisering av veteri

när- och skogshögskolorna betydande insatser gjorts för att förse jordbru
kets högskolor med ändamälsenliga lokaler. Under år 1976 har ett för vete
rinär- och lantbrukshögskolorna gemensamt kliniskt centrum tagits i bruk. 
Byggnadsstyrelsen har fått i uppdrag att inom en kostnadsram av 73 milj. 
kr.genomföra nybyggnader för växt- och skogsskyddsverksamheten på 
Ultuna och i Alnarp. Verksamheten som f. n. finns i växtskyddsanstaltens 
gamla lokaler i Solna och i skogshögskolan i Stockholm flyttas sommaren 

1979 till Ultuna och Alnarp. För nästa budgetår föreslås ett anslag till bygg

nadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. av 60 milj. kr. och till inred

ning och utrustning ett anslag av 30 milj. kr. 

Miljövård 

V nder år 1976 har beslut fattats om åtgärder för att begränsa utsläppen 
av svaveldioxid vid förbränning av olja och kol i syfte att motverka försur
ning av mark, sjöaroch vattendrag. Enligt en ny lag om svavelhaltigt bräns

le kan regeringen i fråga om fossilt bränsle meddela föreskrifter om för

bränning, handel, överlåtelse och import. Föreskrifterna skall vara påkal-
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lade från miljöskyddssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Med stöd av 

lagen har regeringen beslutat utvidga det område i landet där man inte får 

använda tjock eldningsolja som har högre svavelhalt än 1.0 viktprocent. 

Fr. o. m. den I oktober 1977 kommer restriktionerna att omfatta hela södra 

Sverige upp till Mälardalen och Värmland. Härigenom beräknas svavel

dioxidutsläppen kunna minska med ca 100000 ton per år. 

För att pröva möjligheterna att återställa försurade vatten och begränsa 

ytterligare försurning har en försöksverksamhet med kalkning av sjöar och 

vattendrag påböi:iats. För budgetåret 1976/77 har IO milj. kr. anvisats för 

statsbidrag till sådan kalkning. 

Utbyggnaden av kommunala reningsverk har fortsatt också under är 

1976. Under åren 1968-1976 beräknas totalt ca 3 miljarder kr. ha investe

rats i kommunala avloppsreningsverk. Till dessa investeringar har utgått 

ca 1.3 miljarder kr. i statsbidrag. Utbyggnaden av reningsverken under 

1970-talet har lett till en kraftig minskning av utsläppen av föroreningar. 

F. n. är endast 0.37' av tätortsbefolkningen bosatt i orter utan anslutning 

till reningsverk. En snabb utbyggnad av de kemisk-biologiska reningsver

ken har också skett. Mera än 60 % av tätortsbefolkningen är nu bosatt i or

ter som har reningsverk med kemisk-biologisk eller kemisk rening. Ytterli

gare ett reningssteg. nämligen filtrering, har börjat införas vid byggandet 

av nya reningsverk vid särskilt känsliga vattenområden. 

Också pä industrisidan har utbyggnaden av reningsanordningar varit 

omfattande. Reningsätgärderna inom industrin har lett till en avsevärd 
minskning av utsläppen av föroreningar. Numera utgår statsbidrag till in

dustrin endast till sådana åtgärder som innebär att nya tekniska lösningar 

utprovas. 

Mark för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller 

vetenskapliga ändamål avsätts i första hand i form av naturreservat. Anta

let reservat var den I juli 1976 ca 900. Genom olika skötselåtgärder görs 
dessa områden tillgängliga för allmänheten. Betydande insatser i detta sam
manhang och när det gäller övrig landskapsvärd görs också i form av be

redskapsarbeten. Budgetåret 1975/76 beräknas sådana arbeten på natur

värdsområdet ha utförts till en total kostnad av ca 75 milj. kr. 
Statens strålskyddsinstitut har omorganiserats under är 1976. Genom 

ändringar i strålskyddslagen har institutet fått ett utvidgat ansvarsområde. 

Lagen. som tidigare har avsett endast joniserande strålning, avser nu ock

så icke-joniserande strålning. 

Miljödatanämnden har under är 1976 lagt fram ett förslag till program för 

övervakning av miljökvalitet som syftar till att genom mätningar i luft. 

mark och vatten följa utvecklingen i miljön. Förslaget har remissbehand

lats och bereds tillsammans med miljöforskningsutredningens är 1974 av

givna betänkande om samordning av forskningen pä miljövärdsomrädet. 

Utredningen om kostnaderna för miljövården har under är 1976 lagt fram 

betänkandet (SOU 1976: 35) Dryckesförpackningar och miljö. Betänkandet 
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remissbehandlas f. n. Utredningen väntas under är 1977 lägga fram förslag 
bl. a. i fråga om åtgärder för restaurering av sjöar och vattendrag. 

Den är 1976 tillsatta energi- och miljökommitten utreder frågor om häl
so- och miljöeffekter av energiutnyttjande. Kommitten skall på ett jämför
bart sätt beskriva risker och effekter vid användningen av olika energikäl
lor. Framför allt skall de långsiktiga hälsoriskerna vid användning av såväl 
fossila bränslen som kärnkraft belysas. Utredningens resultat skall redovi
sas senast den I juli 1977. 

Miljöskyddslagstiftningen ses över av en särskild utredning som också 

tillsatts under år 1976. Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits sedan 
miljöskyddslagens tillkomst år 1969 skall utredningen enligt sina direktiv 
överväga vilka förändringar av denna lagstiftning som behöver göras för 

att ytterligare förbättra samhällets möjligheter att ingripa mot och kontrol
lera miljöfarlig verksamhet. 

Förslagen för budgetåret 1977 /78 innebär att anslagen till miljövård ökar 
med 34 milj. kr. till 326,2 milj. kr. 

Vid statens naturvärdsverk, statens strålskyddsinstitut och konces
sionsnämnden för miljöskydd föreslås förstärkningar med sammanlagt 15 

tjänster. Förslag läggs fram om införande av ADB-rutiner såsom hjälpme
del i tillsynsarbetet enligt miljöskyddslagen. I detta sammanhang kan ock
så nämnas att förslag läggs fram under femtonde huvudtiteln om förstärk
ningar av länsstyrelsernas resurser för tillsyn i miljöskyddsfrågor. 

För vård och förvaltning av naturvårdsobjekt föreslås en anslagshöjning 

med 4 milj. kr. till 21.1 milj. kr. 
Till fortsatt försöksverksamhet med kalkning av sjöar och vattendrag 

föreslås ett anslag av 10 milj. kr. 
Anslaget till miljövårdsforskning föreslås öka med ca 2,4 milj. kr. till 

32,9 milj. kr. Anslaget för undersökningsverksamhet inom miljövärdsom
rädet föreslås höjt med 2 milj. kr. till 7,5 milj. kr. Under anslaget beräknas 
medel bl. a. för kompletterande utredningsarbetc rörande restaurering av 

Hornborgasjön. 
För bidrag till kommunala avloppsreningsverk föreslås en oförändrad hi

dragsram av 130 milj. kr. 
Anslaget till bidrag till avfallsanläggningar m. m. föreslås öka med 9 milj. 

kr. till 24 milj. kr. 

Idrott 

Den av 1970 års riksdag fastlagda inriktningen av idrottspolitiken har till 

syfte att göra idrotten tillgänglig för allt fler. För 1977 /78 föreslås en ökning 

av det statliga stödet med 24 milj. kr. till 143,5 milj. kr. Ökningen möjliggör 
en resursförstärkning av såväl motionsidrotten som elitidrotten. Av det to
tala anslaget föreslås ca 107 milj. kr. föras till idrottens organisationer och 

ca 36 milj. kr. till idrottsanläggningar. 
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Härutöver kommer de betydande statliga insatser som görs med anlitan

de av medel som disponeras av myndigheter utanför jordbruksdeparte
mentets verksamhetsområde. Under utbildningshuvudtitcln utgår anslag 
till idrottsorganisationernas lokala ungdomsverksamhet och till utbildning 
vid idrottsskolor av olika slag. Inom ramen för arbetsmarknadspolitikens 
beredskapsarbeten byggs idrottsanläggningar m. m. 

Utöver de 143 .5 milj. kr. som nu föreslås under jordbrukshuvudtiteln be
räknas utgå bidrag från utbildningshuvudtiteln med ca 55 milj. kr. i form av 

lokalt aktivitetsstöd till idrottsorganisationer. Vidare beräknas ca 17 milj. 

kr. till utbildning vid idrottshögskolorna samt till ledarutbildning inom 
idrotten vid Bosön och Lillsved. Det direkta statliga stödet till idrotten kan 

för budgetåret 1977/78 beräknas till nästan 220 milj. kr .. vartill kommer in
direkt stöd i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

De organisationer som under jordbruksdepartementets huvudtitel hittills 

har fått bidrag till ungdomsverksamhet förutsätts i likhet med andra ung
domsorganisationer fortsättningsvis få bidrag från anslag under utbild

ningshuvudtiteln. 

Internationellt samarbete 

Världslivsmedelsrådets andra session ägde rum i Rom den 14-16 juni 
1976. Vid mötet antogs en rad rekommendationer angående ökad livsme

delsproduktion i u-ländcrna. förbättrad världslivsmedelsberedskap. främst 
av spannmi'll, samt ökat och bättre samordnat livsmedelsbistånd. Tonvik

ten i rådets arbete skall även fortsättningsvis läggas vid åtgärder för ökad 
livsmedelsproduktion och andra åtgärder på livsmedelsområdet främst för 
att förbättra situationen för de mest eftersatta grupperna i u-ländema. Vid 
rådets kommande session i juni 1977 kommer främst näringsfrågor och 
handel med livsmedelsprodukter att uppmärksammas. Sverige är medlem 
av Världslivsmedelsrådet t. o. m. år 1977. 

Inom FAO har under året uppmärksamheten främst riktats på ett omar
betat arbetsprogram och budget. F AO-rådet har vid sitt möte i juli 1976 
godkänt ett förslag att FAO:s reguljära verksamhet ges en mer praktisk 
och konkret inriktning. som mera omedelbart kommer medlemsländerna, 
särskilt u-länderna, tillgodo. FAO:s kommitte för världslivsmedelsbered
skap, som upprättades i enlighet med en rekommendation från världslivs

medelskonferensen 1974, har hållit sitt första sammanträde. Kommitten 
har bl. a. till uppgift att övervaka genomförandet av det av världslivsme

de lskonferensen bekräftade internationella åtagandet angående livsme
delsberedskap och att rekommendera åtgärder för att trygga en tillräcklig 
världslivsmedelsberedskap av spannmål. Under året hölls i Sverige en av 

FAO anordnad teknisk konsultation angående upprättandet av internatio
nellt samarbete rörande gödselhantering. 

GATT:s multilaterala handelsförhandlingar har pågått under året o~h 
Sverige har bl. a. deltagit i arbetet i tre särskilda arbetsgrupper för spann-
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mål, mejeriprodukter och kött. Vissa trädgårdsprodukter ingår i det erbju

dande rörande tullättnader som Sverige lämnat u-ländema. Dessa lättna
der gäller fr. o. m. den I januari 1977. 

Vid den fjärde världshandelskonferensen (UNCTAD lV), som ägde rum 
år 1976. har antagits en resolution om ett integrerat råvaruprogram, som 
bl. a. omfattar jordbruksråvaroma socker, vegetabiliska oljor och fetter 
samt kött. Vidare har Sverige vid konferensen erbjudit u-ländema tullfri
het för vissa livsmedelsprodukter. 

l EFf A har Sverige till Portugal utsträckt de till EG tidigare givna tull

koncessionerna på trädgårdsområdet. l enlighet med EFT A-konventionen 

blir koncessionerna automatiskt gällande gentemot övriga medlemsländer 
och Finland. 

Sverige har ratificerat protokoll om förlängning av 1971 års vetekonven
tion och 1971 års konvention om livsmedelshjälp t. o. m. den 30 juni 1978. 

Sverige har vidare godkänt en förlängning av 1973 års internationella soc
keravtal t. o. m. den 31 december 1977. Beslut har fattats av internationella 
sockerrådet att under våren 1977 hålla en konferens om ett nytt internatio
nellt sockeravtal. 

Fr. o. m. den I januari 1977 har samtliga stater runt Nordsjön lagt ut eko
nomiska zoner eller fiskezoner om 200 sjömil. För att undvika de negativa 
konsekvenser för det svenska fisket som detta kunde medföra genomför
des under år 1976 förhandlingar med Norge och med EG-kommissionen. 
Med Norge slöts den 9 december 1976 ett ramavtal som ger möjlighet för 
svenska fiskare att fortsätta sitt fiske i den norska nordsjözonen. Avtalet 
kommer att föreläggas riksdagen för godkännande under våren 1977. De 
fångstmängder som svenska fiskare får rätt att ta i den norska nordsjözo
nen kommer att bestämmas vid fortsatta överläggningar i början av är 
1977. Skagerrak ingår till en del i denna zon. Detta får emellertid för 
svensk del knappast några effekter på grund av det avtal som ingicks år 

1966 mellan Sverige. Danmark och Norge. Kattegatt berörs över huvud ta
get inte av beslutet om utvidgad fiskezon. För detta område gäller sedan år 

1932 ett avtal mellan Sverige och Danmark. 

Regleringen av fisket i Nordsjön har liksom tidigare skett i enlighet med 

den nordostatlantiska fiskerikonventionen. Sillfisket har under år 1976 be
gränsats till 160000 ton. varav Sverige erhållit 9200 ton. Inom ramen för 

nordostatlantiska fiskerikommissionen pågår en översyn av konventionen 
mot bakgrund av företagna fiskegränsutflyttningar. 

Vid sammanträde i Warszawa med den för Östersjön inrättade fiskeri

kommissionen har beslut fattats om en kvotering av fisket under år 1977. 

Beslutet har ännu inte trätt i kraft. 
Under året har forskarutbyte mellan Sverige och öststaterna ägt rum i 

sedvanlig omfattning på jordbruks-. skogsbruks- och miljövårdsområdena. 

Den 26 maj 1976 undertecknades en överenskommelse om miljövårdssam

arbete med Tyska demokratiska republiken. 
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FN :s tredje havsr~ittskonferens fortsatte i New York med en session un

der vi\.ren och en under hösten. Under sessionerna behandlades bl. a. frå.

gor om reglering av fiskeriittigheterna och skyddet av den marina miljön. 

Konferensen fortsätter sitt arbete under vå.ren 1977. 

FN:s miljöstyrelse höll sitt fjärde sammanträde i Nairobi den 30 mars

den 14 april 1976. Det miljöprogram som miljöstyrelsen antagit upptar 

bl. a. boende- och bebyggelsemiljö. utveckling av miljövänlig teknik. jord

erosion. globalt mätstationsnät för bl. a. miljöföroreningar. havsmiljön och 

utrotningshotade arter. 

En särskild kommitte har tillsatts för att förbereda Sveriges deltagande i 

FN:s vattenkonferens i mars 1977. 

Arbetet inom ECE:s miljiikommitte har under året omfattat frågor rö

rande luftföroreningar, avfall. produktkontroll, hushållning med naturre

surser. buller m. m. 

OECD:s miljökommitte har koncentrerat sig på frågor om avfall. energi 

och miljö. reglering av spridningen av föroreningar över nationsgränserna 

och informationsbehov rörande kemikalier. Bl. a. har antagits en rekom

mendation om minskning av miljöpåverkan vid produktion och använd

ning av energi. 

Ett miljöministcrmöte ägde rum i Europarådets regi den 23 och 24 mars 

1976 i Bryssel. Resolutioner antogs om bl. a. skydd av fauna och flora. 

Inom ramen för nordiska ämbetsmannakommitten för miljövårdsfrågor 

har under år 1976. utöver tidigare samarbetsområden. projekt rörande mil

jödata och produktkontroll påbörjats. 

Under år 1976 har den nordiska miljöskyddskonventioncn trätt i kraft. 

Sverige har under året ratificerat konventionen om förhindrande av 

havsförorening från landbaserade källor (Pariskonventionen) och konven
tionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonven
tionen). 

Andra expertmötet mellan Sverige och EG-kommissioncn angående mil

jövårdsfrågor ägde rum i Stockholm den 14 september 1976. Bl. a. påtalade 

Sverige de negativa miljöeffekter som långväga lufttransport av svavelför
oreningar ger i mark och vatten. 

Sverige har under år 1976 tillsammans med Norge tagit upp svavelfrågan 

i en rad internationella sammanhang, främst inom FN:s miljöprogram. 
ECE och OECD. 
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Sammanställning 

Förändringarna totalt inomjordhruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 framgår av följan-

de sammanställning uttryckt i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1976/77 1977/78 

DRIFTBUDGETEN 
A. Jordbruksdepartementet m. m. 23,2 26.8 + 3,6 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 215,9 231,2 + 15,3 
c. Jordbruksprisreglcring 3081.5 3 836,7 +755,3 
o. Skogsbruk 146,6 175,0 + 28,5 
E. Fiske 35.9 41,3 + 5,4 
F. Service och kontroll 123,7 136,3 + 12.6 
G. Utbildning och forskning 309,4 335,4 + 26.0 
H. Miljövård 288,1 322,2 + 34,0 
I. Idrott 119,5 143,5 + 24,0 
J. Diverse 8,7 I0.2 + 1,6 

Summa för driftbudgeten 4352,6 5258,8 +906,2 

KAPITALBUDGETEN 
Statens allmänna fastighetsfond 95,0 60,0 - 35,0 
Statens utlåningsfonder 0,7 1,7 + 1.0 
Fonden för låneunderstöd 20.0 - 20,0 
Diverse kapitalfonder 4,0 19.0 + 15,0 

Summa för kapitalbudgeten 119,7 80,7 - 39,0 

Totalt för jordbruksdepartementet 4472,3 5339,5 +867,2 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Dahlgren 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser jordbruksde

partementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Tionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Jordbruksdepartementet 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

8659308 

10202000 

IO 732 000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1976/77 

57 
35 

92 

9568000 
222 ()()() 
412 ()()() 

10202000 

Beräknad ändring 
1977/78 

Föredraganden 

+480000 

+ 50000 

+530000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 10 732 000 kr. 
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A 2. I.antbruksrepresentanter 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 331 842 

1602 000 

I 662000 

Lantbruksrepresentanterna har till uppgift att inhämta och förmedla 

kunskaper om jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed samman

hängande näringar ävensom miljövården i de länder eller internationella 

organisationer som ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lantbruks

representanterna placerade i Bryssel. Moskva, Nairobi. Rom och Washing

ton. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar och expenser inom verksam

hetsområdet 
Ersättningar för resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester 
Ersättning för kostnader för förhyrning 

av bostäder 

1976/77 

s 
3 

8 

955000 
291000 

4000 

128000 

I 000 

223000 

1602000 

Beräknad ändring 
1977/78 

Föredraganden 

+15000 
+ 4000 
+ 1000 

+40000 

+60000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksrepresellfanter för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förs lagsanslag av I 662 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

9139070 

11000000 

13 963 000 

Reservation 1466620 

Från anslaget bestrids. utöver utgifterna för bl. a. departementets kom

mitteer, kostnaderna för det arbete som miljödatanämnden enligt riksda

gens beslut år 1974 bedriver rörande utvecklingen av ett informationssy-
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stem för miljövården (prop. 1974: 46. JoU 1974: :!O, rskr 1974: :! 18). Ut

vecklingsarbetet äger rum inom ramen för olika projekt. som fastställs för 

varje budgetår av regeringen efter förslag av miljödatanämmlen. Inneva

rande budgetår pågår nio ADB-projekt och sex statistikprojekt. ADB-pro

jekten avser bl. a. information om tillsynsverksamheten enligt miljö

skyddslagen. om hälso- och miljöfarliga varor. läkemedel och livsmedel. 

information om arbetsmiljön samt om forsknings- och undersökningsverk
samhet. Statistikprojekten har i allmänhet anknytning till ADB-projekten. 

Ett av statistikprojekten avser utgivning av en miljöstatistisk årsbok. 

Miljödatanämnden. som innevarande budgetår disponerar högst 5.6 

milj. kr .. har för budgetåret 1977/78 begärt 7 :!71 000 kr. för sin verksam

het. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp ett av miljödatanämnden särskilt re

dovisat förslag om införande av ADB-rutiner som hjälpmedel i tillsynsarbe

tet enligt miljöskyddslagen. Försöksverksamhet med sådana rutiner har 

bedrivits vid länsstyrelserna i Jönköpings. Malmöhus och Gävleborgs län. 

Försöks verksamheten har inneburit utveckling av ADB-rutiner för hante

ring av olika uppgifter om och mätdata från förorenande anläggningar av 

olika slag. Syftet med arbetet har varit att underlätta för tillsynsmyndighe

terna. dvs. i första hand länsstyrelserna, att hantera det QlYCket omfattan

de informationstlöde det här är fråga om för att effektivisera tillsynsarbe

tet. 

Mot bakgrund av erfarenheterna av försöksverksamheten har miljödata

nämnden föreslagit att det utvecklade ADB-systemet, efter vissa mindre 

modifieringar. införs vid alla länsstyrelser inom en fyraårsperiod. Enligt 

förslaget skall med början under år 1977 omläggning till ADB påbörjas vid 
fyra nya länsstyrelser varje halvår. Kostnaderna för budgetåret 1977/78 

uppgår enligt nämndens förslag till ca :!,8 milj. kr. Totalkostnaden för in

förande av ADB-systemet i alla län skulle enligt nämndens beräkningar 
uppgå till ca 10,6 milj. kr. Kostnaderna för det hittillsvarande utvecklings

arbetet har uppgått till ca 6 milj. kr. De löpande kostnaderna sedan om

läggning till ADB har skett beräknas av nämnden till ca 100000 kr. per län 
och år. 

Remissyttranden. Efter remiss har yttranden över miljödatanämndens 

förslag avgetts av datainspektionen, riksrevisionsverket, statens natur

vårdsverk och samtliga länsstyrelser. 

Miljödatanämndens bedömning att ADB-rutiner på sikt behövs i tillsyns

arbetet har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. Däremot har flerta

let länsstyrelser ställt sig tveksamma till att ADB-systemet införs i hela lan

det i den takt miljödatanämnden har föreslagit. Länsstyrelserna har vidare 

i allmänhet understrukit behovet av personalförstärkningar i samband med 
omläggning av rutinerna till ADB. 
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Föredraganc/1'11 

För egen del vill jag framhålla att det är nödvändigt att tillsynsverksam

heten enligt miljöskyddslagen kan effektiviseras. Detta innebär bl. a. att 

personalresurserna vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter behöver för

stärkas. Förslag om sådana förstärkningar redovisas senare denna dag av 

chefen för kommundepartementet under anslaget till länsstyrelserna under 

femtonde huvudtiteln. Jag anser emellertid också i likhet med miljödata

nämnden och remissinstanserna att ett ADB-system på sikt bör kunna bli 

ett verksamt hjälpmedel i tillsynsarbetet. Remissbehandlingen har visat att 

flera länsstyrelser f. n. inte är beredda att utnyttja det ADB-system som 

föreligger. Mot bakgrund av vad länsstyrelserna har anfört anser jag det in

te möjligt att införa ADB-rutinerna i den takt som miljödatanämnden före

slagit. Rutinerna bör i stället införas successivt i den takt som resp. läns

styrelse själv anser det behövligt. Under budgetåret 1977/78 bör. sedan 

vissa modifieringar skett av rutinerna, en omläggning till ADB-systemet 

kunna påbörjas vid fyra nya länsstyrelser. Dessa bör utväljas senare efter 

samråd mellan bl. a. miljödatanämnden, statens naturvårdsverk och läns

styrelsernas organisations nämnd. Införande därefter av ADB-rutinerna i 

ytterligare län bör prövas i samband med den årliga budgetbehandlingen 

med utgångspunkt i förslag från länsstyrelserna och med beaktande av de 

fortsatta erfarenheterna av systemets tillämpning. Kostnaderna för bud

getåret 1977/78 för införande och användning av ADB-rutiner i tillsyns

verksamheten enligt miljöskyddslagen beräknar jag till ca 2.3 milj. kr. Jag 

har därvid efter samråd med chefen för kommundepartementet bl. a. räk

nat med att var och en av de fyra länsstyrelser som under budgetåret kan 
påbörja omläggningen till ADB-rutinerna skall tillföras ytterligare en hand

läggare i samband med att omläggningen påbörjas. Medel för dessa avser 

chefen för kommundepartementet att beräkna under anslaget till länssty

relserna under femtonde huvudtiteln. Övriga kostnader eller 1918000 kr. 

bör tills vidare bestridas från förevarande anslag. 
För miljödatanämndens verksamhet till den del den ej omfattas av vad 

jag nyss har anfört har jag beräknat 5 510 000 kr. 

För den övriga verksamhet som bekostas från anslaget beräknar jag me

delsbehovet till 6 535 000 kr. Det totala an slagsbehovet uppgår således till 

13 963 000 kr. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om utnyttjande av ADB i tillsynen 

enligt miljöskyddslagen, 

2. till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva

tionsanslag av 13 963 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

444526 

450000 

500000 

Reservation 98469 

Anslaget bör höjas med 50 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Eara utRifter för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservations

anslag av 500 000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M.M. 

B l. Lantbruksstyrelsen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

24693 753 

24654000 

26 775 000 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
lantbruket och lantbrukets rationalisering, kontroll och inspektion på växt

skyddsområdet, den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, 
djurskyddet samt veterinärväsendet, i den mån sådana ärenden inte an

kommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruks

nämnderna och deras ortsombud, distriktsveterinärorganisationen samt 

statens hingstdepå och stuteri. Styrelsen är också tillsynsmyndighet över 
statens lantbruksinformation. statens centrala frökontrollanstalt och de lo

kala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra statsplombering av ut
sädesvara, statens maskinprovningar samt de lokala lantbrukskemiska 

kontrollanstalter vars stadgar styrelsen fastställt. Styrelsen skall vidare 

följa verksamheten vid de hushållningssällskap för vilka styrelsen fastställt 
stadgar. 

Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrelsen är 
en generaldirektör. Inom styrelsen finns fyra avdelningar. nämligen admi
nistrativa avdelningen, företagsavdelningen, växtodlingsavdelningen samt 

veterinär- och husdjursavdelningen. Dessutom finns en planeringsenhet. 

en enhet för internationella ärenden samt ett revisionskontor. 

Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lantbruksinforma
tion. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 

1976/77 

123 
89 

212 

18969000 
30000 

1111000 
(60000) 

Beräknad ändring 1977/78 

Lantbruks
styrelscn 

+ 5 
+ 9 

+14 

+ 1810000 

+ 222000 
(+ 10000) 

Föredra
ganden 

+7 

+7 

+ 1220000 

+ 127000 
( + 5 000) 
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i976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Lantbruks- Föredra-
styrelsen ganden 

Lokalkostnader 1907000 + 20000 9000 
Expenser 1877000 + 1040000 + 736000 

Därav engångsutgifter (-) (-) (+ 160000) 
Upplysnings verksam het 588000 + 69000 + 47000 
Kostnader för viss 

informationsverksamhet 173000 + 121000 

24655000 +3282000 +2121000 

Uppbörd.mzedel 
Försålda formulär. blan-

kelter och kungöreber 
rn. rn. I 000 

Nettoutgift 24654000 +3282000 +2121000 

Avgifter för växtskyddsinspektion m. m .. som redovisas på driftbudge
tens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 

3 610000 kr. (1976/77 3 360000 kr.). 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruket genomgick en mycket snabb strukturomvandling under 

1960-talet. Utvecklingen kännetecknades av en betydande minskning av 
antalet sysselsatta. Även antalet företag. den odlade arealen och antalet 

kor minskade. Däremot ökade hruttoinvesteringama samtidigt som pro
duktionsvolymen förblev i stort sett oförändrad. 

Under 1970-talet har jordbrukets effektivisering fortsatt. Strukturom

vandlingen har emellertid hittills fortgått i en långsammare takt än tidigare 
mätt i sysselsättningsminskning och företagsnedläggclser. Uppbyggnaden 
av större och effektivare företag har dock fortsatt som tidigare. Jordbru

kets bruttoinvesteringar har dessutom ökat i omfattning. 
Minskningen av åkerarealen har i stort upphört. Den totala åkerarealen 

uppgick år 1975 till ca 3 milj. ha. Mellan åren 1973 och 1974 ökade arealen 

med 7 500 ha. Under 1974/75 minskade den med netto I 0 900 ha. 
Antalet jordbruksföretag fortsatte att minska, dock i långsammare takt 

än tidigare. Mellan åren 1968 och 1972 upphörde i genomsnitt 7 000 företag 

varje år, medan den årliga minskningen de senaste två åren var i genom

snitt 4000 företag. År 1975 fanns 132000 brukningsenheter med mer än 2 

ha åker. 

Stora förändringar har skett i jordbrukets produktionsstruktur och re

surssammansättning. De produktionstekniska och ekonomiska förutsätt

ningarna för näringen ändras också efterhand, liksom de särskilda reg

ler som motiveras av exempelvis miljöskyddet, naturvården, den regio

nala utvecklingen och hushållningen med markresurserna. I takt med att 

dessa förutsättningar ändras förskjuts också målen för den statliga rationa-
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liseringsverksamheten inom ramen för gällande jordbrukspolitiska riktlin
jer. 

En fortsatt hög ändrings takt kan väntas inom jordbruket även under res
ten av 1970-talct. Det är alltjämt nödvändigt att lantbrukets omstrukture

ring och förändring i takt med ändrade förutsättningar stöds och underlät

tas genom olika statliga insatser. 

Målet för lantbruksverkets verksamhet i stort är att tillgodose efterfrå

gan från näringsutövarna inom jordbruket. trädgårdsnäringen och rennä

ringen på såväl statligt stöd som rådgivning enligt gällande näringspolitiska 

beslut och i sådan omfattning och takt att en fortsatt rationalisering av 

dessa näringar underlättas. Härför behöver finnas tillräckliga resurser i 

fråga om personal samt tillgång på kreditgarantiramar och bidragsmedel. 

Ambitionsnivån har i stort sett kunnat uppfyllas under budgetåret 1975/76. 
Genom de ökade investeringarna i byggnader på jordbrukets område har 

dock i vissa län uppkommit en viss eftersläpning i lantbruksnämndernas 

verksamhet med projektering av byggnader. För budgetåren 1976/77 och 

1977 /78 bör det vara möjligt att i stort sett upprätthålla hittillsvarande am

bitionsnivå. För att detta skall bli möjligt behöver de personella resurserna 
behållas oförändrade och tillgången på medel för stöd till jordbrukets ratio

nalisering ökas. 

Den I juli 1975 genomfördes Iantbruksstyrelsens omlokalisering till Jön

köping. Arbetet har efter omlokaliseringen trots en relativt stor personal

omsättning flutit tillfredsställande. I det följande begärs vissa personalför

stärkningar bl. a. för de ökade uppgifter på det personaladministrativa om
rådet som blir en följd av den nya arbetsrättsliga lagstiftningen. Därjämte 

har omlokaliseringen medfört större utgifter på vissa anslagspostcr än vad 

som kunde förutses. 
Styrelsen behandlar därefter de särskilda yrkandena för budgetåret 

1977/78. 
I. Pris- och löneomräkning m. m. I 628000 kr. 
2. Överflyttning från statensjordbruksnämnd av resurser för gemensam 

service m. m. (+894000 kr.). 
3. I 0-alternativet föreslås indragning av 14 tjänster. 

4. Styrelsens personalenhet behöver förstärkas med en byrådirektör. en 

personalkonsulent och ett kontorsbiträde ( + 260 000 kr.). 

5. För att effektivisera rådgivningsverksamheten behöver rådgivnings

och utbildningsenheten förstärkas med en avdelningsdirektör (+ 141000 

kr.). 
6. För att övervakningen av tävlingshästar skall kunna skärpas behövs 

en avdelningsdirektör på enheten för allmänna veterinärfrågor ( + 141 000 

kr.). 
7. För administrativ service behövs en arkivassistent. Vidare behövs ett 

kontorsbiträde vid smittskyddsenheten. ( + 133 000 kr.) 

8. För veterinärmedicinsk informationsverksamhet behövs 25 000 kr. 
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Fiiredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

26 775 000 kr. Jag har hiirvid räknat medel för överflyttning från statens 

jordbmksnämnd av resurser för gemensam service (2). 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lanthruksstyrel.1en för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslags

anslag av 26 775 000 kr. 

B 2. Lantbruksnämndcrna 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

127616754 

133 293 000 

135 580000 

Lantbmksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och ut

veckling samt vidta eller hos lantbmksstyrclsen föreslå de åtgärder som är 

pikallade eller i övrigt lämpliga. särskilt för att åstadkomma en snabb 

strukturrationalisering inom lantbruket. Nämnden svarar även för vissa 

statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och husdjursskötsel, om 

skördeskadebidrag, skördeuppskattning och jordbruksstatistik samt om 

försöksvcrksamhet och kursverksamhct inom lantbrukets område. Nämn

den handlägger vidare frågor inom fiskets och rennäringens områden och 

andra områden som enligt särskilda bestämmelser ankommer på nämnden. 

Vid lantbruksnämnd finns, om inte lantbruksstyrelsen bestämmer annat. 

en strukturenhet. en produktionsenhet och en administrativ enhet samt vid 

nämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens liin en rennärings

enhet. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Lantbruks- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 

Handläggande personal 894 -43 
Övrig personal 456 

1350 -43 

Anslag 

Lönekostnader I !0712000 +5607000 +I 069000 
Sjukvård 100000 + 40000 
Reseersättningar 8077000 + 732000 + 687000 
Lokalkostnader 9558000 + 319000 + 317000 
Expenser 3477000 + 328000 + 140000 
Utrustning 673000 + 175000 + 50000 

Därav engångsutgifter (50000) (+ 59000) (-) 
Utbildningskurser för viss 

personal vid lantbruks-
organisationen 296000 + 74000 + 24000 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Kostnader i samband med 
projekteringsvcrksamheten 

Ersättning för tjänster samman
hängande med kontakter 
mellan lantbruksnämnderna 
och näringsutövarna 

300000 

100000 

133293000 

Lantbruks
styrelsen 

+7275000 

Föredra
ganden 

+2287000 

Inkomster vid lantbruksnämndema, som redovisas på driftbudgetens in
komstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 6.9 milj. kr. 
(1976/77 6.5 milj. kr.). 

Till lantbruksnämndema influtna renbetesavgifter skall tas till uppbörd 
under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter som 

meddelas av lantbruksstyrelsen. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksnämndemas arbetsbelastning är fortfarande stor på grund av 
den ökade investeringsverksamheten, de nya stödformer som tillkommit 

på jordbrukets område och den ökade aktiviteten med översiktlig plane
ring i anslutning till den fysiska riksplaneringen. Nuvarande personalresur
ser beräknas i stort sett vara tillfyllest även för budgetåret 1977/78. Stats
kontoret genomför f. n. en översyn av lantbruksnämndernas organisation. 

Resultatet härav beräknas kunna läggas fram våren 1977. 
I. Pris- och löneomräkning m. m. 6514000 kr. 
2. 0-altemativet innebär minskad rådgivningsverksamhet och indrag

ning av 77 tjänster. 
3. För introduktion och handläggning av skärgårdsstödet behövs tillfäl-

lig personal (+580000 kr.). 
4. För byte av dataterminaler behövs 40 000 kr. 
5. För skyddsutrustning m. m. behövs 109000 kr. 

6. För ökad internutbildning behövs 30000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
135 580 000 kr. Jag har därvid räknat med att 43 tjänster för fiskefrågor förs 

över till anslaget E 2. Statens lokala fiskeriadministration. Jag har vidare 

räknat medel för viss skyddsutrustning (5). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantbruksnämnderna för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 135 580000 kr. 
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B 3. Kursverksamhet för jordbruket'i rationalisering m. m. 

1975/76 Utgift 4357913 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4900000 

5 340000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för kursvcrksamhet m. m. i 
syfte att främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsnäringen 

samt den yttre rationaliseringen inom skogsbruket. 

Lanthruksstyrclsen 

Rådgivnings- och kursverksamhetcn är ett av de viktigaste instrumenten 

för att främja jordbrukets rationalisering. Under budgetåret 1976/77 ägnas 

fortsatt stor uppmärksamhet åt att ge näringsutövarna och de anställda 

bättre kunskaper bl. a. på det produktionstekniska och företagsekonomis

ka området. Stor uppmärksamhet ägnas även åt jordbrukets produktions

medel i den delvis nya energisituationen, proteinfrågorna i foderproduktio

nen och utfodringen. frågor rörande samverkan, frågor rörande arbetar

skydd och arbetsmiljö i jordbruket, lagstiftningen på djurskyddsområdet, 

risker med och livsmedelshygieniska aspekter på användandet av kemiska 
preparat. de nya bestämmelserna om jordbrukets beskattning m. m. Vida

re avser styrelsen att tillsammans med statens lantbruksinformation träffa 

avtal med Kommitten för den fortsatta verksamheten med radio och televi

sion inom utbildningsväsendet (TRU) och Sveriges Radio - TV2 om fort

satt verksamhet med lantbruksprogram i TV under år 1977. Under budget

året 1977 /78 bör kurs verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning. 

Anslaget bör höjas med 745 000 kr. Höjningen avser ökade kostnader för 

lärararvoden. produktion av TV-program. annonser. resor och material 
m.m. 

Fiiredral-{anden 

Anslaget bör höjas med 440000 kr. till 5 340000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursverksamhet för jordbrukets rationaliserinR m. m. för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslags anslag av 5 340 000 kr. 

8 4. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1975/76 Utgift 15161171 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

27000000 

32000000 

Anslaget används för bidrag till yttre och inre rationalisering enligt kun

görelsen ( 1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. 

(ändrad senast 1975: 1238). bidrag enligt kungörelsen ( 1972: 247) om ratio

naliseringsstöd till vissa jordbruk med mjölkproduktion, bidrag till jord-
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bruksföretag enligt kungörelsen t 1972: 293) om statsbidrag till miljövårdan

de åtgärder inomjordhruks- och trädgårdsföretag samt bidrag till återbetal

ning av lån frän jordbrukets maskinlånefond snm utfästs före den I juli 

1967. Därutöver används anslaget för vissa spe1:iella iimlamål. 

HidraR till yttre och inre rationalisering 

Budgetår 

1975/76 
1976/77 
1977/78 

Ram 

33000000 
37000000 

(förslag) 46 000 000 

IAlllf brukss tyrelsen 

Beviljade bidrag m. m. 

31664004 

Anslaget bör föras upp med 32 milj. kr. och diirav hör fä tas i anspråk 

medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetår. 

I fråga om bidrag till yttre rationalisering har under budgetåret 1975/76 

behovet kunnat tillgodoses. Fastighetsmarknaden har under den senaste 

tiden i samband med kraftiga prisstcgringar förändrats så att Jantbruks

nämnderna allt mera sällan erbjuds köpa rationaliseringsfastigheter direkt 

av ägarna. Nämnderna måste för att kunna fullgöra sin uppgift att underlät

ta strukturrationaliseringen allt oftare ta över köp efter det att förvärvstill

stånd vägrats med stöd av 5 § jordförvärvslagcn. Detta leder ofta till att 

köpeskillingar måste accepteras. som inte i sin helhet kan tas ut. när nämn

derna säljer marken vidare som tillskottsmark. l avvaktan på de prisåter

hållande åtgärder som kan följa av jordförvärvsutredningens förslag. be

hövs ett ramutrymme för att täcka förluster eller ge värdeutjämningsbidrag 

beträffande sådana köp. Med hänsyn härtill och till väntade ökade kostna

der för bidrag till lantmäteriförrättningar hör ramen för bidrag till yttre ra

tionalisering behållas vid oförändrat 12 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

l fråga om inre rationalisering har under senare år tillkommit utvidgade 

bidragsmöjligheter som tillsammans med ett ökat intresse för investeringar 

medfört ett kraftigt ökat medelsbehov. Ramen för budgetåret 1975/76, som 

efter överföring från ramen för yttre rationalisering uppgått till 27 milj. kr.. 

har därför inte helt kunnat täcka behovet. De anvisade medlen har förde

lats på 14 milj. kr. i bidrag till inre rationalisering och 13 milj. kr. i miljö

vårdsbidrag. Det resterande behovet uppgick till ca 10 milj. kr., varav 4 

milj. kr. till bidrag för inre rationalisering och 6 milj. kr. för miljövårdsbi

drag. 
Det ökade behovet hänför sig främst till miljövårdsbidrag till jordbruket 

och statsbidrag till rationaliseringsåtgärder i norra Sverige. Det är angelä

get från både jordbruks- och regionalpolitisk synpunkt att investerings

verksamheten i norra Sverige fortsätter i hög takt. En förbättrad miljövård 

inom jordbruksförctagcn fär också bedömas som betydelsefull från allmän 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 27 

synpunkt. Då bidrag till investeringar av här aktuellt slag torde spela stor 

roll för investeringsnivån inom hithörande områden anser fantbruksstyrel

sen det viktigt att till huvudsaklig del kunna tillgodose det föreliggande be

hovet. 
Kungörelsen ( 1972: 293) om statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom 

jordbruks- och trädgårdsföretag gäller till utgången av budgetåret 1976/77. 

Ett mycket stort behov föreligger emellertid av fortsatta miljövårdande åt

gärder inom jordbruket. vilket framgår av följande uppgifter. 

Det totala antalet jordbruksföretag inom landet med djurhållning beräk

nas uppgå till ca 100000. Sedan nyssnämnda kungörelse trädde i kraft den 

I juli 1972 har miljöstöd eller rationaliseringsstöd t. o. m. budgetåret 

1975/76 lämnats till ca 6 500 företag för utförande av gödselvårdsanlägg

ningar. Av resterande drygt 90000 företag med djurhållning bedömer lant

bruksnämnderna att ca 20000 företag är i starkt behov av miljövårdande 

åtgiirdcr. Kostnaden för att utföra en ny gödselvårdsanläggning torde i de 

flesta fall f. n. uppgå till mellan 30000 kr. och 40000 kr. Detta innebär att 

totalt för hela landet kan det akuta investeringsbehovct för ifrågavarande 

åtgärder beräknas uppgå till ca 700 milj. kr. 

Del återstår således ett mycket betydande investeringsbehov för att för

bättra miljövårdsförhållandena inom jordbruket. Verksamheten i detta av

seende har dock ökat kraftigt vilket illustreras av beviljade miljövårdsbi

drag under de gångna fyra åren. 

1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

Milj. kr. 
4.1 
6.4 
8.4 

13.4 

Naturvårdsverket har i skrivelse till lantbruksstyrelsen den 24 juni 1976 
anfört att verket vid en inventering år 1972 beräknade investetingsbehovet 

för upprustning av jordbrukets gödselvårdsanläggningar till 400 milj. kr. 

Med hänsyn till dels hittills beviljade bidragsbelopp, varvid även beaktats 

penningvärdets försämring sedan år 1972. dels verkets kontakter med vis

sa länsstyrelser bedömer verket att betydligt mer än hälften av upprust

ningsbehovet kommer att kvarstå när nuvarande bidragsmöjligheter upp

hör den 30 juni 1977. Verket föreslår därför att lantbruksstyrelsen med

verkar till att den nuvarande femårsperioden för den aktuella stödformen 

förlängs med ytterligare fem år. 

Lantbruksstyrelsen delar naturvårdsverkets bedömning av investerings

behovet på detta område. Giltighetstiden för kungörelsen om statsbidrag 

till miljövårdande åtgärder inom jordbruks- och trädgårdsföretag bör där

för förlängas och medel ställas till förfogande för fortsatt verksamhet un

der budgetåret 1977/78. 

För budgetåret 1977/78 behövs ett utrymme för bidrag till inre rationali

sering på 34 milj. kr. Bidragsutrymmet skall även täcka behovet av bidrag 
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till samverkansföretag vilket behov f. n. är svårt att uppskatta då verksam

heten iinnu befinner sig i i;:tt inledande skt:de. 

Den totala ramen för budgetåret 1977/78 bör således uppgå till 46 

milj. kr.. varav 12 milj. kr. bör fä disponeras för bidrag till yttre rationalise

ring och 34 milj. kr. för bidrag till inre rationalisering. samverkansrationali

sering och miljövårdsä.tgiirder. Skulle under budgetåret behov av jämkning 

mellan de båda ramarna uppstå bör regeringen äga rätt att närmare bestäm

ma fördelningen mellan dessa. 

Vid beräkningen av medelsbehovct under anslaget har beaktats bl. a. de 

vinstmedel som tillförs anslaget i samband med försäljning av jordfonds

fastighcter. Vidare har beaktats ett beräknat medclsbehov under budget

året 1977/78 av ca I milj. kr. för att bestrida statsbidrag till sädana torrlägg
nings- och andra rationaliseringsätgärder i Kvismaredalen. Mosjöbotten 

och Västra Mosjön i Örebro län som ej belastar fastställda bidragsramar. 

Bidragsgivningen till återbetalning av lån från jordbrukets maskinlånc

fond torde avslutas under budgetäret 1977/78. 

F1)redraganden 

Det statliga ekonomiska stödet till jordbrukets rationalisering utgår hu

vudsakligen i form av kreditgarantier. Bidrag utgär från detta anslag till 

dels åtgärder som har nära samband med strukturrationaliseringen. dels 

miljövårdande åtgärder vid jordbruksföretagen. Bidrag till inre rationalise

ring i samband med särskild rationalisering och till s. k. begränsat utveck
lingsbara företag i norra Sverige utgår dock från anslaget Bidrag till särskil

da rationaliseringsåtgärder i Norrland. m. m. 

Det stöd som f. n. utgår i form av statsbidrag till miljövårdande åtgärder 

inom jordbruks- och trädgårdsföretag skall upphöra med utgången av bud

getåret 1976/77 enligt vad som förutsattes när stödet beslöts år 1972. Ett 

mycket stort behov föreligger emellertid av fortsatta insatser på området. 
Som lantbruksstyrelsen föreslagit bör därför statsbidrag utgå även under 

budgetåret 1977/78. Med hänsyn härtill bör bidragsramama under föreva

rande anslag ökas med 9 milj. kr. till sammanlagt 46 milj. kr., varav 12 milj. 

kr. bör avse yttre rationalisering och 34 milj. kr. inre rationalisering. Rege

ringen bör kunna jämka fördelningen mellan dessa ändamål. 

Det är min avsikt att senare denna dag föreslå att i samband med tilläggs

budget Il till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 en motsvarande ökning 

görs av den totala bidragsramen. 
För utbetalningar från anslaget beräknar jag 32 milj. kr. för budgetåret 

1977/78. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om statsbidrag till miljövår

dande åtgärder inom jordbruks- och trädgårdsföretag, 
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'.!. medge att under budgetåret 1977/78 statsbidrag beviljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 46000000 kr .. 
3. till Bidrag till jordhrukl'ls ratimwli.H•ri11g, 111. m. för budgethret 

1977 /78 anvisa ctt förslagsanslag av 3'.! 000 000 kr. 

B 5. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

210620 

189 000 

190000 

Reservation 1197'.!I 

Från anslaget utbetalas dels bidrag enligt kungörelsen ( 1968: 377) lim 

statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering (ändrad senast 

1975: l'.!39), dels bidrag till trädgårdsföretag enligt kungörelsen ( 197'.!: '.!93) 

om statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruks- och triidgårds

företag. Därutöver disponeras anslaget för bidrag till Svenska fruktfräm

jandet. Svenska grönsaksfrämjandet m:h Svenska blomsterfrämjandet 

samt till statens plantskolenämnds verksamhet. 

Lant hrukss tyrc Is en 

Eftersom det statliga stödet till trädgårdsnäringen i sin helhet kommer 

att ses över av 1974 års trädgårdsnäringsutredning anser sig styrelsen inte 

böra föreslå någon ändring av anslaget till trädgårdsn;iringens rationalise

ring. Anslaget bör föras upp med ett belopp av 190 000 kr. 

Föredragande11 

Anslaget bör föras upp med 190000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till triidgårdsn1iri11ge11.1· rationalisering m. m. för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 190 000 kr. 

8 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

194'.!57 

I 000000 

I 000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 

garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering. förvärv och 

drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket. trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m .. rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av 

avelshästar och ridhästar. 
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Ändamål 1974/75 1975/76 1976/77 

fast- järn- bevil- fast- järn- bevil- fast-
ställd kad jade ställd kad jade ställd 
ram ram garan- ram ram garan- ram 

tier tier 

milj. kr. 

I. Yttre rationalisering 88,0 55.0 41.2 55.0 45,0 41.3 50,0 
2. Inre rationalisering 95,0 125.0 125.0 130,0 164,0 163.9 160,0 
3. Jordförvärvslän 37.0 38.0 31.4 42.0 31,0 30.4 42.0 
4. Driftslän 55.0 61.0 58.0 55.0 72.0 71.1 67.0 
5. Maskinlän 7,0 3.0 1.4 2.0 2.0 1.8 4.0 
6. Lagerhus m. m. 4,0 4,0 0.4 2.0 2.0 
7. Trädgärdsnäringens 

rationalisering m. m. 14,0 14.0 8,3 14.0 14.0 14.0 14,0 
8. Rennäringens ratio-

nalisering m. m. 2.5 2.5 0.8 2.5 2,5 1.0 2,5 
9. Inköp av avels-

och ridhästar 0.5 0.5 0.2 0.5 0,5 0.4 0,5 

303,0 303,0 266,7 303,0 333,0 324,9 340,0 

Lantbruksstyre/sen 

A. Anslag m. m. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

H. Kreditgarantiramar 

I. Ramarna för lånegaranti till inre rationalisering och driftslån har un

der budgetåret 1975/76 varit otillräckliga och har därför utökats genom 

jämkning med ramarna för yttre rationalisering och jordförvärvslån. Detta 
tillskott har dock ej varit tillräckligt för behovet av kreditgarantier för inre 

rationalisering. 

Rationaliseringsbehovet inom jordbruket och då främst i form av inves
teringar i tillskottsmark. ekonomibyggnader och markanläggningar är be
tydande. Lantbrukarnas investeringsvilja har därtill ökat väsentligt på 

grund av senare års goda skördar och förbättrade lönsamhet inom bl. a. 
mjölkproduktionen. Ökade kostnader till följd av allmän kostnadsstegring 

samt höjda köpeskillingar till följd av allmän markvärdestegring och rådan

de skogskonjunktur har inneburit ökad belastning pä krcditgarantiramar

na. Vidare har tillkommit ökade möjligheter att lämna maskinlån. Efterfrä

gan på kreditgarantier kan därför väntas fortsätta att öka. 
Mot bakgrund av behovet av kreditgarantier bör för budgetåret 1977/78 

det totala ramutrymmet ökas med 117 milj. kr. jämfört med den ram som 

fastställts för budgetåret 1976/77. Ramen för kreditgaranti till yttre rationa

lisering bör höjas till 55 milj. kr., ramen för kreditgaranti till inre rationali
sering till 240 milj. kr., ramen för kreditgaranti för driftslån till 90 milj. kr.. 
ramen för kreditgaranti för jordförvärvslån till 50 milj. kr. och ramen för 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

Lant- Före-
bruks- dra-
styrcl- ganden 
sen 

i 5.0 
+ 80.0 +40.0 
+ 8.0 - 4.0 
+ 23.0 
+ 1,0 - 1,0 

+ 6.0 + 5,0 

+123,0 +40,0 
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kreditgaranti för maskinlån till 5 milj. kr. I ramarna för inre rationalisering 

och driftslån ingår stöd till nya samverkansformer i jordbruket. Skulle un

der budgetåret behov av jämkning mellan de olika ramarna uppstå bör re

geringen äga rätt att nlirmare bestämma fördelningen mellan dessa. 
2. Kreditgarantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering m. m. av

ser garanti för rationaliseringslån. förvärvslån och driftslån till trädgårds

företag, lån till inrättande av lagerhus och auktionshallar för trädgårdspro

dukter samt till maskinlån. Oljekrisen dämpade i viss mån efterfrågan av 

kreditgarantier för dessa ändamål under budgetåren 1973/74 och 1974/75. 

Krisens verkningar synes emellertid nu ha övervunnits och investeringsbe

nägenheten har visat en markant ökning under budgetåret 1975/76. Redan i 

maj 1976 hade den tillgängliga ramen på 14 milj. kr. förbrukats. Vid bud

getårets slut förelåg ansökningar på ytterligare 3.7 milj. kr. 

lnvesteringsbehovcn inom trädgårdsnäringen iir betydande. Detta gäller 

såväl direkt kostnadssänkande och energibesparande åtgärder som ut

byggnad av produktionsapparaten för att inom företagen kunna hålla en för 

lönsam drift tillräcklig produktionsnivå. Med hänsyn härtill och då kostna

derna för sådana åtgärder ökat bör ramen räknas upp med 6 milj. kr. till 20 

milj. kr. 

3. Kreditgarantiramen för rennäringens rationalisering avser garanti för 

rationaliseringslån, rendriftslån och redskapslån. Ramen bör behållas oför

ändrad. 

4. Kreditgarantiramen för lån till inköp av avelshästar och ridhästar bör 
behållas oförändrad. 

Föredraganden 

Efterfrågan på kreditgarantier har ökat kraftigt under de senaste budget
åren. Särskilt gäller detta för driftslån och län till inre rationalisering. Det 

totala rambeloppet för budgetåret 1977/78 behöver därför ökas med 40 

milj. kr. till 380 milj. kr. 

Det är min avsikt att i samband med tilläggsbudget Il till statsbudgeten 
-för budgetåret 1976/77 föreslå att en motsvarande uppräkning görs av den 

totala garantiramen. 

För budgetåret 1977/78 bör statlig kreditgaranti beräknas för lån till yttre 

rationalisering med 50 milj. kr., för lån till inre rationalisering med 200 milj. 

kr., för jordförvärvslån med 38 milj. kr., för driftslån med 67 milj. kr.. för 

maskinlån med 3 milj. kr., för lån till trädgårdsnäringens rationalisering 
m. m. med 19 milj. kr.. för lån till rennäringens rationalisering m. m. med 

2.5 milj. kr. samt till lån för inköp av avels- och ridhästar med 500000 kr. 

Regeringen bör närmare kunna bestämma fördelningen mellan de sex 

förstnämnda ändamålen. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att för budgetåret 1977/78 statlig kreditgaranti lämnas för 
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län till yttre rationalisering, lån till inre rationalisering, jordför
värvslån. driftslän. maskinlän, län till trädgärdsnäringens ratio

nalisering m. m., län till rennäringens rationalisering m. m. samt 

län till inköp av avelshästar och ridhästar med sammanlagt högst 
380 000000 kr.. varav till rennäringens rationalisering m. m. 

2 .500 000 kr. samt till inköp av avclshästar och ridhästar 500 000 

kr.' 
2. till Tiickande av fi"irluster på grund av statlig kreditgarallfi för 

hudgetäret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr. 

B 7. Bidrag till särskilda rationaliseringsAtgärder i Norrland, m. m. 

197.'i/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

21001412 
17000000 

21000000 

Anslaget disponeras för dels hidrag enligt kungörelsen ( 1967: 453) om 

statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. (ändrad senast 1975: 1238) 

till särskild rationalisering inom norrlandslänen, Kopparbergs och Värm
lands län samt inom den del av Älvsborgs Hin. som omfattar landskapet 

Dalsland, dels bidrag enligt kungörelsen (1971: 420) om rationaliserings

stöd till vissa jordbruk. Därutöver används anslaget för vissa speciella än

damål i de delar av landet där verksamheten med särskild rationalisering 
bedrivs. 

Bidrag till särskild rationa/iserin,; 

Budgetår 

1975/76 
1976/77 
1977/78 (förslag) 

Lanthruksstyrelscn 

Ram 

20000000 
21000000 
22000000 

Beviljade bidrag 

19647419 

Anslaget bör föras upp med 23 milj. kr. vilket innebär en anpassning av 

anslaget till beräknad medelsförbrukning. 

Efterfrågan på bidrag ökade med ca 3 milj. kr. under budgetåret 1975/76 

jämfört med föregående budgetår. Orsaken härtill är främst en stigande in

vesteringsvilja i mjölkproduktionen i förening med stegrade byggnadskost

nader. Behovet av bidragsmedel för budgetåret 1975/76 översteg tilldelad 

ram med ca 4 milj. kr. 

Medlen till produktionsbcfrämjande åtgärder avser tillfälliga insatser på 

olika områden inomjordbrukssektom, t. ex. främjande av foder- och utsä

desproduktion, seminverksamhct för svin. svinstamkontroll och djurhäl

sokontroll. 
Lantbruksnämnderna har till styrelsen redovisat ett uppskattat medels-
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behov för bidrag till siirskild rationalisering om 24 milj. kr. för innevarande 
budgetår och 28 milj. kr. för budgetåret 1977/78 medan medelsbehovet för 

bidrag rörande rationaliscringsstöd till vissa jordbruk redovisas till 5 milj. 
kr. för innevarande budgetår och 6 milj. kr. för budgetåret 1977 /78. Bi

drags ramen för innevarande budgetår kommer därför att visa sig otillräck
lig. Vidare krävs ytterligare ökning för nästa budgetår. Ramen bör därför 

för nästa budgetår fastställas till 25 milj. kr .. varav 300000 kr. avser pro
duktionsbefrämjande åtgärder. 

Lantbruksstyrelsen. statens lantmäteriverk och skogsstyrelsen har i ge

mensam skrivelse lämnat redogördse för verksamheten med särskild ra

tionalisering under budgetåret 1975/76. 
Intill den I juli 1976 har sammanlagt 216 områden godkänts för särskilda 

rationaliseringsåtgärder. Inom dessa har verksamheten börjat vid totalt 
60 I brukningsenhctcr. Mer än en tredjedel av enheterna eller 217 ligger i 

Norrbottens län. Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län har 
vardera ca 15 % av enheterna, medan för Gävleborgs län redovisas 38, för 

Kopparbergs län 44 och för Värmlands län 13 enheter. Dessutom finns en 

enhet i Älvsborgs län. Den genomsnittliga åkerarealen vid de brukningsen
heter som under budgetåret 1975/76 har fätt arealtillskott har ökat från 33 

till 41 ha och skogsmarksarealen från 146 till 168 ha. Lantbruksnämnder
nas rationaliseringsreserv i anslutning till områdena uppgick den 30 juni 
1974 till 3 269 ha åker och 25 503 ha skogsmark. 

Sedan verksamheten med särskild rationalisering började budgetåret 
1960/61 har statsbidrag beviljats till inre rationalisering och driftsrationali
sering med sammanlagt 136 ,6 milj. kr. Av detta belopp har 51 ,0 milj. kr. ut

gått i Norrbottens län. I Jämtlands. Västernorrlands och Västerbottens län 
har beviljats resp. 20, I, 20,6 och 21,6 milj. kr. samt i Kopparbergs och 
Gävleborgs län IO, I resp. 9, I milj. kr. I Värmlands och Älvsborgs län har 
verksamheten endast begränsad omfattning. Huvuddelen av bidragen eller 
ca 100 milj. kr. avser investeringar i ekonomibyggnader, medan IO milj. kr. 
utgått till dikning. 

Föredraganden 

Efterfrågan på bidrag till särskild rationalisering och till begränsat ut
vecklingsbara företag har ökat främst till följd av stigande invcsteringsvilja 

i mjölkproduktionsföretagen. Ramen för budgetåret 1977/78 bör därför hö
jas med 1 milj. kr. till 22 milj. kr. Anslagsbehovet beräknar jag till 21 milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1977/78 statsbidrag beviljas till sär
skild rationalisering med sammanlagt högst 22 000 000 kr., 

2. till Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, 

m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 
21000000 kr. 

3-Riksdagcn 1976/77. I sHml. Nr l(JO. Bilagll l.l 
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B 8. Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa kronolägenheter 

m.m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

1839416 

2 300000 

2 300000 

Anslaget används i huvudsak för hidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på bestående kronolägenheter, till flyttnings

hidrag och avträdesersättning åt innehavare av kronolägenheter samt för 

att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna. 

Lan1/m1ksstyrelscn 

Av inhämtade uppgifter från lantbruks nämnderna framgår att för vissa 

av de fjällägcnheter som bedöms som på sikt bestående erfordras upprust

ning av byggnaderna. Dessutom behöver mindre förbättringar göras på en 

del lligenhcter, som inte beräknas hestå på längre sikt men som med hän

syn till särskilda förhållanden ej beräknas kunna nedläggas under de när

maste åren. Styrelsen bedömer det av sociala och glcsbygdspolitiska skäl 

som mycket angeläget att de planerade investeringarna kommer till stånd 
utan dröjsmål. 

Vissa av lägenheterna fyller emellertid inte längre någon uppgift av hcty

denhet frän allmän synpunkt. En del av dessa lägenheter används ej heller 
liingre i nlimnvärd utstrlickning för jordbruksändamål. De låga arrendeut

gifter som kan tas ut förräntar endast i ringa mån de investeringar som ofta 

är nödvändiga för en fortsatt jordbruksdrift. De lägenheter som bedöms ej 

ha betydelse ur allmän synpunkt söker styrelsen lägga ned så snart möjlig

het ges enligt de riktlinjer som antogs av 1958 års riksdag. Härvid spelar 

flyttnings- och omställningsbidraget en betydelsefull roll. Bidrag utgår se

dan år 1958 med högst 5 000 kr. Om det för staten är angeläget att flyttning 

sker kan dock bidrag utgå med högst IOOOO kr. Möjlighet att ge ökade bi

drag skulle underlätta genomförandet av önskvärda nedläggningar. Beho

vet av att kunna ge högre bidrag har ökat under senare år genom de i vissa 

fall mycket höga investeringskostnader som blir nödvändiga om överens

kommelse om nedläggning ej kan nås ochjordbruksdriften därigenom mås

te fortsätta. 

Bestämmelserna bör ändras så att bidraget normalt kan utgå med högst 

10000 kr. Högre bidrag än IOOOO kr. bör kunna utgå då det ur statens syn

punkt bedöms som särskilt angeläget att avflyttning sker. Den föreslagna 

ändringen av bestämmelserna skulle på sikt medföra en besparing av det 

totala medelsbehovet under anslaget. 

Styrelsen beräknar medclsbehovet för statsbidrag och ersättningar till ca 

600000 kr. Inkomsterna beräknas för samma period till ca 100000 kr. 
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Domiin1·crkct 

Anslaget för hudgetäret 1976/77 uppgår till 1.8 milj. kr. Då antalet avtrii

desersättningar som belastar hudgetåret 1977 /78 i det n;irmaste iir lika stort 

som föregående år och avtrlideserslittningen per fögenhet genom prissteg

ringar tenderar att öka i kronor riiknat. kommer rnedelsbchovet att stiga. 

Enbart till avträdcsersiittningar beräknas åtgå 950 000 kr. Kostnaderna för 

reparationer och underhåll av hyggnader fortsätter att stiga iiven genom 

ökade arbets- och materialkostnader. Genom stor restriktivitet i underhåll 

under senare år samt ökande ålder på byggnadsbeståndet ökar iiven beho

vet av underhåll. 

För budgetåret 1977/78 behöver anslaget höjas med 100000 kr. 

Färcdragandcn 

Med anledning av pågående utredning om förvaltningen av tjällägenhe

ter m. m. inom renskötsclområdet är jag inte ben:dd att ändra besUimmcl

serna för flyttnings- och omställningsbidrag. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Odlings- och hyggnadshjiilp åt innelwl'are m• l'issa krono/ii

genheter m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag 

av 2 300 000 kr. 

B 9. Befrämjande av husdjursaveln m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

1478 859 

1340000 

I 440000 

Reservation 84808 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar och liknande organisa

tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentreras i 

huvudsak till hästpremiering. hingsthållning och bidrag till vissa andra 

kvalitetsbefrämjande åtgärder. Från anslaget utgår också bidrag till be

främjande av mjölkavkastningskontroll m. m. samt till svinstamkontroll. 

I. Bidrag till avelsföreningar 
och liknande organisationer 

2. Stöd ät hästaveln 
3. Befrämjande av mjölk

avkastningskontroll m. m. 
4. Bidrag till svinstamkontroll 

1976/77 

2IOOOO 
710000 

350000 
70000 

1340000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Lantbrukssty
relscn 

+30000 
+50000 

+80000 

Föredra
ganden 

+ 100000 

+100000 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 36 

La nthruksstyr<'lsen 

Anslaget bör föras upp med 1420000 kr. 

1. Anslagsposten tas i anspråk för bidrag till avelsorganisationer för nöt
boskap, svin. får. fjäderfä och kaniner. för rådgivnings- och upplysnings
verksamhct för att främja och påskynda rationaliseringen av animaliepro
duktionen samt för stöd till nämnden för avkommcbedömning av tjurar. 

Anslagspostcn bör räknas upp med 30000 kr. för viss kompensation av or
ganisationernas ökade publikationskostnadcr. 

2. Bidraget till penningpriser bör öka med 50000 kr. på grund av att anta

let premierade hästar ökat. 
3. Sedan flera år har medel ställts till styrelsens förfogande för att för

söksvis stimulera till ökad anslutning till mjölkavkastningskontroll och 
andra åtgärder för att främja en rationell mjölkproduktion. Effekten av 

dessa insatser har varit utomordentligt god och det är angeläget att ytterli
gare insatser kan göras. För ändamålet behövs för budgetåret 1977/78 oför
ändrat belopp. 

4. Enligt beslut av 1975 års riksdag överfördes huvudmannaskapet för 

svinstamkontrollen den I oktober 1975 till Svensk husdjursskötsel ek. för. 
Beslutet innebar bl. a. att årligen 70 000 kr. övergångs vis skulle ställas till 

den nye huvudmannens förfogande för att bestrida vissa administrativa 

kostnader. Anslagsposten bör föras upp med oförändrat belopp. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör ökas med 100000 kr. för höjt bidrag till Wångens hingstupp
födningsanstalt. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Befrämjande av husdjursave/11 m. m. för budgetåret 1977/78 
anvisa ett reservationsanslag av I 440 000 kr. 

B 10. Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

I 000 
I 000 

Statens hingstdepå och stuteri har till uppgift att främja den varmblodiga 

hästaveln inom landet genom tillhandahållande av goda beskällare. Depån 

står under överinseende av lantbruksstyrelsen. 

Lantbruksstyrelsen 

Mot bakgrund av resultatutvecklingen 1975/76 avser styrelsen att inne
varande budgetår tillsätta en arbetsgrupp för att utreda driften m. m. av de 

olika verksamhetsgrenarna vid hingstdepån och stuteriet. För 1976/77 för

utses verksamheten kunna hållas inom ramen för anvisade resurser. Vissa 
kortsiktiga rationaliseringsåtgärder kommer att erfordras. Detta innebär 
bl. a. en smärre minskning av hästbeståndet. 
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En planerad höjning av språngavgifterna jämte rationali.seringsinsatser 

förväntas medföra ett fördelaktigare driftsresultat under budgetåret 

1977 /78. För budgetåret 1977 /78 erfordras emellertid ett driftsbidrag om 

350000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Statens hin[?stdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 11. Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

969951 

350000 

350000 

Reservation 14926 

Under anslaget anvisas medel för att täcka beräknat underskott av verk

samheten vid statens hingstdepå och stuteri. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 350 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens hingstdepå och stuteri för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 kr. 

B 12. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

206078 

215000 
215000 

Reservation 89568 

Från anslaget utgår bidrag till främjande av biskötsel och till främjande 
av växtodling. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslagsposten till främjande av biskötsel används till utbildning av bitill
synsmän, försök med vandringsbiskötsel, undersökningar om förädling av 

bin och om binas utnyttjande i pollineringen m. m. samt till bidrag åt Sveri

ges biodlares riksförbund. Posten bör tas upp med oförändrat belopp 
200000 kr. 

Anslagsposten till främjande av växtodling har de senaste åren använts 
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till att utreda betingelserna för produktion av grönytcfrö. svartrost- och 

berberisundi:rsökningar samt för databearbetning av markkarteringsanaly

ser med avseende ptt markkemiska för;lndringar under en Hingre tidspe

riod. Posten bör tas upp med oför~indrat belopp 15 000 kr. 

Fiircdraga11Je11 

Anslaget biir föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt stiid åt hiskiitsd och 1·äxtodli11g for budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 215000 kr. 

B 13. Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

170 000 

170000 

170 000 

Reservation 

Svensk matpotatiskontroll (SMAK) har till uppgift att genom olika tlt

gärder verka för att inom landet saluförd matpotatis är av fullgod beskaf

fenhet. SMAK står under ledning av en styrelse. i vilken bl. a. konsumen

terna. odlarna och handeln är företr~idda. 

SMAK:s verksamhet innefattar kontroll av SMAK-m~irkt matpotatis. 

vissa andra kontrollåtaganden samt upplysningsverksamhet om matpota

tis. Vidare biträder SMAK lantbruksstyrclscn vid tillsynen av bestämmel

serna genom kontroll av kvaliteten på kvaliktsmtlrkt matpotatis och av att 

märkning sker. 

La 11t hruksstyrelse11 

I. Med hänsyn till den av SMAK bedrivna upplysningsverksamhetens 

betydelse för kvalitetsutvecklingen hos matpotatis samt inträffade kost

nadsstegringar bör anslagsposten för upplysningsverksamhet räknas upp 

från I 05 000 kr. till 115 000 kr. Härvid har styrelsen förutsatt att SMAK er

håller prisregleringsmedel i samma omfattning som tidigare. För SMAK:s 

allmänna verksamhet behövs oförändrat 15 000 kr. 

2. För administrativa arbetsuppgifkr i samband med den obligatoriska 

kvalitetsmärkningen behöver lantbruksstyrclsen biträde av SMAK i oför

ändrad omfattning. Med hänsyn till kostnadsstegringen behöver därför bi

draget till SMAK:s basorganisation uppräknas med 15 000 kr. till 65 000 kr. 

3. För att kontrollen av kvaliteten hos oklassificerad matpotatis samt 

kontrollen av kvalitetsmärkningen skall kunna fungera tillfredsställande 

behövs 85000 kr. Härav avses 40000 kr. för undersökning av analysprov 

av oklassificerad matpotatis samt 45 000 kr. för kontroll av kvalitetsmärk

ningen. Medlen skall användas för ersättning till SMAK för av styrelsen 

direkt beställda uppdrag i den omfattning styrelsen med hänsyn till rädan

de förhållanden bedömer erforderligt. 
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Fiircdragamlen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemsfaller att rege

ringen förcsli\.r riksdagen 

att till Bidrag till Sl'ensk matpotatiskontroll för budgeti\.rct 1977 /78 

anvisa ett reservationsanslag av 170 000 kr. 

B 14. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

343 400 

575 ()()() 

575 000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbrukas till 

jordfrlisar inom yrkesmässig trädgårdsodling. Medlen skall användas för 

bidrag till vissa för trlidgärdsnäringen allmännyttiga ändamäl. 

Lanthruks~·tyrelsen 

Under budgetåret 1975/76 har för bidrag till olika ändamäl disponerats 
259 500 kr. Meddstillgången uppgick vid utgången av budgetäret till 

I 284 500 kr. Därav utgjorde 428 600 kr. beviljade men ej utbetalda bidrag. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Fiiredraga11d1'11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Restitution av bensinskatt till triidgårdsniiringcn för budget
året 1977/78 anvisa ett anslag av 575 000 kr. att avräknas mot au

tomobilskattemedlen. 

B 15. Främjande av rennäringen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

2 106876 

730000 

I 030000 

Reservation 2 580805 

Anslaget används för upplysning, rådgivning, kontaktåt~ärder på rennä

ringens område samt för konsulentverksamhet vid Svenska samernas riks

förbund. Vidare används anslaget för att främja avsättningen av renkött 

och för mindre undersökningar av betydelse för renskötseln. Anslaget an

vänds också för bidrag till rennäringens katastrofskadeskydd. 

Lant brukss ty re/sen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat be
lopp. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 40 

I. Styrelsen beräknar medclsbehovet för rådgivningsverksamheten 
m. m. till 300 000 kr. 

Program för upplysnings- och rådgivningsverksamheten på kort och lång 
sikt har utarbt:tats. Målet är att fä. samebyarna att fungera rationellt och ef
fektivt. Rådgivningen under föregående år skall därför följas upp och kom
pletteras. Dessutom skall verksamheten omfatta produktionsrådgivning. 
sysselsättningsfrågor m. m. 

För finansiering av Renköttsfrämjandet beräknar styrelsen 20000 kr. 
För planering av renskötseldriften. betesgångcn m. m. är uppgiften om 

betestillgångarna inom samebyarna av grundläggande betydelse. På grund 
härav är det av värde att medel står till förfogande för mindre undersök

ningar gällande betestillgång och andra undersökningar som kan anses 
nödvändiga och som inte kan finansiera~ på annat sätt. Det kan förväntas 

att sådana undersökningar kan bli aktuella bl. a. för planering av insatser 
av förebyggande åtgärder i anledning av katastrofskadeskyddet för rennä

ringen. Vidare kan bl. a. svensk-norska renbeteskonventionen göra det 
nödvändigt med vissa undersökningar av berört slag. 

2. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadeskydd är svårt att 
uppskatta. Styrelsen beräknar medelsbehovet oförändrat till 330000 kr. 
Om större katastrofer inträffar under budgetåret får lantbruksstyrelsen 

återkomma med framställning om ytterligare medel. 
3. För fortsatt konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksförbund 

föreslås oförändrat 100 000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla vissa förslag av ren-bil-utredningen 
som lagts fram i betänkandet (Ds Jo 1975: 16) Renar och bilar. 

Problem sammanhängande med kollisioner mellan motorfordon och re

nar togs upp av 1974 års riksdag (mot. 1974: 523 och 810. JoU 1974: I p. 11, 
rskr 1974: 114). Med anledning av riksdagens beslut tillkallade dåvarande 
chefen för jordbruksdepartementet med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndi

gande den 7 juni 1974 en sakkunnig1 med uppdrag att utreda frågan. Syftet 

med utredningen har varit att utreda om det är möjligt att genom fondbild

ning eller nägon försäkringsform eller pä annat sätt minska eller eliminera 

bilisternas kostnader vid sammanstötning med ren. 
Utredninf?ens förslag. Utredningen avvisar tanken att bilda en särskild 

fond för ifrågavarande ändamål. Utredningen erinrar bl. a. om att möjlig
heterna till ersättning frän älgskadefond med anledning av sammanstötning 

mellan motorfordon och älg avskaffats genom beslut av 1969 ärs riksdag. 

Skälen härtill var bl. a. att bidragssystemet ansågs administrativt betung
ande och att ersättning kunde utgå inom motorfordonsförsäkringens ram. 

Samma skäl kan enligt utredningens uppfattning även åberopas mot en 

fondbildning för nu ifrågavarande ändamål. Över huvud taget menar utred-

1 Byråchefen Lars Ovegård. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 41 

ningen att tillskapandct av en fond inte iir någon lämplig utväg niir det gäl

ler att komma till rätta med det problem som utredningen förelagts. 
En lösning av frågan borde diirför i stiillet om möjligt sökas försiikrings

vägen. Utredningen anför att det är den bonusförlust som kan drabba bilis

terna efter ianspråktagande av försäkringen som ofta är mest kännbar. Det 
har därför legat nära till hands för utredningen alt föreslå företriidarc för 

trafikförsäkringsanstalterna att försäkringsvillkoren skall ändras så alt bo
nusförlust ej skall följa efter renkollision som föranlett utbetalning av er

sättning från vederbörande försäkringsanstalt. Efter överläggningar har 
Trafikförsäkringsföreningen meddelat att trafikförsäkringsanstaltcrna är 

beredda att lösa problemet kollision bil-ren genom att låta försäkringsta

garna slippa bonusförlust. 
Att bonusförlust i fortsättningen alltså inte blir aktuell i här avsedda fall 

blir enligt utredningens mening en väsentlig förbättring för de berörda för
säkringstagarna. Bonusförlust för en försäkringstagare kan i vissa fall inne

bära utgift på mer än I 000 kr. Denna utgift behöver alltså i fortsättningen 
inte uppkomma. Utredningen anser det också vara bra att den angivna lös

ningen ryms inom ramen för gällande försäkringssystem, vilket underlättar 
för den enskilde försäkringstagaren. Denne kan vända sig till sitt försäk
ringsbolag samtidigt som en kostsam administration vid en fondbildning 
kan undvikas. Samtidigt bör antalet s. k. smitningar efter renkollisioner 
minska. 

Utredningen berör också vissa trafiksäkerhetsfrågor som aktualiserats i 
anslutning till uppdraget och föreslår att vissa trafiksäkerhetsfrämjande åt

gärder i syfte att minska eller eliminera risken för sammanstötning mellan 
motorfordon och renar på våra vägar genomförs. 

Remissyttranden. Efter remiss har yttranden avgetts av rikspolisstyrel
sen, statens vägverk. statens trafiksäkerhctsverk. försäkringsinspcktio
nen. lantbruksstyrelsen, som överlämnat yttranden av lantbruksnämnder
na i Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län. länsstyrelserna i Kop
parbergs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län, Motormän
nens riksförbund. Motorförarnas helnykterhetsförbund, Nationalförening
en för trafiksäkerhetens främjande, Trafikförsäkringsföreningen samt 
Svenska samernas riksförbund. 

Remissinstanserna ansluter sig till de av utredningen framförda syn
punkterna i fråga om skälen mot bildande av en fond och finner den före

slagna lösningen att ersättning för påkörd ren skall utgå till renägaren via 
trafikförsäkringen. utan bonusförlust, vara lämplig. Remissinstanserna är 

också eniga om behovet av att sådana trafiksäkerhetsfrämjandc åtgärder 
vidtas som är ägnade att minska risken för sammanstötning mellan ren och 

motorfordon och att det är önskvärt med en förbättrad information om ren

faran på våra vägar. 
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Fiirl'drag<mden 

Jag vill först ta upp det förslag som ren -bil-utredningen lagt fram, vilket 

jag nyss redovisat. 

Trafikförsäkringsföreningen har anmält att trafikförsäkringsanstalterna 

fr. o. m. den I juli 1976 reglerar försäkringsvillkorcn på så sätt att försäk

ringstagaren slipper bonusförlust efter renkollision som föranlett utbetal

ning av ersiittning frän försiikringsanstalt. Detta har mottagits positivt av 

remissmyndighcterna. Enligt min mening får det av riksdagen åsyftade 

önskemålet att eliminera kostnaderna för bilister vid sammanstötning med 

ren härigenom ans1.:s uppfyllt. Lika med utredningen och remissinstanser

na finner jag det angeläget med tratiksäkerhetsfrämjande åtgärder för att 

undvika sammanstötning mellan ren och bil. Regeringen har därför den 25 

november 1976 överlämnat bctiinkandet och remissyttrandena till statens 

vägverk att övervägas inom ramen för den forskning och försöks verksam

het som bedrivs i avsikt att minska antalet viltolyckor. 

Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge om 

renbetning m. m. anslutande stängselprotokoll skall Sverige uppföra, be

kosta och underhålla vissa stängsel till en längd av 300 km. Större delen av 

dessa stängsel är nu byggda. Vidare ankommer det på Sverige att under

hålla riksgränsstängsel i Jiimtlands Hin enligt särskilt protokoll mellan Sve

rige och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. 

Jag förordar att Sveriges ärliga bidrag till underhåll av riksgränsstängsel 

tas upp under förevarande anslag. Medelsbchovet för nästa budgetår be

räknar jag till 300 000 kr. 

För övriga ändamål som bekostas från anslaget beräknar jag i likhet med 

lantbruksstyrclsen ett oförändrat medelsbehov av 730000 kr. Anslaget bör 

således föras upp med totalt I 030000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Friin~jandc a1· rcnniiringen för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

reservationsanslag av I 030000 kr. 

B 16. Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

210000 
231000 

280000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukats 

vid användning av snöskotrar inom rennäringen. Anslaget står till lant

bruksstyrelsens förfogande och medlen betalas ut efter rekvisition till 

Svenska samernas riksförbund för ändamäl som gagnar renskötande sa

mer. 
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Lanthruksstyrelsen 

Antalet skotrar i renskötseln har ökat från 573 skotrar per den 30 juni 

1971 till 814 skotrar per den 30juni 1975. 
För hudgetåret 1972/73 anvisades 200 000 kr. till kompensation för ben

sinskatt heriiknad efter erlagd bensinskatt. exkl. energiskatt m. m. för 573 

snöskotrar. Bensinskatten har därefter varit oförändrad 0.43 kr./1. Med 

hänsyn till det ökade antalet snöskotrar i renskötseln föreslår styrelsen att 

anslaget förs upp med 280 000 kr. 

Fiirl'Jr11gt111Jt•11 

Jag bitr;idcr lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Kompensation fiir bensinskatt till rennäringen för budgetåret 

1977/78 anvisa ett anslag av 280000 kr. att avräknas mot automo

bilskattemedlen. 

B 17. Stöd till skärgårdsföretag 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

2000000 

3000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till skärgårdsföretag enligt förordningen 
( 1976: 208) om statligt stöd till skärgårdsförctag. Därutöver används ansla

get till t;ickandc av förluster på grund av statliga kreditgarantier enligt 

nämnda förordning. 

La 11 t hm kssty rd.1·e11 

För n;ista budgetår bör oförändrat tas upp 2 milj. kr. som ram för varde

ra statsbidrag resp. kreditgaranti till ifrågavarande ändamål under budget
året 1977/78. 

Enligt gällande best;immclser lämnas ej statsbidrag för investeringar i 
sådana ohjekt som lätt kan avyttras. Till sådana objekt måste enligt styrel

sens uppfattning hänföras bl. a. båtar. Eftersom anskaffning av båt i de 
flesta fall är en grundförutsättning för här aktuella verksamhetsgrenar före

slår styrelsen att statsbidrag får lämnas även till investeringar i båtar med 

tillbehör när dessa är nödvändiga för den verksamhet som skall bedrivas 

och annat statligt stöd ej kan utgå. 

Föredra~anden 

I särskild skrivelse den 28 oktober 1976 har lantbruksstyrelsen anfört att 

gällande ramar för bidrag och kreditgarantier bedöms bli otillräckliga med 

hänsyn till att verksamheten ännu är i inledningsskedet och många pre

sumtiva sökande finns. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 44 

Enligt min mening har stödet till skärgårdsförctagen, vid sidan av olika 

andra statliga och kommunala insatser, stor betydelse för utvecklingen i 
skärgårdarna. Det medverkar till att den bofasta befolkningen i dessa om
råden får förbättrade sysselsättnings- och utkomstmöjligheter. För nästa 

budgetår bör dänör ramen för lånegarantier till skärgårdsförctag ökas från 
2 milj. kr. till 4 milj. kr. och ramen för statsbidrag till skärgårdsförctag ökas 
frän 2 milj. kr. till 3 milj. kr. Som lantbruksstyrelsen har föreslagit bör 

statsbidrag fortsättningsvis kunna lämnas också till investeringar i sådana 
bätar med tillbehör som är nödvändiga för driften av skärgårdsföretag. 
F. n. prövar regeringen ansökningar om stöd till företag med verksamhet 
pä ö som har fast landförbindelse och bofast befolkning eller med verksam

het på fastlandet i anslutning till skärgårdsområde. Enligt min mening bör 
dessa ärenden fortsättningsvis prövas av lantbruksstyrelsen. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 3 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om stöd till skärgårdsföretag, 

2. medge att under budgetåret 1977/78 statlig kreditgaranti beviljas 
för lån till skärgårdsföretag med sammanlagt högst 4 000 000 kr., 

3. medge att under budgetåret 1977/78 statsbidrag till skärgårdsfö
retag beviljas med sammanlagt högst 3 000 000 kr., 

4. till Stöd till skärgårdsföretag för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
förslagsanslag av 3 000 000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C I. Statens jordbruksnämnd 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

12 181099 

14 936 000 

16920000 

Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
rörande ptisreglering på jordbrukets och fiskets områden. Nämnden an
svarar vidare för den ekonomiska försvarsberedskapen på livsmedelsom

rådet och är huvudman för skördeskadeskyddet. 
Ledamöter i nämnden är en generaldirektör och de övriga ledamöter 

som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av fiskeärenden ingår i 
nämnden ytterligare en ledamot. Chef för nämnden är generaldirektören. 

Inom nämnden finns två avdelningar. nämligen produktavdelningen och 

administrativa avdelningen. samt en utredningsbyrå, en internationell byrå 
och en beredskapssektion. 

Till jordbruksnämnden är knutna nämndens konsumentdelegation och 
beredskapsråd. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 53 
Övrig personal 97 

ISO 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 12814000 
Sjuk värd 48000 
Reseersättningar 553000 

Därav utrikes resor (15000) 
Lokalkostnader 1038000 
Expenser 798000 

Därav engångsutgifter (107000) 
Särskilda undersökningar 110000 

15361000 

Uppbördsmedel 
Ersättning frän fonden för 

beredskapslagring 425000 
Nettoutgift 14936000 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens jord
bruksnämnd 

+9 
-8 

+I 

+1061000 
+ 3000 
+ 1810000 

(-) 
+ 490000 
+ 174000 

(+ 221000) 
+ 20000 

+3558000 

+ 85000 
+3473000 

Föredra
ganden 

-9 

-9 

+ 42000 

+ 1506000 
(-) 

+ 487000 
+ 34000 

(+ 121000) 

+2069000 

+ 85000 
+1984000 

Inkomster vid statensjordbruksnämnd, som redovisas på driftbudgetens 

inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 1190000 
kr. (1976/77 1,1 milj. kr.). 
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Statensjordhruk.rniimnd 

I. Pris- och löneomräkning I 970 000 kr.. varav I 768 000 kr. avser kost

nader i samband med nämndens omlokalisering till Jönköping. 

2. 0-alternativet innebär en minskning med tre handläggare och fem bi

träden. 

3. Vid animaliebyrån behövs en byrådirektör för uppgifter rörande kött

klassificeringen ( + !05 000 kr.). 

4. En byrådirektör för arbetsuppgifter inom skördeskadeskyddet be

hövs vid allmänna sektionen(+ 115 000 kr.). 

5. En förste byråsekreterare behövs vid rcstitutionssektionen ( + 97 000 
kr.). 

6. Beredskapssektionen föreslås bli ombildad till byrå. Vidare föreslås 

att enheten tillförs två byrådirektörer (+242000 kr.). 

7. Fisksektionen föreslås bli ombildad till byrä. 

8. F.n byrå.direktör behövs vid personalsektionen(+ 110000 kr.). 

9. Vid internationella byrån behövs en byrådircktör (+ 105000 kr.). 

10. Vid utredningsbyrån behövs en byrådirektör (+ 110000 kr.) och en 

avdelningsdirektör ( + 150 000 kr.). 

11. För ytterligare kostnader inför omlokaliseringen beräknas 528 000 
kr. utöver vad som inräknats i pris- och löneomräkning. 

12. För ökade kostnader i anledning av vidgad ADB-verksamhet krävs 

ytterligare 40000 kr. Lönekostnadsanslaget kan därmed minskas med 

116 000 kr. motsvarande två biträdes tjänster. 

Fiiredra[?anden 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört under 

punkten B I beräknar jag anslaget till 16 920 000 kr. Jag har därvid räknat 

250000 kr. för vissa kostnader i samband med nämndens omlokalisering 
( 11 ). Jag har vidare beräknat 40 000 kr. för ökade ADB-kostnader. Anslaget 

kan samtidigt minskas med lönekostnader för två biträdestjänster (12). 

Jag vill även anmäla att regeringen i samband med omorganisationen av 

statens jordbruksnämnd genom beslut den 3 juni 1976 inrättat bl. a. tre 

byråchefstjänster i Fe 23/24. Samtidigt har fyra ordinarie byråchefstjänster 

dragits in eller förts på övergångsstat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anmält i fräga om vissa byråchefs tjänster, 

2. till Statens jordbruksniimnd för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förs lagsanslag av 16 920 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

994652 

1379000 

1711000 
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J ,antbruksek()nomiska samarbetsnämndens uppgift är att. samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru

ket. 
Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för lantbrukssty

relsen, statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 

ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds ar

betet av en byrächcf. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expertgrup

per. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 2 
Övrig personal 

3 
Anslag 

Lönekostnader 478000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 36000 
Expenser 17000 
Särskilda utredningar 847000 

Därav engångsutgifter (-) 

1379000 

Lantbruksekonomiska samarbetsniim11den 

Beräknad ändring 1977/78 

Lantbruks
ekonomiska 
samarbets
nämnden 

+ 14000 

+ 100000 
(-) 

+ 114000 

Föredra
ganden 

+ 14000 

+318000 
(+250000) 

+332000 

I. Löneomräkning av delposten lönekostnader ( + 14 000 kr.). 

2. Delposten särskilda utredningar utgörs till helt övervägande del av lö
nekostnader. Löneomräkning måste därför ske av denna post om verk

samheten skall upprätthållas i oförändrad omfattning. ( + I 00 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 711 000 kr. Under anslagsposten särskilda utredningar har jag beräknat 

250000 kr. för ett projekt om objektiva skördeprognoser som grundas på 

väderleksdata (jämför punkten C 8). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lantbruksekonomiska samarbetrnäm11den för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1711000 kr. 

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om reglering av priserna påjordbruksprodukter, m. m. 
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Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på slirskild proposition i ämnet. till Pri.1·r1·Rlcrandc 

åtgärder på jordbrukets område för budgetåret 1977/78 beräkna 
ett förslagsanslag av 3 608 000 000 kr. 

C 4. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel m. m. 

Såsom chefen för försvarsdepartementet har anfört tidigare denna dag 
avser han att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition 

rörande inriktningen av säkerhetspolitiken samt totalförsvarets fortsatta 
utveckling. I propositionen kommer även det ekonomiska försvarets ut

veckling jämte de anslagsfrägor som har anknytning härtill att behandlas. 
Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Kostnader ji"ir be

redskapslaxrinx av livsmedel och fodermedel m. m. för budget
året 1977/78 beräkna ett förslagsanslag av 47961000 kr. 

C 5. Stöd till jordbruket i norra Sverige 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

101 058991 

96000000 
105000000 

Statens jordbruksnämnd disponerar anslaget för pristillägg enligt kungö
relsen (1971: 421) om prisstöd till vissa jordbruk och enligt kungörelsen 
(1973: 508) om prisstöd till rennäringen (ändrad senast 1976: 253). 

Statens jordhruk.rniimnd 

Mjölkinvägningen till mejeri har under budgetåret 1975/76 ökat med ca 
5 % i förhållande till föregående är. I norra Sverige har ökningen emellertid 
varit större än genomsnittet. Detta har medfört att utgifterna för det extra 
mjölkpristillägget i norra Sverige blivit 10,4 % högre än under föregående 

är. Utgifterna för prisstödet under budgetåret 1975/76 fördelar sig med 80 

milj. kr. till mjölk, 20.2 milj. kr. till kött av nötkreatur. får och svin samt 
0,9 milj. kr. till renkött. För budgetåret 1976/77 har riksdagen beslutat att 
pristillägget för renkött skall höjas frän 37:50 till 55 kr. per slaktad och be

siktigad ren. I övrigt föreligger inga ändringar i fråga om stödnivåer och 
områdesindelning. Med hänsyn härtill och till produktionsutveeklingen be

räknar nämnden medelsåtgången för innevarande budgetår till 105 milj. kr. 
Med hänsyn till förestående översyn av grunderna för utformningen av 

norrlandsstödet för tiden efter budgetåret 1976/77 kan f. n. ej någon beräk
ning göras av medelsbehovet härför under budgetåret 1977/78. Nämnden 

tar därför upp anslaget till 105 milj. kr.. motsvarande den beräknade me

delsåtgången för innevarande budgetår. 
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Föredraganden 
1972 års jordbruksutredning har i uppdrag att pröva grunderna för ut

formningen av det framtida stödet till jordbruket i norra Sverige. Utred
ningen har avlämnat promemorian (Ds Jo 1976: 9) Det statliga stödet till 
jordbruket i norra Sverige. 1971 och 1974 års riksdagar (prop. 1971:74. 

JoU 1971: 33. rskr 1971: 149 och prop. 1974: 122, JoU 1974: 29, rskr 

1974: 275) har uttalat att det prisstöd som utgår till jordbruket i norra Sveri
ge bör ses över vart tredje år. Mot denna bakgrund avser jag att senare 

denna dag föreslå regeringen att ge statens jordbruksnämnd i uppdrag att, 
efter samråd med lantbruksstyrelsen, inkomma med förslag om prisstödets 
storlek för budgetåret 1977/78. Jag avser att i den av mig under punkten C 

3 aviserade propositionen om reglering av priserna påjordbruksprodukter, 
m. m. återkomma i frågan. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp en framställning av Svenska samer
nas riksförbund om ökning av prisstödet till rennäringen. 

Prisstöd till rennäringen infördes den I juli 1973 enligt beslut av 1973 års 
riksdag (prop. 1973: 96, JoU 1973: 25, rskr 1973: 232). Prisstödet fastställ

des i form av pristillägg till 35 kr. per slaktad och besiktigad ren. Pristilläg
get har därefter enligt beslut av riksdagen höjts den I juli 1974 till 37: 50 kr. 

per ren och den I juli 1976 till 55 kr. per ren (JoU 1974: 29, rskr 1974: 275 
resp. prop. 1975/76: 100 bil. 11 s. 41. JoU 1975/76: 33. rskr 1975/76: 255). 

Svenska samernas riksförbund har hemställt om en höjning av pristilläg
get för renkött till 155 kr. per ren. Statens jordbruksnämnd har efter sam

råd med lantbruksstyrelsen avgett yttrande över framställningen och till
styrkt en höjning av nu utgående pristillägg för renkött. 

Med hänsyn till pris- och kostnadsutvecklingen för renkött i förhållande 
till annat kött förordar jag att pristillägget höjs till 100 kr. per slaktad och 
besiktigad ren fr. o. m. den I juli 1977. Kostnaderna för höjningen av pris
tillägget kan beräknas till ca 1,5 milj. kr. per år. 

Anslaget bör föras upp med 105 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om prisstödet till rennäring-
en, 

2. till Stöd till jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1977/78 an

visa ett förslagsanslag av 105000000 kr. 

C 6. Särskilt övergAngsbidrag At jordbrukare, m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

3074646 

2 500000 
2000000 

4-Riksdagen 1976/77. I saml. l'ir IOO. Bilaga 13 
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Lantbruksstyrelsen disponerar anslaget för utbetalningar dels enligt 

kungörelsen ( 1967: 422) om särskilt övcrgångsbidrag och avgångsvederlag 

ät jordbrukare. dels med anledning av eventuella besvärsärenden i fråga 
om arealtillägg och övergängsbidrag enligt tidigare bestämmelser, dels en
ligt rennäringskungörelsen (1971: 438) för särskilt avgångsvederlag ät ren

ägare. 

Lantbruhstyrelsen 

Antalet beviljade ansökningar om särskilt övergängsbidrag ät jordbruka
re för år 1974 uppgick till ca 5 000. Bidrag på ca 2,9 milj. kr. betalades ut 

hösten 1975. Styrelsen uppskattar medelsbehovet preliminärt till ca 1.8 

milj. kr. 

I fråga om avgångsvederlag ät jordbrukare uppgick utgifterna under är 
1975 till ca 68000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet till ca 100000 kr. 

För särskilt avgångsvederlag ät renägare uppgick utgifterna under är 

1975 till ca 50000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet till ca 100000 kr. 

F öredrat?anden 

Anslaget bör i enlighet med lantbruksstyrelsens förslag föras upp med 2 

milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. för budget

året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 2000000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

30000000 

30000000 

30000000 

Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen 
används för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statensjordbruksnämnd 

Efter samräd med statistiska centralbyrån beräknas statsbidraget till 
skördeskadefonden för budgetåret 1977 /78 till oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 

1977/78 anvisa ett anslag av 30000000 kr. 
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C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

213370001 

22696000 

25156000 

' Inkl. anslaget Jordbruksekonomiska undersökningen. 

Statens jordbruksnämnd är huvudmyndighet för det permanenta skörde

skadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska cen

tralbyrån. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statistiska 

centralbyrån för att bekosta de objektiva skördeuppskattningarna, skörde

skadeskyddets tekniska administration. lantbrukets företagsregister och 

därmed samordnad statistikproduktion samt jordbruksekonomiska under

sökningen. 

1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Statistiska Föredra-
centralbyrån ganden 

Anslag 

Objektiva skördeuppskatl-
ningar 10591000 +3805000 +2978000 

Skördeskadeskyddets tekniska 
administration 2036000 + 424000 + 454000 

Lantbrukets företagsregister 
och därmed samordnad 
statistikproduktion 7819000 -1188000 -1149000 

Jordbruksekonomiska under-
sökningen 2250000 + 177000 + 177000 

22696000 +3218000 +2460000 

Statistiska centra/byrån 

Medelsbehovet under anslaget beräknas öka med 3 218 000 kr. I deona 
ökning ingår pris- och löneomr'.ikning m. m. vid befintlig organisation med 
2 552 000 kr. För övriga kostnad sökningar beräknas 666 000 kr. 

Som resultat av genomförd översyn av urvalssystemet inom de objekti

va skördeuppskattningarna bör en viss omfördelning ske av resurserna 

mellan olika delundersökningar. bl. a. en reducering av spillundersökning
ama och en utökning av återväxtundersökningama. En sådan resursom

fördelning bedöms medföra en i stort sett oförändrad precision i underlaget 
till skördeskadeskyddets ersättningsberäkningar. Genom omfördelningen 
uppstär en rationaliseringsvinst på 400000 kr. 

De objektiva skördeuppskattningarna bör ökas i en utsträckning som 

motsvarar rationaliseringsvinstens storlek. Förslaget innebär att huvudun
dersökningen ökas med 400 gårdar. en begränsad utökning för lägfrekven-
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ta grödor i spannmål och vall samt avsättning av medel för utökningar av 
skördeuppskattningarna vid befarade lokala skördeskador. Totalt beräk
nas kostnaderna härför till 400000 kr. 

Centralbyrån föreslår vidare att en löpande verksamhet med objektiva 
skördeprognoser påbörjas försöksvis. Pä längre sikt bedöms en sädan kun
na medföra att nuvarande subjektiva skördeprognoser kan avvecklas helt 

eller delvis. Förslaget. som grundar sig pä en inom centralbyrån utförd ut
redning, innebär dels en tillämpning i full skala av en objektiv prognostek
nik för grödorna höstvete, kom och matpotatis samt i mindre skala en 
prövning för grödorna höstråg och havre, dels en prövning av en prognos

metod som grundas på väderleksdata. Verksamheten skall utvärderas efter 
fyra -fem år. Kostnaderna för nästa budgetår beräknas till 530 000 kr. 

Tillsammans med lantbruksstyrelsen genomför statistiska centralbyrån 
en statistikkurs för provyteledare i två delar. av vilka den sista delen ge

nomförs våren 1977. Jämfört med budgetäret 1976/77 minskar medelsbe
hovet med 63 000 kr. 

Utvecklingsarbetet med de objektiva skördeprognoserna avslutas under 

budgetåret 1976/77. Medelsbehovet minskar därigenom jämfört med inne
varande budgetår med 145 000 kr. 

För att utreda möjligheterna att statistiskt belysa förekomst och utbred
ning av vissa växtsjukdomar, skadedjur och ogräs i jordbruket och därige

nom framställa underlag för bl. a. biologiska och ekonomiska bedömningar 
av behovet av bekämpningsmedel bör en för- och metodstudie påbörjas 
under budgetåret 1977 /78 och avslutas påföljande budgetår. Kostnaderna 
för budgetåret 1977/78 beräknas till 136000 kr. 

Skördeskadeskyddets tekniska administration förutsätts få oförändrad 
omfattning och utformning i avvaktan på förslag som kan aktualiseras i 

samband med utredningen om skördeskadeskyddet. 
För att centralbyrån åt skördestatistiska nämnden skall kunna fullgöra 

sina uppgifter behövs exkl. löne- och prisomräkning oförändrad medelstill
delning för uppgifter av utvecklingskaraktär (295 000 kr.). 

Enligt föreliggande planer kommer skördestatistiska nämnden att inrikta 

den närmaste tidens utvecklingsarbete på översyn av värderingsreglerna 

för samtliga grödor. Vidare kommer de hittills utförda delarna av utred
ningen av ett system för individuella tilläggsutbetalningar att avslutas. För 

vissa fältförsök i samband härmed har centralbyrån för budgetåren 1974/75 

och 1975/76 erhållit medel från anslaget Prisreglerande åtgärder på jord
brukets område. Fortsatta fältförsök kommer inte att utföras med hänsyn 

till den pågående utredningen. 
Lantbrukets företagsregister och därmed samordnad statistikproduktion 

utvidgas med tre-fem års mellanrum till lantbruksräkning. En sådan räk
ning genomförs år 1976 samt en trädgårdsräkning under första kvartalet 

1977. Räkningarna genomförs enligt den plan som redovisades i anslags
framställningen för budgetåret 1976/77. I planen ingår en utvidgning av 
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uppgiftsinsamlingen till att avse samtliga företag i lantbruksregistret och en 

utökning av antalet insamlade variabler. Därutöver genomförs i anslutning 

till lantbruksräkningen vissa specialstudier, nämligen rörande strukturför
hållandena inom skogsbruket, rörande maskinanvändningen i jord- och 

skogsbruket samt rörande driftsformer och specialiseringstendenscr. I an

slutning till specialstudien om maskinanvändningen förutsätts vissa inle

dande metodstudier rörande lantbrukets tekniska utrustning inför närmast 

följande lantbruksräkning. Totala tilläggskostnaden för räkningarna beräk

nas till 3 982 000 kr., varav 500000 kr. under budgetåret 1977/78. 
För utvccklingsarbete i anslutning till översyn av lantbruksregistrering

en behövs oförändrad mcdelstilldclning. 
En genomgripande översyn av jordbruksekonomiska undersökningen 

påbörjades under budgetåret 1974/75 och beräknas bli avslutad under 
1976/77. Den nya uppläggningen av undersökningen kommer att tillämpas 

fr. o. m. 1976 års undersökning. Omläggningen syftar bl. a. till väsentligt 

förkortade produktionstider. Under en övergångstid utförs därför samti

digt arbete med undersökningar enligt tidigare och ny uppläggning. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
25 156000 kr. Jag har därvid räknat medel för en särbehandling av bevatt

nad och obevattnad potatis i skördeskadeskyddet. De medel inom anslaget 

som disponeras för utrednings- och utvecklingsarbete bör intill ett belopp 

av 400000 kr. kunna användas för sådana utredningar m. m .. som central

byrån kan behöva utföra åt utredningen om skördeskadeskyddet inom 
jordbruket. Under punkten C 2 har jag räknat medel för ett projekt om ob

jektiva skördeprognoser som grundas på väderleksdata. Projektet bör en
ligt min mening bedrivas inom ramen för det arbete som leds av lantbruks
ekonomiska samarbetsnämnden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. för 
budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 25 156000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D 1. Skogsstyrelsen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

12 986 167 

14454000 
16018000 

Skogsstyrclsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om skogs

bruket på mark där skogsvård slagen ( 1948: 237) äger tillämpning. Det ålig

ger skogsstyrelsen särskilt att leda de statliga åtgärderna för att främja det 
enskilda skogsbruket och att verka för deltas och skogsnäringens utveck
ling. Styrelsen är ledande. samordnande och rådgivande organ för skogs
vårdsstyrelsernas verksamhet och central myndighet för rådgivnings- och 

fortbildningsverksamhet rörande det enskilda skogsbrukets rationalisering 
samt för virkesmätning och skogsstatistik. Styrelsen bedriver den skogliga 

prognosverksamhet som behövs som underlag bl. a. för utformning och 

tillämpning av skogspolitiken. 
Skogsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för skogsstyrelsen är en gene

raldirektör. Inom styrelsen finns fyra huvudenheter. en för skogsfrågor, en 

för prognosverksamhet, en för rådgivning och en för administrativa frågor. 

1976/77 

Personal 

Handläggande per~unal 64 
Övrig personal 57 

121 

Anslag 

VtRifter 
Lönekostnader !0945000 
Sjuk värd 40000 
Reseersättningar 640000 

Därav utrikes resor (20000) 
Lokalkostnader 908000 
Expenser 1935000 

Därav engångsutgifter (88000) 
Prov mätningar 21000 

14489000 

Uppbördsmedel 
Inkomst av fotogrammetrisk 

uppdragsverksamhet 35000 

N elloutgift 14454000 

Beräknad ändring 1977/78 

Skogs
styrelsen 

+8 
+I 

+9 

+I 304000 
+ 3000 
+ 220000 

(+ 5000) 
+ 146000 
+ 525000 

(- 3000) 
+ 2000 

+2200000 

+2200000 

Föredra
ganden 

+I 156000 

+ 80000 
(-) 

+ 112000 
+ 214000 
(- 88000) 
+ 2000 

+ 1564000 

+1564000 
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Skogsstyrelsen 

Skogsbrnkets allmänna situation och problem gör det angeläget med en 

förstärkning av styrelsens resurser i främst personellt hänseende. Därige

nom blir det mi~iligt att tillfredsställande fullgöra de mångskiftande viktiga 
uppgifter som ankommer på styrelsen såsom centralt statligt organ för det 

enskilda skogsbrukets och skogsnäringens förkovran. 

Skogsstyrclsen behandlar härefter de siirskilda yrkandena för budget

året 1977/78. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 791000 kr. 

2. 0-altemativet innebär en minskning med sex tjänster. vilket innebär 

att uppgifter av ekonomisk, personaladministrativ. bidragsteknisk m:h råd

givande art inte kan bemästras nöjaktigt. 

3. För att öka effektiviteten i arbetet med att höja skogsproduktionen 

behöver huvudenheten för skogsfrågor förstärkas med en förste byråsek

reterare för planläggnings- och värderingsfrågor och tre byrådirektiirer för 

resp. skogsbruksservice, fröplantagefrågor och handhavande av kemiska 

medel i skogsbruket ( + 509 000 kr.). 

4. Vid huvudenheten för prognosverksamhet behövs en förstärkning 

med en kontorsskrivare ( + 81 000 kr.). 

5. För att möjliggöra en intensifiering av rådgivningen och personalut

bildningen behöver huvudenheten för rådgivning förstärkas med två byrå

direktörer (+259000 kr.). 

6. Ökade krav i fråga om personal- och ekonomiadministration gör det 

nödvändigt att förstärka huvudenheten för administrativa frågor med en 

byrådirektör och en byrådircktör/fiirste byråsekreterare ( + 245 000 kr.). 

7. Personalförstärkningarna under innevarande budgetår medför att lo

kalkostnaderna ökar med 42 000 kr. För bl. a. styrelsens författningssam
ling, vidgat utnyttjande av datorsystemen och för motionsverksamhet 

bland de anställda behövs ytterligare 273 000 kr. 

Föredrugandcn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag förevarande anslag 

till 16018000 kr. Jag har därvid beräknat bl. a. 130000 kr. för ökade dator

kostnader för skogsstyrelsens avlönings rutin och för en förstärkt verksam

hetsplanering inom skogsvårdsorganisationen samt 20000 kr. för ökade 

kostnader i samband med prognosverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsan

slag av 16018000 kr. 

D 2. Bidrag till skogsvårdsstyrelserna 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

59787382 

61993000 

72187000 
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Skogsvårdsstyrelscrna har till uppgift att främja och stödja den enskilda 
skogshushållningen samt att verka för att skogsvårdsarbetet inom de en
skilda skogarna bedrivs på ett planmässigt sätt. Styrelserna skall också ut
öva den uppsikt och vidta de åtgärder som enligt gällande skogsvårds-, na

turvårds- och andra författningar ankommer på dem. 

Personal 

Förvaltningspersonal 
Teknisk personal 

Anslag 

Avlöningar 
Lönekostnadspålägg 
Skogsvårdsstyrelsemas 

allmänna verksamhet 
Skogsvårdsgårdar, ersättning 

till domänverkets fond 

Skogsstyrelsen 

1976/77 

244 
449 

693 

40382000 
19191000 

2192000 

228000 

61993000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Skogs
Myrelsen 

+ 2977000 
+ 1422000 

+ 18589000 

+ 8000 

+22996000 

Föredra
ganden 

+ 2977000 
+ 1422000 

+ 5787000 

+ 8000 

+IOl94000 

Under budgetåret 1975/76 uppgick skogsvårdsstyrelsernas förrättnings
verksamhet till drygt 272 000 dagar eller ungefär lika mycket som under det 
närmast föregående budgetåret. Den offentliga verksamheten ökade med 
6 700 dagar till 71 400 dagar. De skogliga beredskapsarbetena svarade för 

52 % av den totala verksamheten. 
Skogsvårdsstyrelsernas insatser för att åstadkomma en ökning av skogs

produktionen och för att bidra till en förbättrad situation för den svenska 

skogsnäringen måste intensifieras väsentligt. Det är däiför nödvändigt att 
skogsvårdsstyrelsernas resurser för den offentliga verksamheten ökas 
kraftigt. Den offentliga verksamheten bör främst omfatta rådgivning, lag

kontroll och planläggningsfrt\gor. Personalresurser för en ökad offentlig 
verksamhet kan åstadkommas genom att skogsvårdskonsulentema i större 
utsträckning överlåter arbetsuppgifter av servicekaraktär till annan fält

personal. 
Mot bakgrund av det sagda bör antalet offentliga förrättningsdagar ökas 

med 16000 till 85000. Genomsnittskostnaden budgetåret 1975/76 för of

fentlig verkS'dmhet och serviceverksamhet har beräknats till 715 kr. per 
förrättningsdag. Förrättningsdagskostnaden beräknas genom automatiska 

kostnadsökningar stiga till 865 kr. för budgetåret 1977/78. 
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Det statliga bidraget till skogsvårdsstyrclsemas offentliga verksamhet 

under budgetåret 1977 /78 bör uppgå till 73 525 000 kr. Vissa utgifter av of

fentlig natur som inte ingår i förrättningsdagskostnaden beräknas till 
844000 kr. 

Om den del av statens inkomst av skogsvårdsavgifter som tillförs skogs
vårdsstyrelserna via detta anslag kommer att uppgå till oförändrat 11,7 

milj. kr. blir för budgetåret 1977/78 det totala statsbidraget till skogsvårds

styrelsemas verksamhet 86069000 kr. Beloppet bör fördelas på olikå an

slag enligt följande. 1)änstebrevskostnader bör bestridas från anslaget Er
sättning till postverket för befordran av tjänstebrevsförsändelser. Utgifter

na för reseersättningar till personal för viss kursverksamhet bör belasta an
slaget Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. samt vissa 
förrättningskostnader anslaget Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra 

Sverige, m. m. Beloppen under nyssnämnda anslag bör tas upp med resp. 
730 000. 200 000 och 150 000 kr. eller sammanlagt I 080 000 kr. Resterande 
84 989 000 kr. bör anvisas under anslaget Bidrag till skogsvårdsstyrelsema. 

Skogsstyrelsen bör bemyndigas att fördela anslaget på skogsvårdsstyrel

serna. 

I. Pris- och löneomräkning 9156000 kr. 
2. 0-altemativet innebär en minskning av antalet tjänster med 20 och en 

minskning av den allmänna verksamheten. 

Föredraganden 

Antalet förrättningsdagar i skogsvårdsstyrelsemas offentliga verksam
het för budgetåret 1977 /78 beräknar jag till 70 200. Jag har därvid tagit hän

syn till behovet av ökat antal förrättningsdagar för skogsvårdsstyrelsemas 
engagemang i samhällsplaneringen. Medelstilldelningen per förrättnings
dag bör höjas från 735 kr. till 865 kr. Utgiftsramcn för skogsvårdsstyrelser
nas ej taxebelagda verksamhet blir med utgångspunkt i detta belopp 
60 723 000 kr. För vissa andra kostnader av offentlig natur bör beräknas 
844 000 kr. Av de medel som flyter in i form av skogsvårdsavgifter bör 
skogsvårdsstyrelscma över detta anslag tillföras 11,7 milj. kr. 

Jag förordar alltså att den totala kostnadsramen för den med statsmedel 
finansierade delen av skogsvårdsstyrelsemas verksamhet för budgetåret 
1977 /78 bestäms till 73 267 000 kr. Fördelningen på olika anslag bör ske en

ligt följande. Tjänstebrevskostnadema bör bestridas från anslaget Ersätt
ning till postverket för befordran av tjänstebrevsförsändelser under sjätte 

huvudtiteln. Vidare bör utgifter för reseersättningar åt personal för kurs

verksamheten belasta anslaget Kursverksamhet för skogsbrukets rationa
lisering m. m. samt vissa fÖrrättningskostnader anslaget Ågärder för inten
sifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. Dessa utgifter bör nästa budgetår 

beräknas till resp. 730000. 200000 och 150000 kr. eller sammanlagt 
I 080000 kr. Återstående 72 187000 kr. bör anvisas under förevarande an

slag. 
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Liksom hittills bör regeringen fastställa stat för den av statsmedel finan
sierade delen av skogsvärdsstyrelsemas omkostnader samt bemyndiga 

skogsstyrelscn att i övrigt fördela anslaget mellan skogsvärdsstyrelserna. 
Jag hemsfaller att regeringen föresl1'lr riksdagen 

att till Bidrag till skogsl'årdsstyrdserna för budgetåret 1977 /78 anvi
sa ett förs lagsanslag av Tl 187 000 kr. 

D 3. Bidrag till skogsförbättringar 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

8747 521 
7000000 

12 000000 

Huvuddelen av anslaget utnyttjas för att lämna bidrag till skogsplante

ring på nedlagd jordbruksmark. I övrigt lämnas stöd till iständsättning av 

skogar med otillfredsställande skogs tillstånd. bl. a. vissa restskogar. till 
skogsdikning, till åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter. till invente

ring av vissa skador på växande skog samt till att täcka förluster till följd 
av sådan statlig kreditgaranti som avses i kungörelsen ( 1'969: 705) om stat

ligt stöd vid skada på skog. Bidragsbestämmelsema för anslaget finns i 
kungörelsen ( 1948: 239) om statsbidrag till vissa skogsförbättrande åtgär
der (ändrad senast 1976: 413). 

1976/77 

Rambelopp 

I . Skogsodlingsåtgärder på 
nedlagd jordbruksmark 4500000 

2. Omplantering efter 
snytbaggeskador m. m. -

3. Övriga åtgärder 3000000 

7500000 

Anslag 7000000 

I 

Beräknad ändring 1977/78 

Skogs
styrelsen 

+ 1500000 

+10000000 
+ I 000000 

+12500000 

+12000000 

Föredra
ganden 

+5 ()()()()()() 

+5000000 

+5000000 

1 I anslutning till tilläggsbudget I har tagits upp 9 milj. kr. 

Skogsstyrelsen 

I. Under budgetåret 1975/76 har 4280 ha definitivt nedlagd jordbruks

mark skogsodlats med stöd av medel ur anslaget. Den anvisade bidragsra

men har förbrukats helt. 
Den tidigare omfattande nedläggningen av jordbruksdriften på vissa 

marker har nu upphört. En relativt stor areal tidigare nedlagd jordbruks-
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mark har emellertid inte försatts i produktivt skick. Av det utredningsarbe
te som skogsstyrelsen. lantbruksstyrelsen och naturvårdsverket bedriver 
på uppdrag av regeringen framgår att minst 60000 ha outnyttjad mark av 

totalt ca 150 000 ha är lämpliga för skogsodling. Med hänsyn till de praktis
ka möjligheterna till skogsodling bör ca 4 500 ha nedlagd jordbruksmark 

kunna skogsodlas under budgetåret 1977/78. Bidragsramen för skogsod

lingsåtgärder för nämnda budgetår bör ökas med 1,5 milj. kr. till 6 milj. kt'. 
Liksom hittills bör bidragsramen i begränsad omfattning fä tas i anspråk 

för att upprätta markanvändningsplaner till grund för val av för skogsod

ling lämpliga nedlagda jordbruksmarker. 
2. Sedan skyddsbehandling av skogsplantor med DDT inte längre är till

låten har omfattande skador förorsakats av snytbaggen. Genom beslut av 
riksdagen kan bidrag utgå från ifrågavarande anslag med högst 75 % av 

kostnaderna för bl. a. omplantering av skogskulturer som har skadats av 
snytbagge (prop. 1975/76: 125, JoU 1975/76: 42, rskr 1975/76: 271 ). Bidraget 
är begränsat till kulturer som har skadats under år 1975 och kan utgå en
dast under budgetåren 1975/76 och 1976/77. För budgetåret 1975/76 anvi
sades 2 milj. kr. för ändamålet. Detta belopp har förbrukats helt genom att 

fria plantor, motsvarande 30% bidrag. har lämnats ut för plantering av ca 
4000 ha. 

Ifrågavarande bidragsgivning bör fortsätta tills sådana metoder har ska

pats som uppfyller skäliga krav på säkerhet mot skador av snytbagge. 
Skogsstyrelsen har därför i särskild ordning hemställt att bidrag får lämnas 

till omplantering av skogskulturer som har skadats under år 1975 eller se
nare samt att 9 milj. kr. anvisas för ändamålet på tilläggsbudget för budget
året 1976/77. För budgetåret 1977/78 bör anvisas 10 milj. kr. för omplante
ring av ca 10000 ha. 

3. Ramen för bidrag till övriga åtgärder används främst till åtgärder för 
att häva otillfredsställande skogstillstånd på vissa försumpade marker i 
södra och mellersta Sverige. Sammanlagt har ca 5 600 ha dikats och I 160 

ha skogsodlats. Den anvisade bidragsramen har förbrukats helt. 
Våtmarkerna i landet omfattar ca 7 milj. ha varav ca 4 milj. ha kan bedö

mas lämpliga och möjliga att omföra till produktiv skogsmark eller ge en 
avsevärt höjd skogsproduktion. Den hittillsvarande verksamheten bör mot 
bakgrund härav bedrivas i minst oförändrad omfattning. Bidragsramen för 

ändamålet bör ökas med 1 milj. kr. till 4 milj. kr. 
För att vid valet av dikningsobjekt möjliggöra en angelägen avvägning 

mellan skogsproduktions- och andra intressen behöver skogsvårdsstyrel

semas arbete med översiktlig planläggning intensifieras. För ändamålet 
har medel beräknats under anslaget Bidrag till skogsvårdsstyrelsema. 

Under budgetåren 1966/67-1971/72 har bidrag beviljats inom ifrågava
rande ram för försöksverksamhet med mekaniserad dikning, gödsling och 
skogsodling av myrmark. Försöken skall nu sammanställas och utvärde
ras. Efter samråd med skogshögskolan föreslår styrelsen att under budget-
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året 1977/78 får tas i anspräk 100000 kr. av ifrägavarandc ram för ändamå

let. 
4. lltbetalningama under anslaget beräknas till 19 milj. kr. 

Fiiredral!anden 

Jag vill först ta upp frågan om bidrag till viss omplantering av skogskul

turer som har skadats av snytbagge. För innevarande budgetår har riksda
gen medgett att sådant bidrag får beviljas med högst 9 milj. kr. (prop. 

1976/77: 25, JoU 1976/77: 11, rskr 1976/77: 49). Bidrag kan bl. a. utgå till 

kostnaderna för omplantering av skogskulturer som har skadats under år 
1975 och av skogskulturer där skador har registrerats under år 1976 och 
skadorna om än inte med säkerhet kan antas ha inträffat är 1975. Skogssty
relsen har föreslagit att bidragsgivningen skall utsträckas att gälla kulturer 
som har skadats under är 1975 och senare tills säkra skyddsmetoder har 

skapats. 
För egen del är jag inte nu beredd att förorda en sådan förlängning som 

skogsstyrelsen föreslår. Enligt min mening bör dock visst stöd utgå också 
under budgetåret 1977/78 för omplantering av de skogskulturer som nu är 

bidragsberättigade. Dessas omfattning är så stor att det inte är praktiskt 
möjligt att klara omplantering av resterande arealer under nästa budgetår. 

Jag vill i sammanhanget också erinra om den kartläggning som skogsstyrcl
sen gör av problemen kring snytbaggen. 

Jag föreslår att ramen för statsbidrag till skogsodling på nedlagd jord

bruksmark tas upp med 4,5 milj. kr. ( l ). För statsbidrag till omplantering 
efter snytbaggeskador m. m. bör en ram tas upp med 5 milj. kr. (2). För 
statsbidrag till med anslaget i övrigt avsedda åtgärder bör ramen tas upp 
med 3 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn bl. a. till medelsbehovet för för
söksverksamhet med mekaniserad dikning m. m. av myrmark (3). Rege
ringen bör kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbe

talning under anslaget beräknar jag 12 milj. kr. (4). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1977/78 statsbidrag beviljas med 
sammanlagt högst 12 500 000 kr. till skogsodlingsåtgärder på ned

lagd jordbruksmark och med anslaget i övrigt avsedda ändamål, 
2. till Bidrag till skogsförbättringar för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förs lagsanslag av 12 000 000 kr. 

D 4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

19546245 

16500000 
20 000 ()()() 
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Statsbidrag utgår för att bygga skogsbilvägar. Till skogshuvudviigar av 

särskild betydelsi.: från fritidssynpunkt kan förhöjt bidrag lämnas. Bidrags

bestämmelsema finns i kungörelsen (1943: 530) om statsbidrag till vissa 
väg- och flottledsbyggnader m. m. (ändrad senast 1976: 412). 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Skogs- Föredra-
styrelsen ganden 

Rambelopp 

I. Skogsvägbyggnadsföretag 
i det inre stödområdct 10500000' + 13000000 + 11000000 

2. Skogsvägbyggnadsföretag 
utanför det inre stödområdet 8000000 + 5000000 

3. Förhöjning av statsbidraget 
till skogshuvudvägar av 
särskild betydelse från 
fritidssynpunkt 500000 

4. Statsbidrag till underhåll 
av skogsvägar + 12000000 

5. Kreditgaranti till skogs-
vägbyggnadsförctag + 3000000 

19000000 +33000000 +11000000 

Anslag 16500000 + 9000000 + 3500000 

1 I anslutning till tilläggsbudgct I har tagits upp ytterligare 11 milj. kr. 

Skogsstyrelsen 

1och2. Under budgetåret 1975/76 har förutom från ifrågavarande anslag 
beviljats bidrag till skogsbilvägbyggnad av beredskapsmedel. Sammanlagt 
har I 400 km skogsvägar byggts vilket motsvarar årsvolymcn de senaste 
åren. Verksamheten i norra Sverige som har prioriterats ligger i stort sett 
på långtidsplanernas nivå medan verksamheten i södra och mellersta Sve
rige ligger långt under denna nivå. Ett stort antal ansökningar om bidrag 
finns. 

I nuvarande virkesbalansläge är det synnerligen angeläget att avlägset 
belägna skogsmarker nås för avverkning och skogsvård. Sådana områden 
finns i hela landet. Vidare är skogsvägama i främst södra Sverige av så låg 
kvalitet att de inte kan göra rationell tjänst. Fortsatt hög vägbyggnadstakt 

är därför önskvärd. 

Vägbyggnadsvolymen under budgetåret 1975/76 kunde hållas på en ac

ceptabel nivå tack vare att 20 milj .. kr. av arbetsmarknadsmedel anvisades 
särskilt för ändamålet. Skogsvägbyggnader som utförs som beredskapsar
beten är påtagligt dyrare än normal verksamhet bl. a. på grund av plane

ringssvårigheter för alla inblandade parter. Den därigenom minskade tota
la byggnadsvolymen resulterar i undersysselsättning och arbetslöshet 
inom främst mindre, lokalt bundna företag som har begränsade möjligheter 
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att skapa alternativ sysselsättning. Starka skäl talar därför för att överföra 
all bidragsgivning till ifrågavarande anslag. Samma vägbyggnadsvolym 
skulle därmed kunna utföras till en lägre sammanlagd kostnad. I linje med 
det här anförda har styrelsen i särskild ordning hemställt att rambeloppet 
för skogsvägbyggnadsföretag inom det inre stödområdet för innevarande 

budgetår ökas med 11 milj. kr. till 21,5 milj. kr. För budgetåret 1977 /78 re

dovisas tre alternativ för verksamhetens omfattning enligt följande. Styrel
sen förordar lägst alternativ 2. 

Rambelopp (milj. kr.) Alt. I Alt. 2 Alt. 3 

Inre stö<lområdet 18,0 23,5 29,0 
Övriga landet 11,5 13,0 15.5 

29,5 36,5 44,5 

Väglängd (km) I 300 1550 I 900 

3. Förhöjt statsbidrag till skogshuvudvägar av särskild betydelse från 
fritidssynpunkt har under budgetåret 1975/76 utgått till tre företag med en 
sammanlagd längd av 45 km. Bidragsbestämmelsema inom det inre stöd
omrädet innebär att anslagsdelen i huvudsak kommer att användas utanför 

detta. Styrelsen föreslår att ramen tas upp med oförän~rat 500 000 kr. 
4 och 5. I skrivelse den 29 april 1974 har styrelsen helnställt att det statli

ga stödet till skogsväghållning utökas att omfatta undcrhällsåtgärder samt 
att den nuvarande låneformen ersätts med statlig kreditgaranti för län. Det 
är angeläget att denna verksamhet kan påbörjas under budgetåret 1977/78. 
För dessa båda ändamål behöver anvisas två nya rambelopp av resp. 12 

milj. kr. och 3 milj. kr. 
6. Utbetalningarna under anslaget beräknas berocnde·på alternativ till 

23,5 milj. kr., 25,5 milj. kr. resp. 28 milj. kr. 

Fåredraganden 

Riksdagen har medgett att statsbidrag med ytterligare 11 milj. kr. eller 
sammanlagt 30 milj. kr. får beviljas till skogsvägbyggnadsföretag under in

nevarande budgetår (prop. 1976/77: 25, JoU 1976/77: 11, rskr 1976/77: 49). I 

min föredragning motiverade jag uppräkningen, som berör ver~samheten i 

det inre stödområdet, med att strävan bör vara att bedriva skogsvägbygg

nadsverksamheten i ungefär den takt som angetts i skogsstyrelsens lång
tidsplan. Denna princip bör i huvudsak tillämpas även för budgetåret 

1977/78. Jag föreslår därför att ramen för statsbidrag till skogsvägbygg
nadsföretag i det inre stöd området tas upp med 21,5 milj. kr. För statsbi

drag till skogsvägbyggnadsföretag utanför det inre stödområdet bör ramen 
tas upp med oförändrat 8 milj. kr. (I, 2). För förhöjning av statsbidraget till 

skogshuvudvägar av särskild betydelse från fritidssynpunkt bör tas upp en 
ram av oförändrat 500000 kr. (3). Regeringen bör kunna jämka fördelning

en mellan de olika ändamålen. 
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Frågan om statsbidrag till underhåll av skogsvägar och statlig kreditga
ranti för lån till skogsvägbyggnadsföretag bereds f. n. i jordbruksdeparte

mentet. Av betydelse för frågans behandling är bl. a. den allmänna översyn 

av statsbidrag till skogsbruket som görs av 1973 års skogsutredning (4, 5). 

För utbetalning under anslaget beräknar jag 20 milj. kr. (6). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1977/78 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 30000000 kr. till skogsvägbyggnadsföretag, 

2. till Väghyg>:nader på sko>:ar i enskild ägo för budgetåret 1977/78 
anvisa ett förslagsanslag av 20000000 kr. att avräknas mot auto
mobilskattemedlen. 

D 5. Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

31352286 

37 100000 

45000000 

Statsbidrag utgår till markägare i Norrland utom Gästrikland samt inom 
vissa delar av Kopparbergs och Värmlands län. Huvuddelen av anslaget 
utnyttjas för bidrag till åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige. 
Viss mindre del används för att fullgöra tidigare planerade åtgärder inom 
s. k. samverkansområden i de fyrn nordligaste länen och s. k. skogsvårds
områden i lappmarkcn. Bidragsbestämmelsema finns i kungörelsen 
(1974: 472) om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige, kungörelsen 

( 1940: 599) angående villkor för statsbidrag till åtgärder för ökad skogspro
duktion i Norrland m. m. samt i regleringsbrev för budgetåret 1960/61 an
gående bl. a. det särskilda stödet åt skogsbruket i övre Norrland. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Skogs- Föredra-
styrelsen ganden 

Rambelopp 

I. Intensifierad skogsvård 
i norra Sverige 37000000 + 19000000 +12000000 

2. Skogsvårdsområden 100000 100000 100000 

37100000 +18900000 +11900000 

Anslag 37100000 +12400000 + 7900000 

Skogsstyrelsen 

I. Stödet till intensifierad skogsvård i norra Sverige har starkt stimule
rat intresset för att utföra skogsvårdsåtgärdcr och ökat självverksamheten. 
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Stödet har inneburit ett väsentligt tillskott till sysselsättningen. Den för 
budgetåret anvisade bidragsramen har förbrukats helt. Bidraget har förde

lats med 25 ','(· till Norrbottens län. 21 'k till Västerbottens län, 17 '/I till 

Jämtlands län. 13 % till Västernorrlands län. 9 '){: till vardera Gävleborgs 

och Kopparbergs län och 6% till Värmlands län. Fördelningen på ägar

grupper har varit följande, nämligen 65 'J'r till privata skogsägare. 22 t;'-'r· till 

bolag och 13 r;;. till staten och andra allmänna skogsägare. Sysselsättnings

effekten har beräknats till sammanlagt ca 83 000 dagsverken. 

Med ledning av inkomna ansökningar om bidrag. det långsiktiga behovet 

av åtgärder och de praktiska möjligheterna att utföra arbetena har styrel

sen efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen bedömt att rambeloppet 
för budgetåret 1977/78 bör ökas med 19 milj. kr. till 56 milj. kr. 

2. Bidragsgivningen enligt reglerna för skogsvårdsområden beräknas bli 

helt avvecklad under innevarande budgetår. vatför något rambelopp inte 

behöver tas upp för budgetåret 1977/78. 

3. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 49 500000 kr. 

Fdredraganden 

Stödet till intensifierad skogsvård i norra Sverige har visat sig vara ett 

effektivt medel för förbättring av bl. a. plant- och ungskogarnas kvalitet. 

Enligt min mening är det mot bakgrunden av behovet av en ökad skogspro

duktion angeläget att detta restaureringsarbete klaras av så snart som möj

ligt. Jag föreslår dätför att ramen för statsbidrag till intensifierad skogsvård 

i norra Sverige räknas upp med 12 milj. kr. till sammanlagt 49 milj. kr. ( l ). 

För åtgärder inom skogsvårdsområden behöver, som skogsstyrelsen före

slagit. inte tas upp något rambelopp i fortsättningen (2). För utbetalning 

under anslaget beräknar jag 45 milj. kr. (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att under budgetåret 1977/78 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 49000000 kr. till intensifierad skogsvård i 

norra Sverige, 
2. till Ätgärder för intensifierad skog.n•ård i norra Sverige, m. m. 

för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 45 000 000 kr. 

D 6. Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

2 344360 
2019000 

2329000 

Från anslaget bestrids kostnader för rådgivnings- och kursverksamhet 

riktad till skogsägare och skogsarbetare med syfte att främja skogsbrukets 

rationalisering samt för viss personalutbildning och information. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 65 

Skogsstyre/sen 

Rådgivningsverksamheten. som planeras för femårsperioder. bedrivs 
dels i direkt kombination med skogsvårdsstyrelsernas serviceverksamhet, 

bidragsgivning och lagövervakning, dels som ren utbildning för skogsägare 
och anställda i privatskogsbruket. Rådgivningen bör under de närmaste 

åren inriktas främst på produktionsfrämjande åtgärder och arbetsmiljö. 

När det gäller produktionsfrämjande åtgärder är beståndsanläggningen det 

väsentligaste arbetsområdet. Särskilt resurskrävande är därvid rådgivning 
till bl. a. dem som inte bor på sina fastigheter. Även rådgivningen i fråga 

om röjning och gallring måste intensifieras. Under innevarande budgetår 
startar en omfattande rådgivning i skogsskyddsfrågor. Denna rådgivning 

beräknas pågå i flera år. Med hänsyn till de stora riskerna för olycksfall 
och ohälsa i skogsarbcte måste rådgivningen i arbetsmiljöfrågor ges hög 

prioritet. För denna krävs ökade resurser. 

Informationen till den enskilde skogsbrukaren måste utökas i fråga om 

hans rättigheter och skyldigheter i olika sammanhang. Bl. a. gäller detta 
frågor om statsbidrag. skogsvårdslagens bestämmelser. skogsskydd, ar

betsmiljöfrågor i allmänhet och den nya arbetsmiljölagen. För att skogs
vårdsstyrelserna skall kunna tillgodose myndigheters. företags. organisa

tioners, skolors och allmänhetens efterfrägan pä skoglig information krävs 
väsentligt ökade resurser. 

För att förmännen skall kunna avlasta skogsvårdskonsulenterna vissa 
arbetsuppgifter krävs kortare specialutbildning. Vidare behöver all perso
nal inom skogsvårdsorganisationen utbildning i samarbetsfrågor. De peda

gogiska hjälpmedel som är nödvändiga i rådgivnings- och informations
verksamheten behöver förnyas och utökas. 

Styrelsen tillstyrker en hemställan från Sveriges skogsvårdsförbund om 
statsbidrag med 200000 kr. för intensifierad informationsverksamhet. 

Mot denna bakgrund ökar medelsbehovet för budgetåret 1977 /78 med 
I 300 000 kr. Anslaget bör tas upp med 3 319 000 kr. 

I. Pris- och löneomräkning 287 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär en nedskärning av insatserna på områdena ar

betsmiljö, skogsvärdslagen, skogsskydd och beständsanläggning ( + 172 000 
kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 310000 kr. till 2 329000 kr. Jag har därvid beräk
nat medel för bl. a. intensifierad rädgivning i frågor om skogsskydd. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 2 329 000 kr. 

5-Riks~agen 1976/77. I saml. Nr 100. Bilaga 13 
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D 7. Främjande av skogsvård m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

4483 713 

7 500000 

7 500000 

Reservation 3 016287 

Anslaget är avsett att användas för åtgärder som främjar skogsvård samt 
arbetarskydd och arbetsmiljö i skogsbruket. Regeringen har föreskrivit att 
skogsstyrelsen får disponera medlen efter beslut av regeringen i varje sär

skilt fall efter förslag av skogsstyrelsen. 

Skogs styrelsen 

Anslaget har under budgetåret 1975/76 använts för rådgivnings- och in
formationsinsatser rörande beståndsanläggning, beståndsvård, skogs
vårdslagen, arbetsteknik, arbetsmiljö och skogsbruksplanläggning samt 

för vissa utredningar och undersökningar inom nämnda områden. Vidare 
har inköp av maskiner och redskap för demonstration av markberedning 

och terrängtransport finansierats från anslaget. Under innevarande bud
getår kommer anslaget att användas även för bl. a. undersökningar om 

snytbaggeskador och mekanisering av återväxtarbetet samt för inventering 

av gallringar. 
För budgetåret 1977/78 föreslår styrelsen att medel tilldelas för att fort

sätta de under tidigare budgetår inledda rådgivnings- och informationsåt
gärdema bl. a. med de genomförda undersökningarna som underlag. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 7,5 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör som skogsstyrelsen har föreslagit föras upp med oförändrat 
belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande av skog.1-i>ård m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett reservationsanslag av 7 500000 kr. 
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E. FISKE 

E I. Fiskeristyrelsen 

1975/76 Utgift 

l 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

11 001247 

11703000 

12 779000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angående 

fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån sådana ärenden ej 

ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för statens 
lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Chef för fiskeristyrelsen är en över
direktör. Inom styrelsen finns en administrativ byrå, en fiskebyrå, en fis
kevårdsbyrå samt ett havsfiskelaboratorium och ett sötvattenslaborato

rium. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader för 
tjänstemän 

Lönekostnader för annan 
personal än tjänstemän 

Sjuk värd 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Fiskeriundersöknings-

fartygens omkostnader 
Övriga utgifter 

Fiskeristyre/sen 

1976/77 

32 
64 

96 

5941000 

2669000 
22000 

254000 
(15 000) 
936000 
305000 

1202000 
374000 

11703000 

1. Pris- och löneomräkning 1342000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Fiskeri
styrelsen 

+6 
+2 

+8 

+I 057000 

+ 400000 

+ 102000 
(+ 5000) 
+ 251000 
+ 114000 

+ 223000 
+ 97000 

+2244000 

Föredra
ganden 

+ 509000 

+ 80000 

+ 33000 
(-) 

+ 251000 
+ 35000 

+ 147000 
+ 21000 

+1076000 

2. Alternativ 0 innebär ökning av anslaget med 690000 kr. och medför 

minskad insats av extra personal och minskad verksamhet med fiskeriun
dersökningsfartygen. 
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3. För handläggningen av internationella ärenden behövs en byråchef 
(+169000 kr.). 

4. Överdirektören behöver en sekreterare (+69000 kr.). 

5. Vid administrativa byrån krävs en amanuens för beredning av perso
nalärenden. På grund av ökade arbetsuppgifter på det ekonomiadministra

tiva området behöver byrån tillföras ytterligare en assistent. ( + 155 000 kr.) 
6. Fritidsfiskesektionen inom fiskevärdsbyrän behöver en assistent. 

Dessutom behövs tillfällig arbetskraft för kartritningsarbete. ( + 108 000 kr.) 

7. Till följd av att samförläggningen med naturvärds verkets undersök
ningslaboratorium upphört behöver sötvattenslaboratoriet en telefonist 
(+61000 kr.). 

8. För biologiska och statistiska arbetsuppgifter i samband med strävan

dena att lösa fiskerinäringens omställningsproblem till följd av den interna
tionella utvecklingen behövs medel för två forskningsassistenter vid havs
fiskelaboratoriet under två är. För budgetåret 1977/78 krävs 190000 kr. 

9. Medel behövs för att anskaffa kompletterande utrustning till en mini

dator som anskaffats för att bearbeta biologiska och hydrografiska data 
som insamlas vid expeditioner med fiskeriundersökningsfartyget Argos. 
Vidare behövs ytterligare medel till följd av bl. a. ökade tryckningskostna

der. ( + 50 000 kr.) 
10. För att vidga informations- och utbildningsverksamheten bland de 

anställda behöver anslagsposten för reseersättningar ökas med 50000 kr. 
11. Anslagsposten för övriga utgifter behöver ökas för att bekosta söt

vattenslaboratoriets registrering och administration av fiskmärkning i söt
vatten som f. n. finansieras med vattenavgiftsmedel (+50000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
12 779 000 kr. Jag har därvid räknat medel för viss tillfällig arbetskraft (8). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeristyre/sen för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsan
slag av 12 779000 kr. 

E 2. Statens lokala fiskeriadministration 

Nytt anslag (förslag) 5 903 000 

Frän anslaget avses kostnaderna för fiskenämnderna, fiskeriintendent

organisationen, statens fiskeriingenjör, statens fiskodlingsanstalt i Älvkar

leby och statens fiskeriförsöksanstalt i Kälame bli bestridna. 
Fiskenämnd finns fr. o. m. den I juli 1977 i varje län och består av fem le

damöter som utses av länsstyrelsen. 
Fiskeriintendentorganisationen är fördelad på sju distrikt. I varje distrikt 

finns en fiskeriintendent som chef. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättning till lantbruksverket 

för administrativ service 
och lokaler 

Uppbörds medel 
Bidrag av vissa fiske- och 

arrendeavgifts medel 
Ersättningar för undersökningar 

Nettoutgift 

Beräknad ändring 1977/78 

Fiskeri
styrelsen 

+561 

+ 52 

+61 

+59650001 

+ 42000' 
+ 614000' 
+ 303000' 
+ 379000' 

+2412000' 

+9715000 

+ 175000 
+ 80000 

+ 255000l 

+9460000 

Föredra
ganden 

+54' 
+ J2 

+57 

+5630000' 
+ 42000' 
+ 152000' 
+ 303000' 
+ 51 ()()()' 

+6178000 

+ 175000 
+ 100000 

+ 2750006 

+5903000 

' Varav innevarande budgetår redovisas 43 tjänster under anslaget Lantbruks
nämndema och 11 tjänster under anslaget Fiskeriintendenter m. m. 

' Innevarande budgetår redovisas 3 tjänster under anslaget Fiskeriintendenter 
m.m. 

3 Varav innevarande budgetår anvisats sammanlagt 4 077 000 kr. under anslaget 
Lantbruksnämndema och I 543 000 kr. under anslaget Fiskeriintendenter m. m. 

' Varav innevarande budgetår anvisats sammanlagt 490000 kr. under anslaget 
Fiskeriintendenter m. m. 

" Motsvarande kostnader bestrids innevarande budgetår frän anslaget Lantbruks
nämndema. 

" Varav innevarande budgetår upptagits 235000 kr. under anslaget Fiskeriinten
denter m. m. 

Fiskeristyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning 72 000 kr. 

2. Alternativ 0 innebär ökning av anslaget med 22 000 kr. och medför 

bl. a. minskade möjligheter att få biträde vid konstruktion av fiskvägar 
m. m. vid dammbyggnader. 

3. Med hänsyn till den ökade arbetsbelastningen vid fiskeriintendent

kontoren i landets södra delar krävs förstärkning av fiskeriintendentorga

nisationen med två byrådircktörer och två kansliskrivare (+354000 kr.). 

4. Kostnaderna för fiskenämndema föreslås bli bestridna från ett sär
skilt anslag för ändamålet (+7257000 kr.). 
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Föredraxanden 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975/76: 130, JoU 1975/76: 39, rskr 

1975/76: 317) skall de till lantbruksnämnderna knutna fiskerinämnderna 

den I juli 1977 ges ställning av administrativa länsorgan för fiskefrågor -

fiskcnämnder - med fiskeristyrelsen som chefsmyndighet. Därvid skall 
antalet tjänster motsvara lantbruksnämndcrnas nuvarande fiskerikonsu
lentpersonal med undantag av de konsulenter som tjänstgör vid rennä
ringsdelegationerna. Medel för fiskenämndernas verksamhet skall ställas 
till fiskeristyrelse.ns förfogande. Av dessa medel skall även bestridas bl. a. 

kostnader för att ersätta lantbruksverket för lokaler och administrativ ser
vice ät fiskenämnderna. Jag förordar att de kostnader för statens lokala fis
keriadministration som innevarande budgetär bestrids frän anslagen Lant
bruksnämndema och Fiskeriintendenter m. m. i fortsättningen bestrids i 

huvudsak frän ett nytt förslagsanslag benämnt Statens lokala fiskeriadmi
nistration. 

Av praktiska skäl bör reseersättningar, lokalkostnader, expenser och 

kostnader för administrativ service som hänger samman med fiskenämn

dernas verksamhet ocksä under nästa budgetär bestridas från anslaget 
Lantbruksnämnderna. Vid min beräkning av förevarande nya anslag har 

jag därför vad gäller fiskenämnderna endast räknat medel för löner och 
sjukvärd (+4077000 kr.). 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med sammanlagt 5 903 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens lokala fiskeriadministration för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förs lagsanslag av 5 903 000 kr. 

E .3. Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

277 172 

800000 

I 000000 

Reservation 468450 

Från anslaget utgår bidrag till främjande i allmänhet av fiskerinäringen i 

enlighet med plan som regeringen fastställer pä förslag av fiskeristyrelsen. 

Vidare utgår f. n. från anslaget ersättning för förlust på försöksfiske för vil

ket statsgaranti har lämnats enligt kungörelsen ( 1953: 242) angående stats

garanti för försöksfiske (ändrad senast 1976: 49). Från anslaget utgår också 

statsbidrag till anskaffande av säkerhetsutrustning för fiskefartyg enligt be

stämmelser i kungörelsen ( 1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen 

(omtryckt 1976: 449). Dessutom bestrids från anslaget vissa kostnader för 
bevakningsfartyg till stöd för det svenska sillfisket i Nordsjön. Från ansla

get utgår även ersättning till samerna för visst avgiftsfritt fiske på statens 

vatten inom Norrbottens län. 
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Anslag 

Till regeringens disposition 
Täckande av förluster på grund 

av främjande av försöksfiske 
Bidrag till anskaffande av 

säkerhetsutrustning för 
fiskefartyg 

Vissa kostnader för stöd
fartyg för sillfisket 

Ersättning till samerna för 
visst avgiftsfritt fiske 

Fiskeristyre/sen 

1976/77 

127000 

565000 

100000 

8000 

800000 

Beräknad ändring 1977/78 

Fiskeri-
styrelsen 

+I 050000 

+ 500000 

+1 ssoooo 

Föredra
ganden 

+200000 

+200000 

I. Anslagsposten till regeringens disposition används i stor utsträckning 

för att bestrida lönekostnader i samband med speciella undersökningar. 

Med hänsyn till löneutvecklingen och högre lönekostnadspålägg föreslås 

en höjning av posten med 50000 kr. För inköp av ålyngel för utsättningar i 

svenska vallen och utvecklingsarbete beträffande ål vid sötvattenslabora

toriet samt för undersökningar och försöl: inom området akvakultur före

slås att posten tillförs 400000 kr. För att öka utsättningarna av öring på 

ostkusten och därigenom stödja det kustbaserade yrkesfisket begärs en 

höjning av posten med 500000 kr. För försöksverksamhet med åtgärder in

riktade på det yrkesmässiga insjöfisket förordas att posten tillförs 100000 

kr. 

2. Garantiramen för försöksfiske är 250 000 kr. men kan vid behov höjas 

av regeringen till 300000 kr. Utvecklingen i fråga om kvoteringar av fisket 
och ändrade fiskegränser väntas medföra ökat behov av försöksfiske. 

Kostnadsutvecklingen motiverar att garantiramen höjs till högst 500000 

kr. Anslagsposten bör därför tillföras 500000 kr. 

Föredraganden 

Jag vill först anmäla att jag avser att senare denna dag föreslå att detta 

anslag på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande budgetår till

förs 2 milj. kr. Beloppet avser bidrag till anskaffande av säkerhetsutrust

ning för fiskefartyg. 

Jag förordar att garantiramen för försöksfiske höjs från f. n. 250000 kr. 

till 400 000 kr. 

I likhet med fiskeristyrelsen anser jag att det finns behov av medel under 

förevarande anslag för utvecklingsarbete och försöksverksamhet med åt

gärder inriktad!= på det yrkesmässiga fisket. Jag förordar att anslagsposten 
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till regeringens disposition i detta syfte höjs med 200000 kr. Med hänvis
ning härtill och till sammanställningen beräknar jag anslaget till I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande i allmänhet av fiskerinäringen för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

E 4. Kursverksamhet på fiskets område 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

401101 
375000 
455000 

Reservation 291932 

Anslaget används huvudsakligen för yrkesutbildning av fiskare, för viss 

fortbildning av fiskeritjänstemän samt för undervisningskurser och studie
resor som är till nytta för verksamheten i sammanslutningar av större bety
delse för fritidsfisket. 

Anslag 

Till fiskeristyrelsens disposition 
för yrkesutbildning av 
fiskare m. m. 

Fortbildning av fiskeritjänstemän 
Statsbidrag till Svenska 

fiskarenas studieförbund för 
dess allmänna verksamhet 

Statsbidrag till Sveriges fritids-
fiskares riksförbund för kurs
verksamhet 

Fiskeristyre/sen 

1976/77 

355000 

20000 

375000 

Beräknad ändring 1977/78 

Fiskeri
styrelsen 

+ 100000 
+ 50000 

+ 5000 

+ 10000· 

+165000 

Föredra
ganden 

+25000 
+50000 

+ 5000 

+80000 

I. Ansökningarna om bidrag till kurser för yrkesutbildning av fiskare 

uppgår f. n. till ca 650000 kr. För att täcka utgifter för höjda arvoden m. m. 
samt tillgodose ökade anspråk på kurser särskilt i ekonomiska och teknis

ka ämnen inom fiskets område behöver posten ökas med 100000 kr. 
2. Fortbildning av fiskeritjänstemän skall ske vartannat år. För budget

året 1975/76 anvisades 25 000 kr. för ändamålet. Omorganisationen av fis
keristyrelsen och den lokala fiskeadministrationen kommer att ställa öka
de krav på utbildning a.v de anställda. Medelsbehovet för budgetåret 

1977 /78 beräknas till 50 000 kr. 
3. Statsbidraget till studieförbundet bör på grund av ökade kostnader 

höjas med 5 000 kr. 
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4. Eftersom behovet av utbildning på fritidsfiskets område är mycket 

stort förordas att statsbidrag utgår till Sveriges fritidsfiskares riksförbund 
för dess kurs verksamhet med 10000 kr. 

Föredraganden 

Posten för yrkesutbildning av fiskare m. m. bör höjas med 25 000 kr. 

Med anledning av omorganisationen av fiskeriadministrationen bör en post 

för fortbildning av fiskeritjänstemän som fiskeristyrelsen förordat tas upp 
med 50000 kr. för nästa budgetår. Jag biträder vidare styrelsens förslag att 

bidraget till studieförbundet höjs med 5 000 kr. Anslaget bör föras upp med 

totalt 455 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursverksamlzet på.fiskets område för budgetåret 1977/78 an

visa ett reservationsanslag av 455 000 kr. 

E S. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

6773 244 

6200000 
6450000 

Reservation 3 491 567 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen (1971: 384) om statsbidrag 
till fiskehamnar. Från anslaget täcks också underskott vid driften av statli

ga fiskehamnar och kostnader för underhåll och drift av fiskefyrar samt för 

utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostnaderna för fiskets andel i 
sjöfarts verkets kostnader för farledsverksamheten, sjöräddningsväsendet. 
fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. 

Fiskerist.vrelsen 

För verksamheten under budgetåret 1976/77 beräknas ett belopp av ca 7 
milj. kr. vara disponibelt. Medlen väntas komma att tas i anspråk under 
budgetåret. För budgetåret 1977 /78 beräknas medelsbehovet till 8 129 000 
kr. Därav upptas för statsbidrag till fiskehamnar 5 110 000 kr., för täckande 
av underskott vid driften av de statliga fiskehamnarna 500000 kr., för un

derhåll och drift av fiskefyrar och utmärkning av fiskegränser 150000 kr. 
samt för fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten 
m. m. 2 369000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar det totala anslagsbehovet till 6450000 kr. Därtill kommer 
den reservation som kan beräknas föreligga vid ingången av nästa budget
år. Vid min bedömning har jag bl. a., efter samråd med chefen för kommu-
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nikationsdepartementet, beräknat 2 289 000 kr. för att täcka fiskets andel i 

sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskehamnar m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisa 
ett reservationsanslag av 6450000 kr. 

E 6. lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

52434 
20000 

20000 

Frän anslaget utgär bidrag och ersättning i samband med isbrytningen 

för fiskets behov dels på ost- och sydkusten samt under särskilda förhål

landen i de största insjöarna, dels pä västkusten. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till lsbr_vtarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetäret 1977 /78 an

visa ett förs lagsanslag av 20 000 kr. 

E 7. Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

999852 

1470000 

1470000 

Reservation I 038 578 

Anslaget avser kollektiv äterbäring av skatt på bensin som förbrukas i 

yrkesmässigt fiske. Medlen fördelas av fiskeristyrelsen efter ansökan av 

vissa fiskarorganisationer samt i övrigt efter förslag av fiskenämnderna. 

Anslaget beräknas på grundval av kalkyler över bensinåtgången som ut

förs med tre års mellanrum. 

Fiskeristyre/sen 

Bensinåtgången i yrkesmässigt fiske har år 1974 beräknats till 2 l 00 400 li

ter årligen för perioden 1976/77-1978/79. Anslaget bör tas upp med oför

ändrat belopp. 
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Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med oför

ändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 1470000 kr. att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 

E 8. Särskilt omställningsstöd till fiskare, m. m. 

I 975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

137900 

3000000 

3000000 

Från anslaget utgår dels omställningsstöd till fiskare som avser att fram

deles varaktigt utöva annan yrkesverksamhet, dels bidrag till vissa fiskefö

retag med anledning av internationella överenskommelser om fångstbe

gränsningar. Bestämmelser härom har meddelats i kungörelsen ( 1971: 445) 

om statligt stöd till fiskerinäringen (omtryckt 1976: 449) resp. i förordning

en ( 1976: 448) om statligt stöd till fiskeföretag vid fängstbegränsning. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

FöredraRanden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till Särskilt omställnin,;sstöd till fiskare. m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 3000000 kr. 

E 9. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

789119 

1000 

I 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund av 

statlig garanti för lån till konsolidering av eller investering i fiskeföretag, 

för lån till investeringar inom fiskets berednings- och konservindustri samt 

för lån till vissa åtgärder som främjar fri tidsfisket. Bestämmelser härom har 

meddelats i regleringsbrev 1976/77 och kungörelsen (1971: 445) om statligt 

stöd till fiskerinäringen (omtryckt 1976: 449). 
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Fiskeristyrelse11 

Garantiramarna bör föras upp med oförändrade belopp av 20 milj. kr. för 

lån till konsolidering av eller investering i fiskeföretag, 5 milj. kr. för lån till 

investeringar inom fiskets berednings- och konservindustri samt 2 milj. kr. 
för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket. 

Föredraganden 

Anslaget och garantiramarna bör såsom fiskeristyrelsen föreslagit föras 

upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1977 /78 statlig garanti beviljas för lån 
till konsolidering av eller investering i fiskeföretag med samman
lagt högst 20 000 000 kr., för lån till investeringar inom fiskets be
rednings- och konservindustri med sammanlagt högst 5 000 000 

kr. och för lån till åtgärder som främjar fritidsfisket med samman
lagt högst 2000000 kr .. 

2. till Täckande a1· förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 10. Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

46501 
I 000 
I 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i vattenmål 

som utförs inom statens lokala fiskeriadministration. Kostnaderna finansi
eras med ersättningar som tas till uppbörd under anslaget. Ersättningarna 
betalas av sökandena i de vattenmål i vilka särskilda utredningar utförs. 
Regeringen meddelar årligen bestämmelser och fastställer stat för verk

samheten. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1976/77 

19 
35 
S4 

Beräknad ändring 1977/78 

Fiskeri
styrelsen 

Föredra
ganden 
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Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Fiiredra{tanden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. för budget

året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 

E 11. Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

21395 

500000 

200000 

Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare enligt 

lagen (1950: 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med 200 000 kr. 

Föredra{tandl'n 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag minskas med 

300000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till strandägare för mistadfiskerätt m. m. för bud

getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 200000 kr. 

E 12. Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

1000 

1000 

Reservation 710017 

Från anslaget utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom vat

tenområde där möjligheterna till utkomst av fiske försämrats genom avlys

ning på grund av att fisk från området genom förorening får anses otjänlig 

till människoföda. 

Fiskeristyre/sen 

Med hänsyn till reservationen bör anslaget föras upp med oförändrat be

lopp. 
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Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 13. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

Det är min avsikt att senare föreslä regeringen att lägga fram särskild 

proposition rörande prisregleringen pä fisk m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisreglerande 

åtgärder på fiskets område för budgetåret 1977/78 beräkna ett 

förslagsanslag av !0000000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F 1. Statens livsmedelsverk 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

31680075 

32286000 

35 859000 

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågor. Till verkets förvaltningsområde hör även besiktningsveterinäror

ganisationen. 
Statens livsmedelsverk leds av en styrelse. Chef för verket är en gene

raldirektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen hygienavdelning

en, undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Därav engångsutgifter 

Resor som ersätts av 
uppdragsgivare 

Lokalkostnader 
Expenser 
Utrednings- och under-

sökningskostnader 
Uppdrags verksamhet 
Kurs verksamhet 
Informations verksamhet 
Teknisk expertis m. m. på 

det regionala planet 
Kostnader för utförselkontroll 

av livsmedel 
Kostnader för införselkontroll 

av färska vegetabilier 

1976/77 

89 
149 

238 

18894000 
36000 

455000 
(100000) 

(65 000) 

10000 
5728000 
2203000 

3500000 
60000 

574000 
425000 

399000 

1000 

1000 

32286000 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens Föredra-
livsmedelsverk ganden 

+ 8 +2 
+ 9 +2 

+17 +4 

+2 733 ()()() +1118000 

+ 216000 + 104000 
(+ 40000) (+ 15 000) 
(+ 65000) (+ 65000) 

+1877000 +1877000 
+ 657000 + 315000 

+ 925000 + 280000 

+ 10000 65 ()()() 
+ 45000 + 34000 

82000 90000 

+6381000 +3573000 
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Inkomster vid statens livsmedelsverk. som redovisas på driftbudgetens 

inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till I 750 000 

kr. ( 1976/77 1,5 mili. kr.). 

Statens livsmedelsverk 

I. Pris- och löneomräkning 4 113 000 kr. 

2. Alternativ 0 innebär minskade resurser för utrednings- och undersök
ningsverksamheten och för insatser inom livsmedelskontrollen ( + 2 293 000 

kr.). 
3. för verkets planering behövs en särskild planeringsenhet. För ända

målet behövs en avdelningsdirektör och en assistent. ( + 215 000 kr.) 

4. Verkets nuvarande sekretariat för Codex Alimentariusfrågor bör om
bildas till en särskild internationell enhet för samtliga internationella ären

den. För ändamålet behövs en avdelningsdirektör. ( + 144000 kr.) 

5. Med hänsyn till behovet av utvidgad toxikologisk prövning på djur 
bör toxikologiska laboratoriets försöksdjursenhet förstärkas med tre för
söksdjurstekniker och tre laboratorieassistenter. För näringsvärdeanaly
ser och undersökningar om näringsomsättningen i kroppen bör näringsla

boratoriets kostsektion förstärkas med en livsmedelstekniker och en labo
ratorieassistent. Vidare behövs ytterligare medel till förbrukningsmateriel. 

( +719000 kr.) 
6. Kemiska sektionen Il inom livsmedelslaboratoriet leds av en förste 

kemist. På grund av ökade krav på kontroll av livsmedelstillsatser och 
främmande ämnen i livsmedel bör sektionen förstärkas med en laborator. 
(+ 141000 kr.) 

7. Ökade resurser behövs för utrednings- och undersöknings verksam
het avseende bl. a. fett och mykotoxiner ( +400 000 kr.). 

8. Med hänsyn till det stora antalet icke avgjorda ärenden på normbyrån 

behöver byrån förstärkas med en assistent ( +93 000 kr.). 
9. För tillsyn av anvisningslaboratorier och godkända livsmedelslabora

torier behövs en livsmedelsbakteriolog med stadsveterinärkompetens 
(statsinspektör) ( + 135 000 kr.). 

JO. För att tillsynen av bl. a. exportkontrollanläggningar skall kunna ut

föras i tillräcklig omfattning behöver hygienavdelningens produktionsbyrå 

förstärkas med en statsinspektör ( + 149000 kr.). 
I I. Permanent behov av regional teknisk expertis finns, varför en arvo

destjänst med placering vid länsstyrelsen i Kristianstad som bekostas av 

medel som anvisats för teknisk expertis m. m. på det regionala planet före

slås omvandlad till en fast tjänst. 
12. För att leda och samordna verkets kursverksamhet behövs en ut

bildningsledare ( + 115 000 kr.). 
13. För att förbättra informationen till allmänhet och näringsliv om 

verkets bestämmelser, räd och anvisningar bör informationsenheten för

stärkas med en assistent ( +93 000 kr.). 
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14. Med anledning av ökad tillsynsverksamhet bör medel avsedda för 

inrikes resor räknas upp med 3.5 000 kr. För införselkontri.>11 av animala 

livsmedel behövs ytterligare 25 000 kr. ( +60 000 kr.) 

Fiiredra1<anden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

35 859000 kr. Jag har därvid räknat medel för två laboratorieassistenter vid 

toxikologiska laboratoriet (5) och en handläggare för tekniska arbetsupp

gifter (I I). Vidare bör en tjänst som statsinspektör inrättas för tillsyn av 

exportkontrollanläggningar och betalas av de medel som flyter in från ex

portkontrollen ( 10). 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 

att till Statens Jii'smedd.1·1•erk för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 35 859 000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

12092 503 

12447000 

14053000 

Från anslaget avlönas personal som utför köttbesiktning vid kontroll

slakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa av 

slakteriföretagen. 

Personal 

Veterinärtjänster' 
Assistenttjänster 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Expenser 

1976/77 

78 
40 

118 

11858000 
4000 

575000 
IOOOO 

12447000 

Beräknad ändring 1977/7'il 

Statens Föredra-
livsmedelsverk ganden 

+I +I 

+I +I 

+ 1484000 + 1484000 
+ 3000 + 3000 
+ 115000 + 115000 
+ 4000 + 4000 

+1606000 +1606000 

' Härtill kommer ca 20 veterinärer som utför besiktning vid renkontrollslakterier. 

f•-K1bdagcn 197h/77. I "'"'I. Nr 100 R1laga U 
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Avgifter för köttbesiktning. som redovisas pi'i driftbudgetens inkomstsi

da under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 15, 7 milj. kr. ( 1976/77 
14.0 milj. kr.J. 

Statens li1·smedels1·erk 

I. Pris- och löneomräkning I 461 000 kr. 

2. För utvec.:kling och utbildning avseende sjukdomsdiagnostik och 

sjukdomsregistrering vid slakterierna bör en ny tjänst som patolog inrättas 

inom besiktnings veterinärorganisationen ( + 145 000 kr.). 

Fiiredrauande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 053 000 kr. Jag har därvid räknat medel för en statsinspektör inom be
siktningsveterinärorganisationen (2). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av l'i.Ha kostnader för köttbesiktning l'id kontroll

slakterier för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 
14 053 000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

22 197 451 

22 813 000 

24 110000 

Statens veterinärmedicinska anstalt utför praktiskt-vetenskapliga under

sökningar. vetenskaplig forskning och andra arbeten som äger samband 

därmed inom veterinärmedicinens och livsmedelshygienens områden. An

stalten producerar sera, vacciner och andra bakteriologiska preparat för 

djursjukvåFd. Anstalten bedriver upplysnings- och forskningsverksamhet 

bl. a. i fråga om bekämpning av kreaturssjukdomar. 

Statens veterinärmedicinska anstalt leds av styrelsen för jordbrukets 

högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. Chef för anstalten är en 

föreståndare. Inom anstalten finns sju avdelningar, nämligen bakteriolo

giska avdelningen, virologiska avdelningen, patologisk-anatomiska avdel

ningen, kemiska avdelningen, parasitologiska avdelningen, produktions

avdelningen och konsulentavdelningen samt en ekonomisektion. 
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1976/77 

Personal 

Handliiggande personal 55 
Övrig personal 156 

211 

Anslag 

Lönekostnader 16340000 
Sjukvård 30 lKlO 
Rescersättningar 115 000 

Därav utrikes resor (30000) 
I .okalkostnader 2681000 
Expenser 261000 
Särskilda undersökningar 156000 
Övriga utgifter 3 230()()() 

22813000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor 
och statens 
veterinär
medicinska 
anstalt 

+2 

+2 

+I 054 000 
+ 10000 
+ 100000 

(+ 35 000) 
+ 179000 
+ 144000 
+ 77000 
+ 865000 

+2429000 

Föredra
ganden 

+ 633()()() 
+ 10000 
+ 22 ()(K) 

(-) 

+ 179000 
+ 14000 
+ 12000 
+ 427000 

+1297000 

Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt, som redovisas på 

driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas 

till 7 .3 milj. kr. ( 1976/77 7 milj. kr.). 

Styrelsen för jordbrukets hii1:sko/or och statens i·eteriniirmedicinska an
stalt 

I. Lönc- och prisomräkning I 910000 kr. 

2. 0-alternativct innebär en anslagsminskning av I 018000 kr. En sädan 

minskning skulle medföra att anstalten ej kan uppfylla sina uppgifter enligt 

instruktionen och att landets beredskap mot bl. a. smittsamma sjukdomar 
därigenom försvagas. 

3. För att på ett tillfredsställande sätt klara såväl rutinverksamheten 

som forsknings- och utvecklingsarbctet vid patologisk-anatomiska avdel

ningen bör denna förstärkas med en laborator ( + 151 000 kr.). 

4. På grund av de miljökemiska och toxikologiska frågornas betydelse 

och den moderna analysteknikens förskjutning mot avancerade instrumen

tella metoder behövs förstärkning med en förste kemist vid kemiska avdel
ningen ( + 111 000 kr.). 

5. Virologiska avdelningen flyttar under år 1976 till biomedicinskt cen

trum (BMC) i Uppsala. Den för verksamheten nödvändiga servicen för ad

ministration, verkstad. disk och försöksdjurshållning kommer att köpas 

från den centrala administrationen på BMC (+ 155 000 kr.). 
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6. Anslaget för utrikes resor bör ökas för att anstalten skall ffl. snabb och 
effektiv information om den internationella utvecklingen(+ 30 000 kr.). 

7. Utvecklingen inom bakteriologin gör att bakteriologiska avdelningen 

behöver personal med kunskap inom det biokemiska området. En labora

torieassistenttjänst bör omvandlas till en tjänst för ingenjör med biokemisk 

kompetens. ( + 36 000 kr.) 

8. På grund av den snabba tekniska utvecklingen och övergång till 

avancerade metoder behövs en kvalificerad apparattekniker vid produk

tionsavdelningen. En laboratorieassistenttjänst bör därför omvandlas till 

en ingenjörstjänst <+36000 kr.). 

9. Avdelningsföreståndarna för konsulentavdelningen och produktions

avdelningen samt statsepizootologen föreslås fä tjänstebenämningen pro

fessor. Epizootologiska enheten bör benämnas avdelning. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

24 110000 kr. Tjänstebenämningen för avdelningsföreståndaren för konsu

lentavdelningen samt för statsepizootologen bör ändras till professor och 

avdelningsföreståndare. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens l'eterinärmedicinska anstalt för budgetäret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 24 110 000 kr. 

F 4. Veterinärstaten 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

27715103 

29025000 

32145000 

Från anslaget avlönas personal i distriktsveterinärorganisationen. Vida

re bekostas bl. a. viss kursverksamhet för veterinärpersonal m. fl. 
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Personal 

Distrikts veterinärer 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Expenser 
Kurs verksamhet 
Ersättning till avlägset 

boende djurägare 
Anskaffande av viss labora

torieutrustning m. m. 
Djurskyddsfrämjande åtgärder 

Lantbruksstyre/sen 

1976/77 

310 

26 197000 
11000 

2054000 
(-) 

184000 
129000 

400000 

50000 

29025000 

1. Pris- och löneomräkning 3 206000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Lantbruks
styrelsen 

+10 

+2451000 

+ 991000 
(+ IOOOO) 
+ 304000 
+ 85000 

+ 298 ()()() 

+ 110000 
+ 100000 

+4339000 

Föredra
ganden 

+ 1878000 

+ 700000 
(-) 

+ 172000 
+ 85000 

+ 160000 

+ 25 ()()() 
+ 100000 

+3120000 

2. Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen behöver ökas 
med tio fasta förfogandetjänster (+573000 kr.). 

3. För att genomföra automatisk databehandling av distrikts veterinärer
nas praktik verksamhet behövs 222 000 kr. 

4. För att möjliggöra en övning med mobilisering av ett beredskapslabo

ratorium samt nyanskaffning av torrsubstrat behövs 85 000 kr. 
5. Under de senaste åren har i skilda sammanhang framförts kritik från 

djurskyddssynpunkt mot den moderna djurhållningen. Bl. a. har anfärts att 
samhället borde anvisa större resurser när det gäller övervakhingen av 
djurhållningen. 100000 kr. bör anvisas för att olika metoder skall kunna 
prövas och andra åtgärder vidtas i syfte att öka skyddet för djuren. 

Föredraganden 

Jag finner det angeläget att medel kan ställas till förfogande för under

sökningar och andra åtgärder på djurskyddsområdet. Jag beräknar 100000 

kr. för ändamålet. För statens del av kostnaderna för automatisk databe
handling av distriktsveterinärernas praktikverksamhet beräknar jag 

323 000 kr. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget 
till 32 145 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veterinärstaten för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsan
slag av 32 145 000 kr. 
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F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

9237063 

4 500000 

6500000 

Anslaget används för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar, såsom sal
monellos och mul- och klövsjuka. 

La11rhrukssryrelse11 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 6,5 milj. kr. med hänsyn till 

de kostnader bekämpandct av smittsamma husdjurssjukdomar under sena

re år uppgått till och att styrelsen bemyndigas att liksom tidigare få dispo

nera vissa medel från anslaget för särskilda undersökningar avseende 
främst salmonellos. 

Föredra Randen 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bekämpande m· smitr.rnmma husdjurssjukdomar, m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 6500000 kr. 

F 6. Bidrag till djursjukvård i vissa fall 

1975/76 Utgift 

t 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

100112 

150000 

150000 

Anslaget disponeras för statsbidrag enligt förordningen ( 1975: 540) om 

statsbidrag till djursjuk vård i vissa fall. 

Lantbruksstyre/.1·e11 

Bidrag utgår till djursjukvård i vissa fall för kostnader för veterinärvård 

till sådana djurägare med begränsad produktion och låg inkomst, vilkas 

djurbesättningar särskilt hårt drabbats av sjukdomsfall. Bidrag utgår endast 

till djurägare som har sin huvudsakliga inkoms'l av jord- eller skogsbruk 

och vars till statlig inkomstskatt taxerade inkomst ej överstiger 15 000 kr. 

och som ej heller påförts förmögenhetsskatt. Anslaget bör föras upp med 

oförändrat belopp. 
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Jag torde i detta sammanhang fä anmäla att Kungl. Maj:t den 14 juni 

1974 uppdrog åt lantbruksstyrclsen att bl. a. se över frågan om hur ren

näringens behov av veterinärservice i enlighet med utvecklingens krav 

bäst skall kunna tillgodoses. Med anledning härav har styrelsen bl. a. lagt 

fram förslag om att rennäringen. när det gäller täckande av kostnader för 

djursjukvård. bör vara likställd med övrig husdjursskötsel. Styrelsen före

slår därför att hidrag till djursjukvtl.rd i vissa fall skall utgå liven till renliga

re vars renhjordar särskilt hårt har drahhats av sjukdomsfall. 

Remissyttranden. Efter remiss har yttranden avgetts av riksrcvisions

verket. statens livsmedclsverk. statens veterinärmedicinska anstalt. liins

styrelserna i Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län. Svenska sa

mernas riksförbund samt Sveriges veterinärförbund. 

Rcmissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. 

Föredraganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag att statsbidrag till djursjukvård 

bör utgå även till renägare vars renhjordar särskilt hårt har drabbats av 

sjukdomsfall. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till renägare för 

djursjukvård. 

2. till Bidrag till tUur.\:iuk1·ärd i l'issa fall för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 150000 kr. 

F 7. Veterinärinrättningen i Skara: Djursjukhuset 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

875 2581 

700000 

652000 
1 Anslaget Veterinärinrättningen i Skara. 

Djursjukhuset vid veterinärinrättningen i Skara är sjukvårdsanstalt för 

husdjur och utövar djursjukvård mot ersättning. Vid djursjukhuset får 

även bedrivas vetenskapliga undersökningar rörande husdjurens sjukdo

mar. 

Djursjukhuset vid veterinärinrättningen lyder under styrelsen för jord

brukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. FöresHrndare 

för djursjukhuset är en chefsveterinär. 
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1976/77 

Personal 

V c:terinär personal 8 
Övrig personal 17 

25 

Anslag 

Utgiftpr 

Lönekostnader I 124000 
Omkostnader 1532000 

2656000 

lnkom.vter 1956000 
Nettoutgift 700000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor 
och statens 
veterinär
medicinska 
anstalt 

+3 

+3 

+ !07000 
+260000 

+367000 

+ 167000 
+200000 

Föredra
ganden 

+ 41000 
+ 78000 

+ 119000 

+167000 
- 48000 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt 

I. Löne- och prisomräkning 174000 kr. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslaget med 44 000 kr. 

3. Nya lokaler med operationsavdelning för stordjur och röntgenavdel
ning har nu tagits i bruk. De förbättrade materiella förutsättningarna för 

djursjukvården måste följas upp även på den personella sidan genom för

stärkning med en tjänst som röntgenassistent (+66000 kr.). 

4. I och med att undervisningen startar kommer djursjukhuset också att 
belastas med ökade kostnader för teknisk personal. I det kliniska arbetet 

kan man inte räkna med att studerandena kommer att utgöra en arbetskraft 

utan de kommer i stället att kräva arbetsinsatser av personal från samtliga 

kategorier. Två djurvårdare måste anställas(+ 102000 kr.). 

5. Till reseersättningar, expenser, övriga utgifter m. m. begärs ytterliga

re 25 000 kr. 

6. Intäkterna från verksamheten har stigit tillfredsställande under de se

naste åren. De sammanlagda kostnadsstegringama kan dock inte helt täc

kas av ökade intäkter. Det statliga tillskottet måste även i framtiden ligga 
på omkring 30 % av kostnaderna för verksamheten. Även om intäktsök

ningen här beräknas till 170 000 kr. måste det statliga bidraget ökas med 

200000 kr. sammanlagt för att täcka de ökade kostnader som i första hand 

föranleds av den beräknade utbildningsinsatsen från djursjukhusets sida. 
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FöredraRamlen 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslär riksdagen 
att till VeteriniirinriittninRen i Skara: Djur.1j11kh11sct för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 652 000 kr. 

F 8. Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

12758026 

14 295 000 

14 784 000 

Statens centrala frökontrollanstalt är centralt organ för den statliga frö

kontrollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa 

analysering, provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror samt att 

bedriva forskning och försöksverksamhet i syfte att främja tillhandahållan

det av fullgott utsäde. Anstalten bedriver vidare rådgivning och upplysning 

samt utövar tillsyn av efterlevnad av författningar på frökontrollområdet 

samt arbetar för samordning av frökontrollverksamheten. Anstalten har 

hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter. 

Statens centrala frökontrollanstalt leds av en styrelse. Chef för anstalten 

är en föreståndare. Anstalten omfattar en huvudinstitution samt två öppna 

filialer och en sluten filial. Den slutna filialen utför frökontroll vid W. Wei

bull AB. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Statens centrala Föredra-
frökontroll- ganden 
anstalt 

Personal 

Handläggande personal 28 
Övrig personal 125 -3 -3 

153 -3 -3 

Anslag 

Lönekostnader 10833000 +252000 +252000 
Sjuk värd 20000 
Reseersättningar 114000 + 16000 + 10000 

Därav utrikes resor (I I 000) (-) (-) 
Lokalkostnadet 1240000 + 56000 + 56000 
Expenser 178000 + 22000 + 8000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 27000 + 3000 + 3000 
Övriga utgifter 1883000 +234000 +160000 

14295000 +583000 +489000 
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Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt. som redovisas p:\ 

driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas 

till 10.4 milj. kr. (1976/77 9.7 milj. kr.). 

Statens celltra/a frökvntro//anstalt 

I. Pris- rn:h löneomräkning m. m. 775 000 kr. 

2. 0-alternative' innebär en minskning av anslaget med 744 000 kr. 

3. Som en följd av arbetsanpassningen ber~iknas det vara möjligt att 

nedbringa antalet anställda med tre personer ( - 19:! 000 kr.). Vidtagna m:h 

påbörjade åtgärder under budgetåren 1968/69-1977/78 minskar persona

len med sammanlagt 52 personer. 

4. Kostnaderna för uppdrags verksamheten vid filialen i Umeå och sort

kontrollen av köksväxter i Lund skall enligt nuvarande regler för taxesätt

ningen bäras av den som utnyttjar dessa tjänster. l nuläget subventioneras 

dock dessa kostnader med statsmedel. Med hänsyn till målet för utsädes

kontrollen och av rättviseskäl bör emellertid inte analyser m. m. vid filia

len i Röbäcksdalen kosta mer än analyser utförda vid huvudenheten. 

Köksväxtanalyser bör inte heller kosta mer än analyser av lantbruksväxter 

av motsvarande svårighetsgrad. Kostnader för analys verksamhet som inte 

täcks av avgifter bör betalas över statsbudgeten. 

Föredraf?anden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 784 000 kr. Vidare bör medges att kostnaderna för den del av uppdrags

verksamheten vid filialen i Umeå och sortkontrullen av köksväxter i Lund 

som inte täcks av avgifter tills vidare betalas från detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om täckande av kostnaderna för 

vissa analyser. 

2. till Statens centrala frökontrollanstalt: Förva/tnin>(skostnader 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 14 784000 kr. 

F 9. Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

53423 

60000 

60000 

Statens centra7a frökontrollanstalt 

Reservation 6793 

För att bibehålla nuvarande ambitionsnivå föreslår anstalten fortsatt 

oförändrad medelsanvisning till utrustning. 
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FiiredraRa1tde11 

Jag bitrlider statens centrala frökontrollanstalts förslag. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens centrala friikontrollanstalt: Utrust11i1t[f för budget

året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 60000 kr. 

F 10. Bekämpande av växtsjukdomar 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

311 045 

150000 

150000 

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot viixtskadegörarc enligt växtskyddslagen ( 1972: 318) samt för vissa för

luster till följd av sådana åtgärder. Vissa kostnader för beredskapsåtgärder 

mot koloradoskalbaggen bestrids också från detta anslag. 

Lantbruksstyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 150 000 kr. och att styrelsen 

bemyndigas att använda högst 100 000 kr. för brådskande undersökningar i 

samband med växtinspektion samt högst 20 000 kr. för täckande av kostna

der för växtskyddsförsök vid lantbruksnämnderna i Östergötlands. Kal

mar och Skaraborgs län. 

Föredra{fanden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bekiimpande m· i•äxtsjukdomar för budgetåret 1977/78 anvisa 
ett förslagsanslag av 150000 kr. 

F 11. Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belof>p av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för kemisk ana

lys verksamhet i fråga om produkter från jordbruk, skogsbruk och träd

gårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laboratoriet 

utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskil

da och fungerar som servicelaboratorium för forskning och försöksinstitu

tioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden. La-
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boratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse för den 

lantbrukskemiska analys verksamheten samt lämnar råd och upplysningar i 

ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för la

boratoriet är en föreståndare. Inom laboratoriet finns två avdelningar, en 

uppdragsavdelning och en avdelning för metodutveckling samt en ekono

misektion. Dessutom finns en norrlandsfilial i Röbäcksdalen. 

Verksamheten finansieras med avgifter och bidrag. Avgifterna skall i 

princip täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten. Täckning av even

tuellt underskott för denna verksamhet och för metodutveckling m. m. 

sker genom att bidrag lämnas till verksamheten från reservationsanslaget 

Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

A.nslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Omkostnader 

Inkomster 
U ppdragsverksamhet 
Bidrag 

1976/77 

13 
54 

67 

5074000 
1961000 

7035000 

3700000 
3 335000 

7035000 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

I. Pris- och löneomräkning 452 000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens lant- Föredra-
brukskemiska ganden 
laboratorium 

+I 

+l 

+ 593000 + 977000 
+ 651 ()()() + 295000 

+1244000 +1272000 

+1000000 + 770000 
+ 244000 + 502000 

+1244000 +1272000 

2. Alternativ 0 innebär nedläggning av norrlandsfilialen ( -131 000 kr.). 

3. För utveckling av analysarbetet behövs en försöksledare. För att 

möjliggöra ökad uppdrags verksamhet behövs medel för extra arbetskraft. 

(+345000 kr.) 

4. Vidare begärs ytterligare medel till bl. a. apparatköp och förbruk

ningsartiklar (+244000 kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar bl. a. inkomsterna från uppdragsverksamhcten till ett lägre 

belopp än laboratoriet har angett. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att ti\l Statens lantbrukskemiska laboratorium: Vppdragsverksam

het för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 12. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

2756000 

3 335 000 

3 837 000 

Under anslaget anvisas medel för metodutveckling m. m. och för att täc

ka eventuellt underskott i uppdrags verksamheten vid statens lantbrukske

miska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

Anslaget bör föras upp med 3 579 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F I I beräknar jag 

anslaget till 3 837 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till statens lantbrukskemiska laboratorium för budget

året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 3 837 000 kr. 

F 13. Statens maskinprovningar 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att för riksdagen lägga 

fram särskild proposition med anledning av utredningens om kontroll

anstalterna på jordbrukets område betänkande (Ds Jo 1976: 3) Statens ma

skinprovningar - uppgifter och organisation m. m. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens maskin

prol'ningar för budgetåret 1977/78 beräkna ett förslagsanslag av 
3 794000 kr. 

F 14. Statens växtsortnämnd 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

186617 

182000 

240000 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen 

(1971: 392) och lagen (1976: 298) om statsplombering av utsäde och om 

växtförädlingsavgift. 

Nämnden består av ordförande samt 13 andra ledamöter. Inom nämn

den finns en avdelning för växtförädlarrättsfrågor samt en avdelning för 

odlingsvärdesprövning med en sektion för lantbruksväxter och en sektion 

för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en kansli

chef. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 94 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Uti.:ifier 
I .önekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

VppbiirdsmeJe/ 

Avgifter 

Nettoutgift 

Stult'ns \'äxtsortnämnd 

1976/77 

I 
1 
2 

245 ()()() 
100 

48000 
(25 (I{)()) 

llHlOO 
20000 
6900 

338000 

156000 

182000 

Pris- och löneomräkning 58 000 kr. 

Föreclrai.:a ncle11 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
växtsort
nämnd 

+41000 

+ 2000 
(+ 4000) 

+ 2000 
+ 2000 
+11000 

+58000 

- 6000 

+64000 

Föredra
ganden 

+41000 

+ 2000 
(+ 3000) 
+ 2 (){)() 
+ 2 (){)() 
+ 11 000 

+58000 

+58000 

Med hlinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens 1•iixt.wrtniim11d för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 240 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

Vissa för jordbrukets högskolor gemensamma frågor 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt är gemensam för lantbrukshögskolan, veterinärhögskolan. skogshög

skolan. statens veterinärmedicinska anstalt (SV A). statens skogsmästar

skola och veterinärinrättningen i Skara - fältstation för veterinärhögsko

lan och lantbrukshögskolan. Under styrelsen finns en för högskolorna och 

SY A gemensam central förvaltning och biblioteksorganisation. 

Jordbrukets högskolor har till uppgift att på vetenskaplig grund bedriva 

utbildning. forskning och försöksverksamhct. Verksamheten syftar till 

att bl. a. ge berörda näringar vägledning i praktiska frågor. Högskolornas 

nära anknytning till näringarna kommer till uttryck i sammansättningen av 

den gemensamma styrelsen i vilken finns representanter för bl. a. berörda 

myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv. Styrelsen, som under 

sig har ett gemensamt rektorsämbete, en kollegieberedning och en utbild

ningsberedning. skall leda och samordna verksamheten inom ansvarsom
rådet. 

Styrelsen .fi"ir jordbrukets hiiRskolor och statens veterinärmedicinska an

.1·talt 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1977/78 sammanfattar styrelsen 

huvudlinjerna i verksamheten vid jordbrukets högskolor och SV A och ger 
en översikt över de delar av verksamheten som kommer till uttryck i sty
relsens budgetförslag. 

Anslagen till verksamheten vid jordbrukets högskolor och SY A uppgår 

innevarande budgetår till sammanlagt ca 262 milj. kr. Den ekonomiska 

omslutningen uppgick budgetåret 1975/76 till sammanlagt drygt 305 milj. 

kr. Innevarande budgetår uppgår antalet anställda till totalt ca 3 600. 

Av de sammanlagda re~ursema vid högskolorna beräknar styrelsen att 

ca 15 l}f. disponeras för utbildning. Årligen antas till grundutbildning vid 

högskolorna sammanlagt ca 500 studerande. Antalet studerande, inberäk

nat bl. a. studerande för forskarutbildning och specialstuderande. uppgår 

innevarande budgetår till drygt 2 000. 

Styrelsen har i en särskild utredning närmare belyst behovet av en utö

kad veterinärutbildning. Det råder f. n. brist på veterinärer, en brist som 

förväntas bestå under en lång tid framöver. De framlagda förslagen syftar 

till ett med 25 studerande årligen ökat intag till 75 studerande per år. Vida

re innebär förslaget en linjeuppdelning i tre linjer under sista året i den 5 1/2 

år långa utbildningen. Härvid avses 25 studerande bli utbildade till labora-
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torieveterinärer för livsmedelsproduktioncns behov (L-linje). 35 studeran

de för animalieproduktionens behov (A-linje) och 15 studerande till säll

skapsdjursveterioärer (S-Iinje). Utredningen lämnar även förslag i andra 

avseenden. t. ex. ny utbildningsplan. kompletterande lokalbehov m. m. 

Styrelsen föreslår att utbildningen ändras på föreslaget sätt fr. o. m. bud
getåret 1978/79. 

Enligt styrelsen kan ett ökat behov av hortonomer förväntas i början på 

1980-talet. Redan nu föreligger det en brist på hortonomer. Styrelsen före

slår därför att antagningen till hortonomlinjen ökas från nuvarande 10 till 

15 studerande per år. Styrelsen har föreslagit ökad antagning till Iantmäs

tar- och trädgå~dsteknikerutbildningarna. 

På regeringens uppdrag utreder styrelsen f. n. konsekvenserna av en ök

ning av antalet studerande vid skogshögskolan och Iantbrukshögskolan. 

Styrelsen anmäler att den avser att återkomma till denna fråga inom en 

snar framtid när utredningarna är genomförda. 

Tyngdpunkten i högskolornas verksamhet ligger på forskning och för

sök. Av de sammanlagda resurserna beräknar styrelsen att ca 80% dispo

neras för dessa ändamål. 

Den sedan den I januari 1975 nya organisationen för jordbrukets hög

skolor och SVA skapar bättre förutsättningar än tidigare för en samord
ning av forskningen och därmed ett bättre utnyttjande av resurserna vid 

högskolorna. De senaste årens reformer innebär att huvudparten av all 

statlig forskning inom jordbrukets. trädgårdsnäringens, skogsbrukets och 

veterinärmedicinens områden kommer att infogas i samma organisation. 

Det vetenskapliga samarbetet underlättas genom tillkomsten av särskilda 

centra. i vilka ingår ämnesmässigt närbesläktade institutioner frän de olika 

högskolorna. 
Styrelsens anslagsframställning för budgetåret 1977 /78 utgör resultatet 

av styrelsens. kollegieberedningens och utbildningsberedningens samlade 

bedömning av de mest angelägna anslagsbehoven. Vid bedömningen av 

nya anslagsbehov har styrelsen tagit till vara de möjligheter till samordning 

och samverkan av utbildning och forskning m. m. som den nya organisatio

nen medger. Styrelsen föreslår att anslagen inom dess verksamhetsområde 

för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt ca 32 milj. kr. I första hand 

prioriterar styrelsen följande förslag inom högskolesektorn. 

- Förstärkning av utbildningsresurserna vid veterinär- och lantbruks

högskolorna samt vid statens skogsmästarskola. Dessa resurser måste en

ligt styrelsen tillgodoses innan överväganden kan göras om en ökad antag
ning av studerande vid högskolorna och därav ökade resursbehov. 

- Forskningsresurser rörande skogsskydd mot skadeinsekter. Insekts

angrepp i landets skogar leder till skador som beräknas årligen uppgå till 

nära en miljard kronor. Styrelsen föreslår ökade resurser för skogsskydd 

vid skogshögskolan. 
- Förstärkning av veterinärhögskolans basresurser. särskilt vid veteri

närinrättningen i Skara och kliniskt centrum i Ultuna. 
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Jag 1'lterkommer med en redovisning av styrelsens förslag beträffande 

tjänster m. m. vid min anmälan i det följande av högskolornas anslag. 
Styrelsen redovisar konsekvenserna för högskolornas verksamhet vid 

en resursberäkning av 0-alternativet. En nedskärning av verksamheten bör 
i detta <iltemativ slås ut proportionellt över samtliga berörda anslag och 

skulle för högskolornas del innebära resursinskränkningar med samman

lagt ca 9.2 milj. kr. 

Remissyttranden avseende utökad hortonomuthildning budgetåret 

1977/78 

Efter remiss har yttranden över styrelsens förslag om ökad antagning av 

studerande till hortonomlinjen avgivits av universitetskanslersämbetet. 
skolöverstyrelsen, statens naturvårdsverk, arbetsmarknadsstyrelsen. sta
tens planverk, 1974 års trädgårdsnäringsutredning samt av Svenska kom
munförbundet, Tjänstemännens centralorganisation, Centralorganisatio

nen SACO/SR, Svenska lantarbetareförbundet, Svenska arbetsgivareför

eningen och Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund. 
Remissinstanserna. med undantag av SACO/SR, tillstyrker styrelsens 

förslag eller lämnar det utan erinran. 

Remissyttranden al'seende utökad ~·eterinärutbildning budgetåret 1978/79 

Utredningen angående ökad intagning av veterinärstuderande har re

missbehandlats. Remissyttranden har avgetts av SIDA, statskontoret. 
byggnadsstyrelsen. riksrevisionsverket. universitets- och högskoleämbe
tet, utrustningsnämnden för universitet och högskolor. skolöverstyrelsen, 
lantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk, statens jordbruksnämnd, läns
styrelserna i Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, Skaraborgs, Väst
manlands och Norrbottens län. Svenska kommunförbundet, Landstings
förbundet. Lantbrukarnas riksförbund, Tjänstemännens centralorganisa
tion ITCO), Centralorganisationen SACO/SR, Landsorganisationen i Sve
rige (LO), Svensk husdjursskötsel. Svenska djursjukhusföreningen och 
Sveriges förenade studentkårer. Härutöver har yttranden avgetts av sta
tens veterinärmedicinska anstalt. Sveriges Yngre Veterinärers Förening 
och veterinärhögskolan. 

Med få undantag tillstyrker remissinstansema utredningens förslag om 

ökad intagning av veterinärstuderande från nuvarande 50 per år till 75 per 
år fr. o. m. budgetåret 1978/79. 

Statskontoret anser att det ökade antalet platser som föreslås helt bör 

förbehållas studerande med inriktning på arbete inom livsmedels- och la
boratoriesektorn. Lantbruksstyrelsen framhåller att behovet av veterinä

rer kan komma att bli större än den ökning av veterinärer som den före
slagna intagningen medför. Statens Jivsmedelsl•erk anser att tillgången på 

besiktningsveterinärer samt annan veterinärpersonal med inriktning på 
Iivsmedelshygien under längre tid varit otillräcklig och bedömer därför den 
7-Rik,,dagen IQ76/77. I samt. Nr 100. Bilaga 13 
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föreslagna ökningen av antalet studerande som absolut nödvändig. Verket 
föreslår att en viss ökad intagning sker redan från höstterminen 1977. 

Liins.1·tyrelsen i Östergi'itlands län understryker vikten av en förväntad ar

betstidsförkortning. Liinsstyrelsen i Norrbottens län önskar bättre tillgång 

på veterinärer med bred yrkeserfarenhet. Länsstyrelsen påpekar att spe

cialister behövs. men menar att dessa skall verka som konsulter åt de vete

rinärer som har att i glesbygden lösa vardagliga problem på det veterinär
medicinska området. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anser sig sakna regionala motiv att till

styrka utredningens förslag. Länsstyrelserna i Malmöhus och Västman

lands liin, S1·eriges fiirenade studentkårer och Veterinärmedicinska för

eningen anser sig inte kunna tillstyrka förslaget utan kompletterande ut

redning. Vissa medlemmar i Veterinärmedicinska föreningen har dock 

framfört skiljaktig mening. De stöder förslaget om ökad intagning och an
ser denna nödvändig för att veterinärkåren skall kunna svara mot samhäl

lets förändrade krav. Länsstyrelsen i Skaraborgs liin anser att intagningen 

bör begränsas till 6.5 a 70 elever per år samt påpekar att utredningen inte 

beaktar konsekvenserna av den fria arbetsmarknaden i Norden. Om för
hållandena ändras i våra grannländer i Norden. kan tillströmningen av ve

terinärer från dessa länder öka. 

Byggnadsstyre/sen bedömer inte att den föreslagna ökade intagningen 

skulle kunna ske fr. o. m. höstterminen 1978. En förutsatt om- och tillbygg

nad vid husdjursvetenskapligt centrum styr tidplanen, eftersom utbildning

en i anatomi sker i första årskursen. En ökad intagning torde därför enligt 
byggnadsstyrelsen inte kunna ske förrän tidigast fr. o. m. vårterminen 

1980. 
Utrustningsnämndenför universitet och högskolor framhåller att om in

tagningen skall öka till 7.5 studerande per år fr. o. m. höstterminen 1978 er

fordras medel redan för budgetåret 1977/78 bl. a. för anskaffning av bygg

nadsanknuten utrustning och utrustning med lång leveranstid. 

Föredraganden 

Innevarande budgetår disponerar jordbrukets högskolor sammanlagt 

drygt 238 milj. kr. Ca 80% av de sammanlagda resurserna disponeras för 

forskning och försök och ca 15 % för utbildning. En samordning av verk

samheten vid jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt (SV Al har skett i och med omorganisationen av högskolorna och SY A 

samt inordnande! av forsknings- och försöksverksamheten på växts~ydds

området under styrelsen. Jag avser att föreslå regeringen att i en proposi

tion till 1976/77 års riksmöte under våren 1977 ta upp frågor om den institu

tionella organisationen vid högskolorna med utgångspunkt i det förslag 

som lämnats av styrelsen i en särskild utredning. 

Tidigare beslut om organisatorisk samordning har följts av beslut om lo

kalförsörjningen. För ämnesmässigt närstående verksamheter vid lant-
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brukshögskolan och veterinärhögskolan har ett husdjursvetenskapligt och 

ett kliniskt centrum uppförts på Ultuna. Härutöver uppförs f. n. centrum
anläggning för ekologisk miljövård som är gemensam för lantbrukshögsko

lan och skogshögskolan. 
Omlokaliseringen av veterinärhögskolan till Uppsala är nu i huvudsak 

slutförd. Delar av verksamheten är förlagd till Skara. För den del av verk

samheten som är förlagd till Skara - bl. a. hovslagarskolan och del av in
stitutionen för husdjurshygien - behöver resursförstärkningar vidtas för 

gemensamma ändamål. Jag kommer i det följande under punkten G 8 att 
föreslå. sådana förstärkningar. Delar av skogshögskolan avses under å.r 
1978 bli omlokaliserade frän Stockholm till Umeå. Forsknings- och för

söksverksamheten på. växtskyddsområdet beräknas under å.r 1979 komma 
att omlokaliseras till Ultuna och Alnarp. Byggnadsstyrelsen har regering

ens uppdrag att projektera anläggningar på dessa orter. 
Styrelsens för jordbrukets högskolor och SVA samlade bedömning av 

anslagsbehoven för jordbrukets högskolor som redovisas i anslagsfram

ställningen för budgetåret 1977 /78 har visat att styrelsen på. ett för hela 

verksamhetsområ.det värdefullt sätt tagit tillvara möjligheterna att priorite

ra sina resursbehov så.väl inom ramen för tillgängliga resurser som mellan 
de nya behov som redovisas. Denna möjlighet, som den nya organisatio
nen erbjuder, är viktig mot bakgrund av utvecklingen inom såväl jordbru
ket, skogsbruket som veterinärmedicinen. 

Skadeinsekternas angrepp på. skogen förorsakar stora skador. Jag har ti
digare denna dag under punkten D 6 föreslagit att skogsvå.rdsorganisatio
nen ges resurser för ökad rådgivning i skogsskyddsfrågor. Ett led i för

stärkningen av resurserna på skogsområdet är den medelsuppräkning till 

skogsforskningen som jag i det följande kommer att anmäla. Det är angelä
get att skogshögskolan ges resurser att intensifiera sin forskning rörande 
skogsskydd. Skogshögskolan bör för detta ändamål tillföras försöksledar
tjänster jämte biträdesresurscr m. m. Under punkterna G 11 och 12 i det 
följande kommer jag att föreslå förstärkningar av högskolans forskningsor
ganisation. 

Styrelsen har i sin anslagsframställning redovisat ett behov av förstärkta 
utbildningsresurser vid högskolorna. Styrelsen understryker att dessa re
surser måste tillföras resp. utbildningsområde innan ställning tas till frå.gan 
om ökad antagning av studerande. I årets anslagsframställning föreslås 

ökad antagning till hortonomutbildning höstterminen 1977 och till veteri

närutbildning höstterminen 1978. 
Jag delar styrelsens uppfattning att ytterligare utbildningsresurser måste 

tillföras högskolorna. Främst gäller detta inom veterinärutbildningen. Jag 

kommer i det följande under punkten G 7 att föreslå att fem tjänster som 

universitetsadjunkt inrättas för att ge denna utbildning tillfredsställande 
resurser. Jag förutsätter härvid att befintliga resurser vid veterinärutbild

ningen av styrelsen omfördelas så att de olika utbildningsmomenten ges en 
jämn försörjning av lärarkrafter. 
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Bristen på veterinärer är nu besvärande. Jag finner det i likhet med sty

relsen angeläget att en utökad utbildning av veterinärer skyndsamt kom

mer till stånd. Remissinstanserna har också i huvudsak delat denna be
dömning. Bristen på veterinärer har gjort sig märkbar främst inom besikt
nings- och distriktsveteriniirorganisationerna . .lag förcslar diirfiir en ökad 

antagning av veteriniirstudcrande med 25 studerande per år till 75 fr. o. m. 
höstterminen 1978. Till frägan om de resurser som är erforderliga på grund 
av den utökade intagningen återkommer jag i nästa års budgetproposition. 
Vad gäller lokalbehovet har regeringen nyligen gett byggnadsstyrelsen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för en lösning av lokalsituationen för 
undervisningen inom anatomilaboratoriet i Ultuna. Sådana lokaler kom
mer dock inte att kunna stå färdiga till hösttenninen 1978. Regeringen har 
därför denna dag gett styrelsen för jordbrukets högskolor i uppdrag att 
skyndsamt söka finna temporära lösningar på lokalproblemen i avvaktan 
på frågans slutliga lösning. 

Styrelsen har i sin utredning föreslagit en uppdelning av veterinärutbild

ningen i tre linjer under sista utbildningsårel. Remissinstanserna har i 
dessa frågor redovisat olika uppfattningar. Vidare inrymmer styrelsens 
förslag även överväganden angående utbildningstidens längd, ändrade stu

dieplaner. praktiktjänstgöring, legitimationsordning m. m. Remissinstan

serna redovisar även i dessa frågor olika uppfattningar. Jag avser därför 
föreslå att regeringen i en särskild proposition till 1976/77 års riksmöte se

nare återkommer med förslag i dessa frågor. 

Styrelsen har i likhet med föregående år föreslagit att antagningen till 
hortonomlinjen ökas från nuvarande IO till 15 studerande per år. Remiss
instanserna har, som jag har redovisat i det föregående, med ett undantag 

tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Bristen på utbildade horto
nomer - som förväntas bli bestående in på 1980-talet - gör att jag biträder 
styrelsens förslag om utökad hortonomutbildning. Jag kommer i det följan
de under punkten G 3 att föreslå vissa resursförstärkningar bl. a. för den 

utökade hortonomutbildningen. 

Till förslagen om utökad antagning av studerande till övriga utbildningar 

avser jag att ta ställning efter ytterligare utredning av bl. a. de ekonomiska 
konsekvenserna av dessa förslag. 

Jag har vidare för jordbrukets högskolor beräknat ytterligare resurser 

för att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete och främja en internationali
sering av utbildningen. 

De förslag i det följande som avser verksamheten vid jordbrukets hög

skolor innebär en uppräkning för nästa budgetår med sammanlagt drygt 25 

milj. kr. till 263 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har förordat om ökad antagning till hortonom

och veterinärutbildning. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 10 I 

G I. Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Cen· 

tral förvaltning 

1976(77 Anslag 

1977 {78 Förslag 

17770000 

22005 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den för jordbrukets högskolor 

och statens veterinärmedicinska anstalt gemensamma centrala förvaltning

en och biblioteksorganisationen. 
Den gemensamma förvaltningen består av bl. a. avdelningar för admini

stration, utbildning, forskning, försök och information, basresurser och 

budget, försöksintendentens avdelning, en serviceavdelning samt vissa lo

kala förvaltningsavdelningar. 

Den gemensamma biblioteksorganisationen är uppdelad på ett huvud
bibliotek på Ultuna och filialbibliotek i resp. Alnarp, Skara, Garpenberg 

och Umeå (till år 1978 i Stockholm). Filialbiblioteket i Umeå avses få ställ

ning som skogsbibliotek av rikskaraktär. 

1976/77 

Personal 

Central förvaltning 

Handläggande personal 42 
Övrig personal 136 

Bibliotek m. m. 
Handläggande personal Il 
Övrig personal 24 

213 

Anslag 

Lönekostnader 15266000 
Sjuk värd 30000 
Reseersättningar 191000 

Därav utrikes resor (5000) 
Expenser 2283000 

Därav akademiska högtid-
ligheter (26000) 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 
och internationalisering av 
utbildning 
Vissa kostnader för data-
maskintid 

17770000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+2 

+2 

+4 

+2683 000 

+ 34000 
(+ I 000) 
+ 912000 

(+ 10000) 

+3629000 

Föredra
ganden 

+I 

+I 

+2307000 

+ 20000 
{-) 

+ 538000 

(-) 

+ 250000 

+1120000 

+4235000 
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Styrelsen jifr jurdhrukets hiigsk11/11r och statens veterinärmedicinska a11-

.1·talt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2626000 kr. 

2. Två tjänster som bibliotekarie(+ 194000 kr.). 

3. En tjänst som informationssekreterare och amanuens för personalut
bildningen(+ 179000 kr.). 

4. Ökad medelsanvisning för expenser m. m. ( + 561 000 kr.). 

5. I särskild skrivelse den I december 1975 liar styrelsen redogjort för 

behovet av resurser för pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid jordbru
kets högskolor. 

fi'iredraga nde 11 

En för lantbrukshögskolan, veterinärhögskolan. skogshögskolan och 

statens veterinärmedicinska anstalt gemensam central förvaltning och bib

lioteksorganisation har möjliggjort att på ett mer övergripande sätt utnyttja 

de gemensamma resurser som står verksamheten till buds. Bl. a. av detta 

skäl bör nu styrelsen - förutom de medel som finns tillgängliga under resp. 

högskolas driftkostnadsanslag - inom sitt verksamhetsområde ges resur

ser att på motsvarande sätt som universitets- och högskoleämbetet bedriva 

pedagogiskt utveeklingsarbete inom jordbrukets högskolor. Vidare hör 

styrelsen få möjlighet att vidta atgärder som underlättar en internationali

sering av utbildningen. För dessa bägge ändamål beräknar jag som framgår 

av sammanställningen 250 000 kr. Jag har också räknat medel för en biblio

tekarie i Skara (2). 

Vidare bör. liksom styrelsen föreslär, de medel som i dag anslås under 

resp. högskoleanslag för löngivaravgifter nu anvisas gemensamt under fö

revarande anslag. Från anslag under utbildningshuvudtiteln anslås inneva

rande budgetår medel för datamaskinkostnader inom högre utbildning och 

forskning. Den del av kostnaderna som avser jordbrukets högskolor bör 

beräknas under denna huvudtitel fr. o. m. budgetåret 1977/78. I avvaktan 

på styrelsens förslag till disposition av dessa medel (I 120 000 kr.) tar jag 

under detta anslag upp hela beloppet under en särskild anslagspost. 

Jag har också räknat upp anslagsposten till expenser utöver prisomräk

ning med 346 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

22 005 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbrukets högskolor och statens 1•eterinärmedicinska an

stalt: Central förvaltning för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 22 005 000 kr. 
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G 2. Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Bok

inköp m.m. 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 293 000 

1356000 

Från anslaget bestrids omkostnaderna för biblintcksverksamheten vid 

den för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt ge

mensamma biblioteksorganisationen. 

Styrelsen Ji'ir jordhruket.1· högskolor och statens l'Ueriniirmedicinska an

stalt 

I. Prisomräkning 271 000 kr. 
2. Medel behövs för uppbyggnad av biblioteksfilialcn i Garpcnberg och 

veterinärbiblioteket i Skara ( + 60 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med I 356 ()(l() kr. Jag har där

vid förutsatt att löpande omkostnader för biblioteket i Skara bestrids inom 

ramen för anslagna medel. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbrukets högskolor och statens 1·eH•ri11iirmedici11ska a11-

.1·talt: Bokinkiip m. m. för budgetåret I t>77 /78 ,111v isa ett reserva

tionsanslag av I 356 000 kr. 

G 3. Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

76334114 

71453 000 

80239000 

Vid lantbrukshögskolan bedrivs utbildning. forskning. försöksverksam

het och rådgivning på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. För

söks verksamheten omfattar även renskötseln. Högskolan är organiserad 

på 16 institutioner, en konsulentavdelning och 11 försöksdistrikt. Utbild

ningen av agronomer, hortonomer och landskapsarkitekter är femårig. 

Varje år antas 145 studerande, varav 105 på agronomlinjen, 10 på horto

nomlinjen och 30 på landskapsarkitektlinjen. Vid institutionen för lantmäs

tar- och trädgårdsteknikerutbildning antas årligen 128 studerande till lant

mästarkursen och 105 studerande till trädgårdsavdelningens kurser. För

söksverksamheten, som följer ett program som årligen fastställs av styrel

sen (riksförsöksprogrammet), bedrivs inom institutionernås försöksavdcl

ningar och vid högskolans försöksstationer i skilda delar av landet. Genom 

konsulentavdelningen förmedlas resultaten av forskning och försöksverk

samhet till bl. a. de statliga rationaliseringsorganen på jordbrukets och 

trädgårdsnäringens områden. 
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Personal 

Utbildning, fim'kning 
och försiik.n-erksamhet 
Lärare. försöksledande 

personalm. Il. 

Konsu/entm·delningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Utbildningsbidrag 

för doktorander 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar m. m. 
Driftkostnader för 

baljväxtlaboratoriet 
Utländska forskare 
Bidrag till driften av 

Norrvikens trädgårdar 

Uppbördsmede/ 
Försålda baljväxt

kulturer m. m. 

1976/77 

291 

18 
12 

321 

36970000 
182000 
332000 

(7000) 
33 561000 

78000 

160000 

45000 

72000 
28000 

100000 

71528000 

75000 

Nettoutgift 71453 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+I' 

+I 

+3060000 

+ 60000 
(+ I 000) 

+6046000 
33000 

+ 400000 

+9533000 

+9533000 

Föredra
ganden 

+2 

+2 

+2535000 

+ 33000 
(-) 

+6000000 
34000 

+ 252000 

+8786000 

+8786000 

1 Härutöver ytterligare 4000 assistenttimmar jämte omvandling av en utbildnings
tjänst. 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicin.~ka an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 8859000 kr. 
2. Ytterligare 4 000 assistenttimmar behövs för att dels den föreslagna 

utökningen av hortonomutbildningen skall kunna genomföras, dels övrig 
utbildning skall kunna genomföras utan förlängda studietider vid nuvaran
de studerandeantal (+308000 kr.). 
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3. En tjänst som universitetslektor i trädgårdsodlingens driftsekonomi 

bör omvandlas till en professur i trädgårdsodlingens företagsekonomi 

(+ 14000 kr.). 

4. En tjänst som förste konsulent i radiobiologi bör inrättas. personlig 

för Åke Eriksson(+ 108000 kr.) . 

.5. Medel för tio praktikplatser enligt statens personalnämnds rekom

mendationer ( + 244 000 kr.). 

FiiredraRanden 

I min anmälan av vissa för jordbrukets högskolor gemensamma frågor 

har jag förordat att hortonomutbildningen bör utökas fr. o. m. hösttermi

nen 1977/78. Jag har till följd härav räknat medel för en tjänst som universi

tetsadjunkt. 

Jag föreslår att en personlig tjänst som professor i trädgårdsodlingens fö

retagsekonomi inrättas för universitetslektorn Mårten Carlsson. En tjänst 

som universitetslektor i trädgårdsodlingens driftsekonomi skall därvid hål

las vakant så länge Carlsson uppehåller professuren. Vidare har jag räknat 
medel för en personlig tjänst som förste konsulent i radiobiologi för Åke 

Eriksson. 
Regeringen har den 22 april 1976 meddelat beslut angående tjänsten som 

föreståndare och professor vid statens växtskyddsanstalt, som upphört 
som särskild myndighet fr. o. m. den I juli 197.5. Ifrågavarande professur 

har överförts till lantbruksfiögskolan och skall ledigförklaras med benäm

ningen professur i växtskadedjurslära. särskilt entomologi. Jag förordar att 

tjänstens benämning ändras i enlighet härmed. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

80 239 000 kr. Jag har därvid beaktat att anslaget tillförs medel från univer
sitetet i Uppsala under nionde huvudtiteln för vissa utbildningskostnader 
för jordbrukets högskolors studerande ( + 793 000 kr.). Vidare överförs en
ligt styrelsens förslag medel för löngivaravgifter från detta anslag till ansla
get under punkten G I. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid lantbrukshögskolan inrätta en pro
fessur i trädgårdsodlingens företagsekonomi i enlighet med vad 

jag har förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur i 

enlighet med vad jag har förordat i det föregående. 

3. till Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 80239000 kr. 
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G 4. Lantbrukshtigskolan: Driftkostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

11605 021 

15 936 000 

16977000 

Reservation 2 265 997 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam

het samt lönekostnader for teknisk och administrativ personal vid institu

tionerna. 

Styrelsen .fi"ir jordhruket.1· hi)ftsko/or och statens reteriniirmedici11sk11 1111-

.1·ta/t 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1 158000 kr. 

2. Internationalisering av utbildningen kräver i en första etapp ett re

surstillskott av 100000 kr. 

3. För att säkerställa nödvändiga basresurser vid ekologiskt miljön~nt

rum krävs 250000 kr. 

4. Driftresurser för den mindre dataanläggning som byggts upp vid 

husdjurs vetenskapligt centrum ( + 110 000 kr.). 

5. Till följd av den nya högskolelagens krav och bestiimmelser att forsk

nings- och försöksresultat snabbt får en god spridning behövs utökade re
surser för publikations verksamheten ( + 100 000 kr.). 

6. Underhåll och kompletteringar av växtsortimentet i Alnarps park 

( + 100 000 kr.). 

7. För forskarutbildningslrnrser och exkursioner ( + 140 000 kr.). 

8. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 

I 958 000 kr. till 17 894 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 16977000 kr. Jag har i 

min anslagsberäkning förstärkt driftresurserna vid högskolan ( + I 00 000 

kr.), bl. a. basresurserna vid ekologiskt miijöcentrum. Jag har vidare beak

tat att anslaget bör tillföras medel från nionde huvudtiteln för de utbild

ningskostnader för studerande vid lantbrukshögskolan som hittills bekos

tats av universitetet i Uppsala ( + 171 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lanthrukshögsko/an: Driftkostnader för budgetåret 1977/78 

anvisa ett reservationsanslag av 16 977 000 kr. 

G 5. Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

30871238 

39441000 

42476000 

Reservation 1325677 
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Fri\n anslaget hestrids vissa driftkostnader för högskolans försöksverk

samhet. 

Försöks verksamheten 
Ersiittning till domänverkets 

fond för upplåten mark 

l976/77 

37944000 

1497000 

39441000 

Beräknad ändring l977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vcte
rinännedi
cinska anstalt 

+2467000 

+2467000 

Föredra
ganden 

+3035000 

+3035000 

Styrelsen för jordbrukets ht"it.:skolor och statens 1•eteri11ärmedici11ska an
.Halt 

I. Prisomräkning m. m. 567 000 kr. 

2. Någon löneomräkning har ej beräknats. Styrelsen begär att ök::de lö

nekostnader under budgetåret 1977/78 till följd av centrala avtal m. m. i lik

het med driftkostnadsanslagen kompenseras från förslagsanslaget under 

hudgetdepartementets huvudtitel till täckning av beräknade merkostnader 

för löner och pensioner m. m. 

3. För försöksvcrksamheten i övrigt bör medel anvisas till sammanlagt 

161 nya projekt vid försöksavdelningarna, varav 40 inom jordbrukssektio

nen, 35 inom växtskyddsverksamheten. 36 inom husdjurssektionen. 23 
inorn trädgärdssektionen. 23 inom tekniska sektionen och 4 vid företags

ekonomiska försöksavdelningen. I första hand bör medel anvisas för pro

jekt rörande miljövård. bevattning, regional försöksverksamhet och biolo

giskt anpassad produktionsteknik ( + I 900 000 kr.I. 

Föredra1<ande11 

Vid min beräkning av anslaget har jag beaktat behovet av medel för lö

ne- och prisstegringar. Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag har gett 

en särskild arbetsgrupp i uppdrag att se över vissa frågor rörande den pro

grambundna forskningen vid jordbrukets högskolor, bl. a. försöksverk

samheten vid lantbrukshögskolan. 
Anslaget bör för nästa budgetår inkl. kompensation för löneökningar 

räknas upp med 3 035 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolun: Försöksverksamheten för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 42476000 kr. 
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G 6. Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 000 

I 000 

Anslaget avser de jordbruksegendomar som lantbrukshögskolan dispo

nerar för sin försöks verksamhet samt Alnarps trädgårdar. Regeringen fast

ställer årligen en stat för jordbruks- och trädgårdsdriften vid dessa enheter. 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens i•eterinärmedicinska an

stalt 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder styrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Lantbrukshögsko/an: Lantbruksdriften i•id försöksstationer

na m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 

kr. 

G 7. Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

26014069 

33079000 

34285000 

Vid veterinärhögskolan bedrivs utbildning, forskning och försöksverk

samhet på det veterinärmedicinska området samt djursjukvård. Verksam

heten är uppdelad på 16 institutioner samt en till Skara förlagd försöks

gård. Utbildningen vid högskolan omfattar till veterinärmedicine kandidat

examen två läsår och till veterinärexamen ytterligare tre och ett halvt läs

år. Varje år antas 50 studerande. 

Personal 

Utbildning och forskninf( 
Lärare m. fl. 

1976/77 

108 

108 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+I' 

+I 

Föredra
ganden 

+5 

+s 
' Härutöver ytterligare 8 000 assistenttimmar jämte omvandling av tjänster. 
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1976/77 

Anslag 

Lönekostnader I 2 666 000 
Sjukvård 55 ()()() 
Reseersättningar 32500 

Därav utrikes resor (3 000) 
Lokalkostnader 20 134 ()()() 
Expenser 21500 
U tbildningsbid rag 

för doktorander 49 ()()() 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar 45 ()()() 
Ersättning för avskaffade 

examensavgifter 1000 
Utländska forskare 11 000 
Kursmikroskop m. m. 

för studerande 50000 
Underhåll av park 13 ()()() 
Utgifter för djursjukvården 1000 

33079000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+ 1408000 
+ 15000 
+ 6000 

(-) 

+ 86000 
13000 

+ 123000 

+1625000 

Föredra
ganden 

+1037000 
+ 15000 
+ 3500 

(-) 

+ 86000 
13500 

+ 78000 

+1206000 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 714000 kr. 
2. Ytterligare 8000 assistenttimmar (+617000 kr.) samt en tjänst som 

universitetslektor i medicin Il (idisslare) ( + 135 000 kr.) måste tillföras hög
skolan för att utökningen av veterinärutbildningen skall kunna genomföras 
utan förlängda studietider vid nuvarande studerandeantal. 

3. En tjänst som extra lärare vid hovslagarskolan bör omvandlas till en 
tjänst som föreståndare och lärare (+25000 kr.). 

4. En tjänst -som biträdande professor i sjukdomsgeaetik och husdjurs
hygien bör omvandlas till en professur i sjukdomsgenetik ( + 14 000 kr.). 

5. Medel för fem praktikplatser enligt statens personalnämnds rekom
mendationer ( + 122000 kr.). 

Föredraganden 

Jag vill erinra om vad jag har anfört om ökad intagning av veterinärstu
derande i min anmälan av vissa för jordbrukets högskolor gemensamma 
frågor. Som en förstärkning av veterinärutbildningens lärarresurser beräk

nar jag medel för fem universitetsadjunkter, varvid jag förutsätter att häri

genom frigjorda assistenttimmar efter omfördelning av nya och befintliga 
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tjiinster förddas pti \!It si.1ll snm svarar nrnt bchtivct för undervisningen vid 

vcteriniirhiigskolans olika institutioni:r. Jag har ocksf1 hi:riiknat mi:dd fiir 

en fiiri:sti1ndari: for hnvslagarskolan i Skara. varvid en tj:inst snm c.\tra hi

rarc kan dras in I+ 25 000 kr.). Medel fiir löngivaravgifter blir i enlighet med 

styrelsens fiirslag fiiras över frän detta anslag till anslaget under punkten 

G I. 

Med hlinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

34 285 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vcteri11ärhiigskola11: Fiirraltningskostnader för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 34 285 000 kr. 

G 8. Veterinärhögskolan: Driftkostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

7 453 771 

!0937000 

11 643000 

Reservation 1699842 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam

het samt lönekostnader för teknisk och administrativ personal vid institu

tionerna. 

Styrelsen fiir jordbrukets /1ögsko/or oc/1 statens veteriniirmedicinska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 567 000 kr. 

2. Vid veterinärinrättningen i Skara behövs för gemensamma funktioner 

bl. a. en intendent. en institutionssekreterare. en vaktmästare och en tele

fonist samt för hovslagarskolan och avdelningen för hov- och klövvårdslä

ra en tillsynsman och två hovslagare (+584000 kr.). 

3. För verksamheten vid kliniskt centrum på Ultunaområdet behövs en 

intendent och en assistent jämte resurser för att anställa djurvårdande per

sonal ( + 283 000 kr.). 

4. Medel för anskaffning av kliniskt material för utbildning samt för en 

förstärkning av högskolans resurser i övrigt ( + 262 000 kr.). 

5. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 

1696000 kr. till 12633000 kr. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om vad jag har anfört angående verksamheten i Skara vid 

min anmälan av vissa för högskolorna gemensamma frågor. Jag har under 

detta anslag beräknat medel för att förstärka de för enheterna i Skara ge

mensamma driftresurserna med en telefonist och en vaktmästare. Vidare 

har jag. bl. a. mot bakgrund av att hovslagarskolan nu utökar sin utbild

ning, beräknat medel för två hovslagare. (2) 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 111 

Anslaget hör för nästa budgetår räknas upp med totalt 706 000 kr. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veteriniirhögskolun: Dnftkostnader för budgetåret 1977/78 

anvisa ett rcservationsanslag av 11 643 000 kr. 

G 9. Veterinärhögskolan: Försöksverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

515 263 

748 000 

788000 

Reservation 83737 

Från anslaget bestrids kostnader för högskolans försöksgård i Skara. 

Styrelsen för jordbrukets hiigskolor och stutens veterinärmedicinska an

.Halt 

I. Pris- och löneomräkning 43 000 kr. 

2. För ökad verksamhet vid försöksgården i Skara och försöksavdel

ningen för husdjurshygien behövs ytterligare medel ( + 38 000 kr.). 

3. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 81 000 

kr. till 829 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 40000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: Försöksverksamhet för budgetåret 
1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 788000 kr. 

G JO. Veterinärhögskolan: Lantbruksdriften vid försöksgården 

1975/76 Ne11oinkomst 4498 

1976/77 Anslag I 000 

1977/78 Förslag I 000 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder styrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Vetcrinärhiigskvlan: lantbruksdriften rid försöksgården för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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G 11. Skogshögskolan: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

24 113 I 15 

25 807000 

30606000 

Vid skogshögskolan bedrivs utbildning, forskning och försöksverksam

het på skogsbrukets område. Verksamheten är uppdelad på 19 institutio

ner och avdelningar fördelade på fyra institutionsgrupper, vartill kommer 

fem försöksparker samt fältstationer. Utbildningen vid högskolan är fyraå

rig. De första tre åren omfattar vart och ett tre terminer och det fjärde året 

två terminer. Undervisningen är under första läsåret förlagd till Garpen

berg. Varje år antas 40 studerande. 

1976/77 

Personal 

Utbildning, forskning 
Lärare, försöksledande personal 

m. fl. 136 
Övrig personal 9 

145 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 14964 700 
Sjukvård 46000 
Resccrsättningar 72000 

Därav utrikes resor (15 000) 
Lokalkostnader 10454000 
Expenser 30000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 85000 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar m. m. 70000 
Utbildningsbidrag för 

doktorander 74000 
Underhåll av parker och 

byggnader 23000 

25818700 

Uppbörd.vmedel 
Avgifter för bränsle och 

elektriskt ljus 7000 
Försäljning av publikationer 1100 
Hyresinkomster 3600 

Nettoutgift 25807000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor 
och statens 
veterinär
medicinska 
anstalt 

+5 

+5 

+ 1404000 
+ 12000 
+ 29000 

(-) 
+3666000 

17000 

+ 40000 

+ 185000 

+ 3000 

+5322000 

+5322000 

Föredra
ganden 

+2 

+2 

+ 985000 
+ 12000 
+ 20000 

(-) 
+3666000 

17000 

+ 40000 

+ 116000 

23000 

+4799000 

+4799000 
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Styrelsen ji"fr jordhrukets hiigskolor och statens 1·eteriniirmedici11ska an

.1·talt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 4 698 000 kr. 

2. För forskning inom skogsskyddsområdet erfordras en förstärkning av 

befintlig personal med tre försöksledare och en biträdande försöksledare 

( + 395 000 kr.). 

3. En skoglig konsulenttjänst för litteraturbevakning ( + 107 000 kr.). 

4. Medel för fem praktikplatser enligt statens personalnämnds rekom

mendationer ( + 122 000 kr.). 

Föredraganden 

Skogen åsamkas skador av insekter av sådan ekonomisk omfattning att 

resurser måste ställas till förfogande för en intensifierad forskning på detta 

område. Med hänvisning härtill har jag beräknat medel för två försöksleda

re inom skogsskyddsforskningen m. Vidare har jag vid min anslagsbe

räkning beaktat att medel överförs dels till anslaget under punkten G I för 

löngivaravgifter ( 17 000 kr.), dels till anslaget under punkten G 12 för park
underhåll (23 000 kr.). 

Jag vill också anmäla att regeringen den I april 1976 har beslutat ändra 

benämning på biträdande professur i virkesmätning vid skogshögskolan till 

biträdande professur i virkesmätning och aptering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
30 606 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogshögsko/an: Fiirl'altningskostnader för budgetåret 
1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 30606000 kr. 

G 12. Skogshögskolan: Driftkostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

14065 738 

19034000 

20252000 

Reservation 2215 155 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam

het samt lönekostnader för teknisk och administrativ personal vid institu

tionerna. 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 438 000 kr. 

~-Riksdagen 1'17~/77. I sam I. Nr 1110. Rilaga I) 
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2. För skogsskyddet enordras tre biträdestjänster samt vissa driftkost

nadsmedel i övrigt (+325000 kr.). 

3. Vid högskolan har påbörjats ett s. k. storprojekt. benämnt Hugin. 

Projektets mål är att bl. a. utveckla säkrare metoder för långsiktiga progno

ser över skogarnas utveckling vid olika skötsel och vid insättandet av olika 

produktionshöjande åtgärder. För att täcka kostnaderna för projektet näs

ta budgetår erfordras ytterligare medel (+450000 kr.). 

4. För att undersöka hur marktillståndet påverkas av olika skogsbruks

åtgärder och av försurning planeras ett nytt storprojekt benämnt Markbio

logi (+200000 kr.). 

5. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 

2413000 kr. till 21447000 kr. 

Fiiredraganden 

Till följd av behovet av förstärkta forskningsresurser inom skogsskyd

det har jag under detta anslag beräknat medel för två biträden inom skogs

skyddsforskningen (2). 

A oslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 218 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogshii~skolan: Driftkostnader för budgetåret 1977/78 anvi

sa ett reservationsanslag av 20 252 000 kr. 

G 13. Statens skogsmästarskola 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

2117104 

2 152000 

2 297000 

Statens skogsmästarskola har till uppgift att bedriva skogsmästarutbild

ning samt vidareutbildning och fortbildning på skogsbrukets och angrän

sande näringsgrenars omra<len. Till skolans huvudkurs antas årligen 30 

studerande. 
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Personal 

Skolledare och lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Uppbördsmt'de/ 
Hyresinkomster 

Nettoutgift 

1976/77 

6 
5 
Il 

1306000 
2000 

73000 
(2000) 

61 l()(Kl 
I 1301Kl 
117000 

2222000 

70000 

2152000 

Beräknad ändring 1977/78 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor 
och statens 
veterinär
medicinska 
anstalt 

+2 

+2 

+249000 

+ 21000 
(-) 

+ 73000 
+ 16000 
+ 23000 

+382000 

+382000 

Föredra
ganden 

+ 41 ()()0 

+ 7000 
(-) 

+ 7001Kl 
+ 9000 
+ IROOO 

+145000 

+ 145 000 

Styrelsen för Jordbrukets hiJgskolor och statens 1·eterinärmedicinslw an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning 160000 kr. 

2. Ytterligare två tjänster som adjunkter behövs <+206318 kr.). 

3. Anslaget bör i övrigt räknas upp med 16 000 kr., bl. a. för elevresor. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens skogsmiistarskola för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 297 000 kr. 

G 14. Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

21685 523 

35 000 000 
30 000 000 

Reservation 14056489 
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Från anslaget bestrids kostnader för inredning och utrustning av lokaler 

vid jordbrukets högskolor och andra institutioner. som har anknytning till 

forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verk

samhetsomräde. 
Lokal- och utrustningsprogramkommitten (LUP-kommittcn) för jord

brukets högskolor har till uppgift bl. a. att utarbeta utrustningsprogram in

nefattande förslag till kostnadsramar för nämnda institutioner. Kommitten 

skall successivt överlämna förslag till utrustningsnämnden för universitet 
och högskolor ( UUH) som begär anslag i utrustningsfrågor och som sedan 

har alt efter statsmakternas bestämmande vidta de åtgärder som behövs 

för programmens förverkligande. Byggnadsstyrelsen har hand om den 
verksamhet som avser planering och upphandling av inredning samt elar

matur och möbler m. m. 

Inredning 

By!; R na d.~ styre Is e 11 

I fråga om inredningsobjekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen, 

anförs följande. 

Dil'erse objekt 

I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 2.8 milj. kr. Av belop

pet får byggnadsstyrelscn ta i anspråk 2,3 milj. kr. för oförutsedda mindre 

inredningsobjekt m. m. Kostnadsramen i övrigt (500000 kr.) får tas i an

språk endast efter beslut av regeringen. Delobjekt till en kostnad av 

423 000 kr. har slut redovisats varigenom avrundat 2 375 000 kr. återstår. 

Detta belopp bör höjas med 1,5 milj. kr. till 3 875 000 kr. Av beloppet bör 

3 375 000 kr. ställas till styrelsens förfogande för oförutsedda mindre inred
ningsobjekt m. m. Styrelsen har vid sitt förslag till fördelning av medlen ut

gått ifrån att från den del av anslaget som ställs till styrelsens disposition 

får bestridas inredningskostnader i enlighet med styrelsens förslag i 1975 

års anslagsframställning. Därvid bör även gälla att för sådana byggnadsåt

gärder under f. n. 800000 kr. där styrelsen själv har att besluta om arbete

nas utförande det även skall ankomma på styrelsen att besluta om medel 

för inredning av lokalerna. 

Utrustning 

Utrust11ingsnämnde11 för unil'ersitet och högskolor 

I fråga om utrustningsobjekt, som tidigare inte redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 
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Luntbrukshiigskolan och veterinärhiigsko/an 

Ult111w 

Centrala serl'iccjimktioner. Byggnadsstyrelscn har till regeringen redo

visat byggnadsprogram för Centrala servicefunktioner m. m. vid Ultuna. 

Ett utrustningsförslag har utarbetats inom centrala förvaltningen vid jord

brukets högskolor och SY A som innebär utrustningsanspråk till en kost

nad av sammanlagt 1856000 kr. LUP-kommitten har inte slutfört utrust

ningsplaneringen i avvaktan på regeringens beslut om byggnadsobjektets 

omfattning. Definitiva utrustningsresurser för etapp I erfordras fr. o. m. 

budgetåret 1978/79. För budgetåret 1977/78 erfordras emellertid en delram 

framför allt för sådan utrustning som inte är direkt lokalanknuten t. ex. för 

parkskötsel och transport- och budservice samt viss utrustning för 

destruktionsanläggning. Kommitten räknar med att ca 0,9 milj. kr. erford

ras under budgetåret. 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Centra/block. Regeringen har gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att ut

föra nybyggnader som beräknas kunna tas i anspråk sommaren 1979. I ut

rustningsplanen finns f. n. en delram för statens veterinärmedicinska an

stalt. centralblock av I milj. kr. LUP-kommitten har nu redovisat en defi

nitiv kostnadsram av 17 milj. kr. Kommitten framhåller att regeringens 

uppdrag den 8 april 1976 medfört att förslag till definitiv kostnadsram lagts 

fram ett år tidigare än vad som annars varit nödvändigt. Detta har till följd 

att kommitten i föreliggande utrustningsprogram haft mycket svårt att ta 

hänsyn till de prisförändringar som kan ske mellan programmeringstillfälle 

och upphandling. I normala fall brukar prishöjningar kunna motverkas av 

upphandlingsrabatter. UU H vill emellertid redan nu anmäla att frågan om 

höjning av kostnadsramen måste aktualiseras om det inför upphandlingen 

visar sig att den inte rymmer kostnaderna för den utrustning som godtas. 

Telefonwixe/. För SVA:s tidigare beräknade inflyttning under somma

ren 1978 i nya lokaler har tidigare uppförts en delram av 290000 kr. i ut

rustningsplanen för anskaffande av en telefonväxel. Med anledning av se

nareläggningen av inflyttningen har kommitten reviderat beräkningarna. 

Kommitten har också beräknat kostnader för anknytningsapparater m. m. 

UUH föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 290000 

kr. höjs till 650 000 kr. 

Sko1.:shögsko/an 

Garpenherg 

Teltjim1·iixe/. För en telefonväxel med 120 anknytningar för skogshög

skolans lokaler i Garpenberg har tidigare uppförts en delram av 180000 kr. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 118 

Kostnaden för telefonväxeln har vid leveranstillfället ökat med ca 25 000 

kr. Antalet anknytningsapparater behöver ökas. Kostnaderna för utbygg

nad av växeln med ytterligare 120 anknytningar. anknytningsapparater och 

ledningar heräknas till 185 000 kr. Med ovannämnda kostnadsökning inräk

nad bör kostnadsramen följaktligen höjas med 2 IO 000 kr. till 390 000 kr. 

Ume1l 

Nyhy1-:wwd för sko1-:shögsko/a11 m. m. Regeringen uppdrog den 8 april 

1976 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad i Umeå inom en kostnads

ram av 42.6 milj. kr. i prisläget den I april 1975. Inflyttning heräknas ske 

sommaren 1978. 

Vid beräkningen av utrustningsresurser för nybyggnaden har beaktats 

de resurser. som redan har anvisats inom den i utrustningsplanen uppförda 

kostnadsramen Provisoriska lokaler. Av denna kostnadsram har 150 000 

kr. beräknats för utrustning av den skogsmeteorologiska fältstationen i 

Vindeln (Svartbergets försökspark) och 500000 kr. för de tillfälliga institu

tionslokalerna i Umeå. LUP-kommitten beräknar hela utrustningskostna

den för nybyggnaden till (9900000+500000=) 10400000 kr. l utrustnings

planen bör den uppförda delramen på 650 000 kr. ersättas av en definitiv 

kostnadsram för Nybyggnad för skogshögskolan på 10400000 kr. Vidare 

kommer skogshögskolans institution för skogsföryngring att omlokaliseras 

till Umeå, varvid planeras en skogsmeteorologisk fältstation inom Svart

bergets försökspark i Vindelns kommun. Stationen planeras omfatta ca 

400 m2 fördelade på laboratorier och tjänsterum. Byggnadsstyrclsen riiknar 

med att lokalerna skall kunna tas i bruk under hösten 1977. 
I utrnstningsplanen har uppförts en delram av 650000 kr. för Provisoris

ka lokaler i Umeå. Av kostnadsramen har 150000 kr. beräknats för den 

skogsmeteorologiska stationen. 

Det nu framlagda utrustningsprogrammet omfattar bl. a. en relativt kraf

tigt konfigurerad dator. 
UUH föreslår att definitiva kostnadsramar av sammanlagt 11 700000 kr. 

förs upp i utrustningsplanen. 

Statens strålskyddsinstitut 

Enligt statsmakternas beslut på grundval av prop. 1975/76: 123 har sta

tens strålskyddsinstitut fr. o. m. den 1 juli 1976 fått ändrad organisation 

samt utökade uppgifter. 

Strålskyddsinstitutet har sina lokaler i en byggnad inom karolinska sjuk

husets område. Möjligheterna att för de omedelbara lokalbehoven iord

ningställa en tvåvånings barack som ligger intill denna byggnad undersöks 

f. n. av byggnadsstyrelsen. 

UUH erhöll den 2 september 1976 uppdrag att efter samråd med nämn-
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den för undervisningssjukhusens utbyggande och strålskyddsinstitutet 

svara för planering och upphandling av utrustning till institutet. 

UUH har i skrivelse den 13 september 1976 (tilläggsbudget I för budget

året 1976/77) hemställt att i utrustningsplanen uppförs dels en delram för 

statens strålskyddsinstitut. telefonväxel av 125 000 kr.. dels en delram för 

statens strålskyddsinstitut, övrig utrustning av 400000 kr. Ktistnadsramar

na avser utbyggnad av telefonväxel samt anskaffning av vissa instrument 

m. m. för tillsynsverksamheten redan under budgetåret 1976/77. UUH har 

nu beräknat kostnaderna för nyanskaffning av övrig utrustning till sam

manlagt I 972 000 kr. UU H finner det rimligt att man under de närmaste tre 

budgetären beräknar behovet av medel för ersättningsanskaffningar till 

300000 kr. per budgetår. Detta motsvarar en genomsnittlig avskrivningstid 

av ca 15 år pi\ befintlig utrustning. 

U U H föresli\r att i utrustnings planen uppförs en delram för övrig utrust

ning av ( 1975000+300000 =) 2275000 kr. Härav har 400000 kr. tidigare 
begärts i skrivelse den 13 september 1976 avseende tilläggsbudget I för 

budgetåret 1976/77. 

Statens naturl'ård.n·erk 

Anskaffningsvärdet av verkets nuvarande utrustning kan uppskattas till 

4,7 milj. kr. Av beloppet avser ca 2.6 milj. kr. undersökningslaboratoriet i 

Solna och ca 1,6 milj. kr. laboratoriets luftvårdssektion i Studsvik. 
Verket har redovisat ett medelsbehov av ca 2,8 milj. kr. varav ca 1,7 

milj. kr. avser nyanskaffning och ca I, I milj. kr. ersättningsanskaffning av 

försliten utrustning. 

I samband med flyttningen av delar av undersökningslaboratoriet från 

Drottningholm till Solna möjliggjordes en viss upprustning genom ian

språktagande av den delram som förts upp i utrustningsplanen för proviso

riska lokaler. Enligt UUH:s mening bör därför - med undantag för luft

vårdssektionen i Studsvik som inte fått denna möjlighet - ny- och ersätt

ningsanskaffningen till undersökningslaboratoriet kunna fördelas på för

slagsvis tre år. Ny- och ersättningsanskaffningar till naturvårdsverket bör 

budgetåret 1977/78 kunna begränsas inom ett belopp av 1.4 milj. kr. 

Ersättninr:sanskaffningar m. m. 

Den för innevarande budgetår uppförda kostnadsramen för ersättnings

anskaffningar m. m. har visat sig otillräcklig för att tillgodose ett flertal 

angelägna behov. För budgetåret 1977/78 bör en kostnadsram av 3.5 milj. 

kr. föras upp i utrustningsplanen. 
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Föredra1-:a11de11 

Med utgangspunkt i de förslag som byggnadsstyrelsen redovisat föror

dar jag att följande i11red11i11gspla11 läggs till grund för medelsberäkningen 
för nästa budgetår. Jag har därvid inom kostnadsramen Diverse objekt be

räknat medel till byggnadsstyrelsens disposition för oförutsedda mindre in
redningsobjekt m. m. samt medel till regeringens disposition för inredning 

av investeringsobjekt för vilka investeringskostnadema i varje särskilt fall 
inte överstiger 2 milj. kr. Jag återkommer senare vid min anmälan av bygg

nadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. till sistnämnda fråga. Det an

kommer på regeringen att besluta om det belopp, som skall stå till bygg
nadsstyrelsens disposition. 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggsbudget Il att 

förorda ändrad resp. ny kostnadsram för Nybyggnad för skogshögskolan i 

Umeå resp. Centralhlock. nybyggnad för statens veterinärmedicinska an

stalt i Ultuna och för upp dessa ramar i inredningsplanen för budgetåret 

1977/78. 

lnrednin>fsplan (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjekt 

Slutredovisade objekt 
1976-06-30 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 
Ultuna 
Växtodling, nybyggnad 
Växtpatologi, nybyggnad 
Genetik och växtförädling, 

om- och tillbyggnad 
Arbetsmetodik och teknik 

samt Jordbrukstekniska 
institutet 

Kraftfoderfabrik, Lövsta 
Markvetenskap, nybyggnad 
Undervisningshus och aula 
Försöksanläggning, Lövsta 
Växtodling, mikroklimat-

station m. m. 
Mikrobiologi, om- och 

tillbyggnad 
Husdjurs vetenskapligt 

centrum 
Fårstallar, Lövsta 
Kliniskt centrum, nybyggnad 
Djurstallar, Kungsängen 
Bibliotek, nybyggnad 
Restauranger, 

om- och nybyggnad 
Stora institutionsbyggnaden, 

ombyggnad 

Kostnadsram 

defini
tiv 
ram 

1217 

625 
850 

750 

800 
100 

2200 
950 

3800 

45 

50 

7600 
125 

90752 

1400 
2500 

8652 

20252 

delram art' 
t.o.m. 
1978-
06-30 

Medels förbrukning 

t. o. m. 
1976-
06-30 

955 

491 
737 

692 

673 
86 

1875 
756 

3652 

44 

5711 
114 

5231 
1083 
2272 

124 

266 

Beräknad för 

1976/77 1977 /78 
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Inredningsoojekl Koslnadsram Medelsförbrukning 

art' t.o.m. Beräknad för defini
tiv 
ram 

delram 
l.o.m. 
1978-
06-30 

1976-
06-30 1976/77 1977/78 

Distriktsförsöksstation. 
nybyggnad 39<J' 

Central förvaltning, 
ombyggnad 420' 

Alnarp 
Trädgårdsvetenskap och 

landskapsplanering, 
nybyggnad 1 600 

Alnarps trädgårdar, växthus 250 
Lantbrukets byggnadstcknik. 

växthus 100 

Skara 
Fältstation 

Rähäcksdalen 
Ins1i1u1ionslokaler, 

om- och tillbyggnad 

Skogshögskolan 

U/tuna 
Ny- och ombyggnader 
Skoglig mykologi med 

mikrobiologi m. tl., 
om- och nybyggnader 

Garpenberg 
Ny- och ombyggnader 

Umeå 
Nybyggnad 

Statens veterinär
medicinska anstalt 

U/tuna 

Centralblock. nybyggnad 

Sy~elsättningsobjekt 
budgetAren 1971/72 

1600 

I 100 

4450' 

7502 

5 1902 

6 8001 2b 

3 500" 3 

14 

35 

1448 
246 

341 

905 

906 

650 

1599 

198 

och 1972/73 840 840 
Sysselsättningsobjekt 
budgetåret 1973/74 
Diverse objekt 

I 000 RRR 
3500 2a 636 

62967 3500 -...-
66467 

33 468 17 340 

61808 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidiRare fastställd som definitiv ram). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

11000 

2 Kostnadsramama för de angivna objekten bör få höjas av regeringen inom en 
ram av sammanlagt 1,3 milj. kr. efter förslag av byggnadsstyrelsen (prop. 1976/ 
77: 101 om tilläggsbudget Il för budgetåret 1976/77). 

3 Ny eller ändrad koslnadsram för de angivna objekten föreslås i prop. 
1976/77: 101. 
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Anslagsbchovet för nLista budgetår för inredning beräknar jag till 9 milj. 

kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsberiikning lll'.l'l'l'fllle inredning (I 000-tal kr.) 

Medclstillgftng 

Medelsrescrvation 1976-07-01 
Anslag för l976i77 
Anslag för 1977 /78 (förslag) 

q4o 
14000 
9000 

28340 

Beräknad medelsförbrukning 

1976/77 
1977/78 

17 340 
11000 

28340 

De kostnader som tas upp i följande utrustninxsplan bör godtas. Jag 

föreslår att en ram för ersättningsanskaffningar för utrustning vid statens 

naturvårds verk nu förs upp i planen. Ramen avser som nämnden redovisat 

såväl ny- som ers~ittningsanskaffningar. Kostnader för nyanskaffningar 

bör övergångsvis täckas av medel fri\n denna ram för att i ett senare sam

manhang slutligt belasta den ram som senare kan bli aktuell för nyanskaff

ningar för naturvårds verkets laborativa enheter. 

Utrustningsp/an (I ()()0-tal kr.) 

Utrustningsob.ickt 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 

V/runa 
Telefonväxlar 
Arbetsmetodik och teknik 

samt Jordbrukstekniska 
institutet 

Undervisningshus och aula 
Markvetenskap. nybyggnad 
Slakthus, inredning och 

utrustning av förhyrda 
lokaler 

Husdjurs vetenskapligt 
centrum 

Djurstallar m. m., 
Kungsängen och Lövsta 

Kemi, ombyggnad 
Kliniskt centrum. 

nybyggnad 
Bibliotek. nybyggnad 
Försöksdjur, kliniskt 

centrum 
Restauranger. 

om- och nybyggnad 
Lantbrukets byggnadsteknik 
Central förvaltning. 

ombyggnad 

Kostnadsram 

defini
tiv 
ram 

765 
300 

3900 

750 

9500 

4500 
800 

17000 
490 

260 

560 
200 

275 

delram 
t. o. m. 
1978-
06-30 

11170 

Mcdclsförbrukning 

art' t. o. m. 
1976-
06-30 

1611 

634 
209 

3 138 

558 

5761 

3 532 

Beräknad för 

1976/77 1977/78 

559 19300 16300 

2961 
262 

38 

39 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini
tiv 
ram 

delram 
t.o. m. 
1978-
06-30 

art' t.o.m. 
1976-
06-30 

Beräknad för 

1976/77 1977/78 

Statens veterinär
medicinska anstalt 

Centralblock. nybyggnad 
Telefonväxel 

Skogshögskolan 

Ultuna 

Ny- och ombyggnader 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 

Alnarp 

Trädgårdsvetenskap och 
landskapsplanering, ny
byggnader 

Telefonväxel 

Skara 

Fältstation 

Skogshögskolan 

Garpenher!i 

Ny- och ombyggnader 
Telefonviixel 

Um<'å 
Nybyggnad 

Statens naturvärdsverk 

17000 

9700 

5600 

2450 

3500 

11500 

2b 
650 2b 

700' 

390 2b 

2b 

879 

4189 

714 

168 
172 

350 

I 000 

I 000 

1500 

600 

Provisoriska lokaler I 420 685 
Ersättningsanskaffningar m. m. 

budgetåret 1977/78 1400 3 

Statens strålskyddsinstitut 

Telefonväxel 
Övrig utrustning 

Ersättnlngsanskaffningar 

Budgetåret 1975/76 
Budgetåret 1976/77 
Budgetåret 1977 /78 

Vissa utredningskostnader 

1500 
3000 
3500 

300 

125" 
22752 2b 

I 
I 
3 

2a 

98750 7430 

106180 

' Art av kostnadsram för resp. objekt. 

300 

3000 

I 035 

27494 26700 

78194 

I. Tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

' Ramen upptagen i prop. 1976/77: IOI. 

I 000 

700 

1000 

I 000 

1000 

3000 

24000 
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Anslagsbehovet för nästa hudgeti:lr för utrustning beräknar jag till 2 I 

milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Anslai;:sberäkning ai·seende utrustning ( l 000-tal kr. l 

Mcdelstillgäng Beräknad mcdelsförbrukning 

Medelsreservation 1976-07-0 l 
Anslag för 1976/77 
Anslag för 1977 /78 (förslag) 

8700 
:!! 000 
:!IOOO 

50700 

1976/77 
1977/78 

26700 
:!4000 

50700 

.lag kommer under anslaget Hyggnadsarheten vid jordbrukets högskolor 

m. m. att redovisa en ram för nyhyggnadcr för vlixtskyddscentra i Alnarp 

och Ultuna. Jag är inte beredd att nu ta stlillning till inrednings- och utrust

ningsramar för viixtskyddsverksamhetcn i Alnarp och Ultllna. Hyggnads

styrclsen och utrustningsnlimnden hör fä i uppdrag att med heaktandc av 

den nya investeringsramcn famna förslag till delinitiva kostnadsramar för 

inredning resp. utrustning. 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden fär för varje i inrednings

resp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar intill högst 

det belopp. som angetts som kostnadsram för objektet. med avdrag för de 

medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 

innebär detta att medgivande bör lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. dels för byggnadsstyrelsen 

till ett sammanlagt belopp av (66 467 000+ 1 300000-61 808 000 =)avrundat 

6 milj. kr .. dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 

(106180000-78194000=) avrundat 28.0 milj. kr .. allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1978/79. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. inom 

de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 

m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 

30000000 kr. 

G 15. Ersättning till ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

468 2481 

4000001 

400000 
1 Anslaget Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m. 
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Från anslaget bestrids ersättning till bl. a. vissa ledamöter i tjänsteför

slagsnämnd vid lantbrukshögskolan. veterinärhögskolan, skogshögskolan 

och statens veterinärmedicinska anstalt samt till vissa opponenter vid dis

putationer. 
Anslaget bör för nästa budgetår med ändrad rubrik föras upp med oför

ändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittnin>: till /edamiitcr i (iiinstl~fiirsla>:sniimnder m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 400000 kr. 

G 16. Jordbruksforskning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

11 876997 

12766000 

13 787000 

Reservation 591 373 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- ochjordbruksforskning för 

bidrag till forskning inom jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. 

Statens råd för sko>:s- och jordbruksforsknillR 

Jordbruket förändras snabbt och ständigt genom rationaliseringar, om

läggningar i växt- och djurproduktionen samt införande av nya utveck

lingslinjer inom livsmedelsindustrin. Våra kulturväxter och husdjur måste 

omsorgsfullare anpassas till dessa ändringar i produktionsmiljön för att 

produktiviteten skall kunna ökas samt för att sjukdomar och rubbningar i 

livsfunktionerna så långt möjligt skall kunna undvikas. Ekologisk forsk
ning hos kulturväxterna med anslutande växtnäringsfrågor blir allt mera 

aktuell. Likaså framstår behovet av parasitkontroll på biologisk väg. dvs. 

minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. som allt starkare be

träffande såväl växter som djur. Vegetabilie- och animalieprodukternas 

kvalitetsegenskaper får allt större betydelse vid förädlingen till livsmedel. 
Ekonomiska undersökningar på jord- och trädgårdsbruksområdet måste i 

större omfattning än tidigare prioriteras. Här koncentreras intresset främst 

till bättre kunskap om jordbruks- och trädgårdsbruksföretagens tillväxt

problem och till möjligheterna att kunna bedöma risker och osäkerhet i 

planerad produktion. Samspelet jonlbruk - miljövård, särskilt jordbruk -

landskapsvård, har fått ökad aktualitet. Arbetsmiljöfrågorna inomhus i 

lantbruksbyggnadema och på fältet, vid hantering av den allt mera avance

rade maskinparken, fordrar betydligt flera forskningsinsatser än rådet hit

tills förmått understödja. Nya forskningsbehov med särskild tyngd gäller 

bl. a. s. k. närmiljö-forskning hos husdjuren, vidare rationell byggnadspla
nering samt forskning inriktad på energibesparande åtgärder i djurstallar 

och i växthus. Slutligen bör framhållas att forskning rörande fiskodling 
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även innefattande genetisk förbättring av fiskpopulationerna förtjänar all 
uppmärksamhet. 

Anslaget bör därför räknas upp med minst 2 634 000 kr. till 15 .4 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 021 000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föres lär riksdagen 
att till JordbruksforskninR för budgetåret 1977 /78 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 13 787 000 kr. 

G 17. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

1470000 

1470000 
1470000 

Reservation 

Mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning har träf

fats avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverk
samhet pä det jordbrukstekniska området (prop. 1975: I bil. 11 s. 120, JoU 

1975: I. rskr 1975: 83). Avtalet avser tiden den I juli 1975-den 30 juni 

1978. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten ge
nom ett ärligt bidrag av 1470000 kr. eller sammanlagt 4410000 kr .. medan 
stiftelsen under samma period tillskjuter lägst I 990000 kr. Verksamheten 
skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret för 
att genomföra programmet åvilar Jordbrukstekniska institutet. 

Jordbrukstekniska institutet 

Anslaget bör föras upp med 1470000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Svensk 

jordbruksteknisk forskning föras upp med 1470000 kr. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till kollektir jordbruksteknisk forskninK för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 1470000 kr. 

G 18. Bidrag till Sveriges utsädesförening 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

10315000 
9638000 

I I 9IOOOO 
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Sveriges utsädesförening har till uppgift att genom försöks- och föräd

lingsarhete verka för sädesslagens och frösortemas utveckling. Statsbidra

get används till avlöning av föreningens ordinarie tjänstemän rn:h av övrig 

personal samt till vissa omkostnader. 

Sveriges utsiidesfiirening 

I. Löneomräkning 2 120 000 kr. 

2. Medel för bl. a. lönekostnaderna vid en tjänst som ekonomidirektör 

(+ 153000 kr.). 
3. Kompensation för förväntat bortfall av diverse forskningsanslag 

(+866000 kr.). 

4. En rörlig kredit av 3 milj. kr. bör ställas till föreningens förfogande. 

Yttrande 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt tillstyrker utsädesföreningens anslagsframställning. 

Föredraganden 

Utredningen om vissa frågor inom växtförädlingsverksamheten har i 

uppdrag att utreda det statliga stödet till växtförädling och andra frågor 

som berör verksamheten vid Sveriges utsädesförening. Utredningen be

räknar slutföra sitt arbete under år 1977. 

Anslaget bör för nästa budgetl'lr räknas upp med 2 272 000 kr. till 

11 910000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat medel för vikariatsersättningar. 

Jag har även tagit hänsyn till lokalt slutet avtal rörande lantarbetarlönema. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sl'eriges utsiidesförening för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 11910000 kr. 

G 19. Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 

1975/76 Utgift 

I 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

285000 

460000 

460000 

Frän anslaget utgår bidrag till W. Weibull AB för den praktiskt vetenskap

liga verksamheten vid Weibullsholm och till den växtförädling som bedrivs 

av Algot Holmberg och Söner AB. 
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Bidrag till den praktiskt 
vetenskapliga verksamheten 
vid Weibullsholm 

Bidrag till växtförädlingsarhetet 
vid Algot Holmherg och 
Söner AB 

1976/77 

400000 

60000 

460000 

Beräknad ändring 1977/78 

Bi drags
mottagaren 

+200000 

+ 155000 

+355000 

Föredra
gamlen 

W. Wl'ihull med Weihu/lsholms 1•äxtföriidlingsansta/t har anhållit om ett 

med 200000 kr. förhöjt statsbidrag av 600000 kr. Algot Holmberg och Sö

ner AB har anhållit om ett med 155 000 kr. förhöjt statsbidrag av 215 000 kr. 
för den fortsatta förädlingen av sojabönan. 

Yttrande 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt tillstyrker växtförädlingsanstaltens anslagsframställning. 

Fiiredraganden 

Utredningen om vissa frågor inom växtförädlingsverksamheten har i 

uppdrag att utreda det statliga stödet till växtförädling och andra frågor 
som berör den verksamhet som bedrivs av W.Weibull med Weibullsholms 

växtförädlingsanstalt och av Algot Holmberg och Söner AB. Utredningen 
beräknar slutföra sitt arbete under år 1977. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig 1·äxtföriidling för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett anslag av 460 000 kr. 

G 20. Skoglig forskning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4135044 

4846000 

7 334000 

Reservation 70011 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- ochjordbruksforskning för 

bidrag till forskning, ägnad att gagna skogsbrukets utveckling och stärka 

skogsnäringens bärkraft. 
Statens råd för skogs- och jordbruksforskning disponerar t. o. m. bud

getåret 1976/77 utöver detta anslag 1,5 milj. kr. från fonden för skoglig 

forskning. 
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Statens råd.fi"ir skogs- och jorJbruksforskning 

Betydande forskningsresurser måste sättas in för att på sikt säkra virkes

behovet för skogsindustrin. För en gynnsam utveckling av skogsindustrin 

behövs undersökningar som syftar till väsentligt bättre utnyttjande av mar

kens produktionsförmåga. Skogsträden måste anpassas till produktions

miljön. vilket leder till mindre rubbningar i livsfunktionerna och därmed 

högre produktion. Forskningen rörande skogens ekologi ger ständigt nya 

problemställningar. Trädens anpassning till ståndort, breddgrad och höjd 

över havet är mycket betydelsefull för att erhålla bästa möjliga utbyte i 
sågverk och massaindustri. Behovet av biologiska bekämpningsmedel mot 

insekter och skadesvampar blir allt starkare. 

Eftersom fonden för skoglig forskning, ur vilken tidigare år anvisats 1.5 

milj. kr .. kommer att vara helt förbrukad i och med utgången av innevaran

de budgetår behöver anslaget höjas med 2 954 000 kr. till 7 .8 milj. kr. 

Skogsstyrelsen har den 29 november 1976 redovisat förslag om ett sär

skilt forskningsprojekt om bl. a. kontroll- och testmetoder för sticklings

skogsbruk. Projektet skall huvudsakligen finansieras av andra medel än 

budgt:tmedel. Skogsstyrelsen föreslår att totalt 1,5 milj. kr. anvisas till pro

jektet under en treårsperiod. 

Föredraganden 

En ökad satsning på skoglig forskning är angelägen särskilt i fråga om så

dana åtgärder som kan förbättra skogsindustrins rävaruförsörjning. Jag 

föreslår därför att anslaget räknas upp med 2 488 000 kr. till 7 334000 kr. 

Jag har därvid bl. a. beräknat 1,5 milj. kr. som ersättning för det anslag 

somt. o. m. innevarande budgetår har kunnat utgå från fonden för skoglig 

forskning. Vidare har jag beräknat 600 000 kr. för det särskilda forsknings

projekt om sticklingsskogsbruk som skogsstyrelsen har redovisat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skoglig forskning för budgetåret 1977 /78 anvisa ett reserva

tionsanslag av 7 334 000 kr. 

G 21. Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogs· 

gödsling m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

1912000 

1912000 

1912000 

Reservation 

Mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring har träffats avtal om ge

mensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande 

skogsträdsförädling och skogsgödsling m. m. (prop. 1975: I bil. 11 s. 124, 

JoU 1975: I, rskr 1975: 83). Avtalet avser tiden den I juli 1975-den 30juni 
1978. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten ge-

lJ·-R1ht..!ag1..•n l47h!77. I ~aml. Nr ltltl. Bilaga I~ 
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nom ett årligt bidrag av I 912 000 kr.. eller sammanlagt .'i 736 000 kr.. medan 

stiftelsen under samma period tillskjuter sammanlagt 8 864 000 kr. Ansva

ret för verksamheten åvilar Institutet för skogsförb~ittring. 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

förbättring för nästa budgetår föras upp med I 912 000 kr. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektil' Ji1rskning riirande skogstriid.1fiiriidling och 

skogsgödsling 111. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett rcscrva

tionsanslag av 1912000 kr. 

G 22. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

197.'i/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

4000000 

4400000 

4800000 

Reservation 

Mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU har träffats avtal om ge

mensam finansiering av kollektiv forskning på det skogstekniska området 

(prop. 1975: 1 bil. 11 s. 125, JoU 1975: I. rskr 197.'i: 83). Avtalet avser tiden 

den I juli 1975-den 30juni 1978. Enligt avtalet medverkar staten i finan

sieringen av verksamheten genom att tillskjuta sammanlagt 13 .2 milj. kr., 

varav 4 milj. kr. under budgetåret 1975/76, 4,4 milj. kr. under budgetåret 

J 976/77 och 4,8 milj. kr. under budgetåret 1977 /78. Stiftelsen skall under 

avtalsperioden tillskjuta sammanlagt lägst 19,8 milj. kr. Totalramen för 

hela forskningsprogrammet uppgår enligt avtalet till lägst 33 milj. kr. An
svaret för att genomföra programmet åvilar Nämnden för skogsteknisk 

forskning. 
Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

teknisk FoU för nästa budgetår räknas upp med 400000 kr. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektil' skogsteknisk j;mkning för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 4800000 kr. 

G 23. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

360499 

372000 

385000 

Skogs- och lantbruksakademien har till ändamål att med stöd av veten

skap och praktisk erfarenhet verka för det svenskajordbrukets och skogs

brukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. Från ansla

get bestrids kostnader för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning ät 
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skoglig expertis. bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostnader för ut

ländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter. 

Skoxs- och lantbruksakademien 

I. Pris- och löneomräkning 13 000 kr. 

2. Medel för en tjänst som skoglig sekreterare ( + 71 000 kr.). I andra 

hand bör det nuvarande bidraget till ersättning åt skoglig expertis räknas 

upp med 30000 kr. till 60000 kr. 

3. Ökad medelsanvisning för bl. a. bibliotekets verksamhet ( + 27 000 
kr.). 

4. Vid ett genomförande av förslaget av 1973 års tjänstebrevsutredning 

att nuvarande tjänstebrevsrätt för sammanslutningar eller motsvarande 

utanför den egentliga statsförvaltningen skall upphöra behövs särskilda 

medel för att täcka akademiens porto kostnader ( + 55 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 13 000 kr. till 385 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrax till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 385 000 kr. 

G 24. Reseunderstöd för studier m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

43553 

39000 

39000 

Reservation 

Frän anslaget utgär bidrag till utrikes studie- och kongressresor. 

Lantbruksstyrelsen 

Anslaget bör räknas upp med 11000 kr. till 50 000 kr. 

Föredraganden 

22 139 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Reseunderstöd för studier m. m. för budgetåret 1977/78 anvi

sa ett reservationsanslag av 39 000 kr. 
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H. MILJÖVÅRD 

H I. Statens naturvårdsverk 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

40693 118 

44323 000 

47202000 

Statens naturvårds verk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 

naturvård. däri inbegripet vattenvård. luftvård och renhållning utomhus. 

samt om rörligt friluftsliv, jakt och viltvård. allt i den mån sådana ärenden 

ej ankommer på annan statlig myndighet. Till verkets förvaltningsområde 

hör även ärenden enligt miljöskyddslagen (1969: 387) i den mån dessa ej 

ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller annan myndighet. 

Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen ( 1973: 329) om hälso- och 

miljöfarliga varor och i anslutning därtill meddelade föreskrifter, i den mån 

tillsynen ej ankommer på annan myndighet. Verket har vidare till uppgift 

att leda och främja företrädesvis målinriktad naturvårdsforskning och un

dersöknings verksamhet inom naturvårdsområdet. 

Till verket är produktkontrollnämnden knuten. Nämnden prövar frågor 

som avses i lagen (1973: 329) om hälso- och miljöfarliga varor, i den mån 

prövningen ej ankommer på annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns fyra avdelningar. nämligen administrativa avdel

ningen, naturresursavdelningcn. tekniska avdelningen och forsknings- och 
undersökningsavdelningen. samt ett planeringssekretariat. 

Omgivningshygieniska avdelningen vid förutvarande statens institut för 

folkhälsan är provisoriskt inordnad i verket. 

Vidare finns inom verket en forskningsnämnd och tre råd. naturvårdsrå

det. vattenvårdsrådet och luftvårdsrådet. samt två delegationer. en för 

markfrågor och en för anläggningsstöd till idrotten. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Statens natur- Föredra-
vårds verk ganden 

Personal 

Handläggande personal 282 +16 +3 
Övrig personal 141 + 12 +4 

423 +28 +7 
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1976/17 Baiiknad iindring 1977/78 

Statens natur- Förcdra-
vå.rdsverk gandcn 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 34 598 000 +3788000 + 1660000 
Sjukvård 64000 + 41000 + 33000 
Reseersättningar I 381 000 + 489000 + 189000 

Därav utrikes resor (100000) (+ 187000) (+ :!0000) 
Resor som ersätts av 
uppdragsgivare 6000 
Lokalkostnader 5095000 + 764000 + 602 000 
Expenser 3042000 +2336000 + 387000 
Vidareutbildning 107000 + 6KOOO + 8000 
U ppdragsverksamhet 30000 
Särskilda undersökningar 10000 

44333000 +7486000 +2879000 

Inkomster 
Ersättningar för särskilda 

undersökningar 10000 

Nelloutgift 44323000 +7486000 +2879000 

Statens natun•årdsverk 

I . Pris- och löneomräkning 2 061 000 kr. 
2. Alternativ 0 innebär en anslagsökning med 405 000 kr. vilket medför 

att angelägna myndighetsuppgifter måste eftersättas. 
3. Tekniska avdelningen behöver tillföras en byrädirektör för bullertill

syn, en avdelningsdirektör för arbete med internationella konventioner 

angående den marina miljön, en byrådirektör för frågor om miljöfarligt av
fall samt en assistent l +408 000 kr.). 

4. Produktkontrollbyrån behöver förstärkas med en byrådirektör för all
männa biotoxikologiska frågor, tre inspektörer för tillsynsverksamhet och 
ett biträde (+500000 kr.). 

5. Inom naturvårdsbyrån behövs en byrådirektör och en förste byrå
ingenjör för ärenden om landskapsvård. en byrådirektör för sjörestaurc
ringsärenden samt tre assistenter och ett biträde ( + 540 000 kr.). 

6. Vid planeringssekretariatet behövs en avdelningsdirektör för sam

hällsekonomiska bedömningar, en avdelningsdirektör för frågor om att till
varata miljövårdens intressen i samhällsplaneringen samt en assistent 
(+326000 kr.). 

7. Forsknings- och undersökningsavdelningen behöver en laboratorie
intendent ( +80000 kr.). 

8. Administrativa avdelningen behöver tillföras en amanuens för perso
naladministration, en förste byråsekreterare för ekonomiadministration, 

en amanuens för intendenturfrågor samt två expeditionsvakter och tre bi
träden ( + 555 000 kr.). 
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9. För ökade kostnader för bl. a. automatisk databehandling behöver 

expensposten räknas upp ( + 2 336 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

47 202 000 kr. Jag har därvid räknat medel bl. a. för en handläggare på tek

niska avdelningen för frågor om internationella konventioner (3 ). en hand

läggare på produktkontrollbyrån (4), en handläggare på planeringssekreta

riatet för samhällsekonomiska bedömningar (6) samt fyra biträden. 

Arbetsmiljöutredningen har i sitt betänkande (SOV 1976: l) Arbetsmiljö

lag föreslagit att den vid naturvårdsverket provisoriskt inordnade omgiv

ningshygieniska avdelningen överflyttas till socialstyrelsen för att där bilda 

ett laboratorium för miljömedicinska frågor. I anslagsframställningen för 

budgetåret 1977/78 har naturvårds verket lagt fram förslag i fråga om avdel

ningens uppgifter och organisation vid en överflyttning till socialstyrelsen. 

Såsom chefen för socialdepartementet har anfört tidigare denna dag behö

ver emellertid vissa frågor som hänger samman med en sådan överflyttning 

utredas närmare. I avvaktan på resultatet därav föreslår jag ingen organi

satorisk förändring beträffande omgivningshygieniska avdelningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens naturvård.n-erk för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 47 202 000 kr. 

H 2. Statens strålskyddsinstitut 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

8 772 358 

8 706000 

9797000 

Statens strMskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskydds

lagen tJ958: 110) och har därjämte bl. a. till uppgift att vara samordnande 

organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institutet har vidare ett cen

tralt samordnande ansvar för den målinriktade strålskyddsforskningen och 

skall även självt bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete 

inom strålskyddsområdet. 
Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. Inom 

institutet finns tre enheter, administrativa enheten, tillsynsenheten samt 

forsknings- och utvecklingsenheten. Vid institutet finns en rådgivande 

forskningsnämnd och en beredskapsnämnd mot atomolyckor. 
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1976/77 

Personal 

Handläggande personal 40 
Övrig personal 58 

98 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 8020000 
Sjukvård 10000 
Reseersättningar 244000 

Därav utrikes resor (30000) 
Lokalkostnader 1279000 
Expenser 304000 
Kostnader för drift av 

stationer för mätning av 
joniserande strålning m. m. 51000 

Kostnader för vissa 
beredskapsfunktioner inom 
atomrcaktorområdet 217000 

Övriga utgifter 388000 

10513 000 

Uppbörds medel 
Inkomst av strålskydds-

verksamhet 234000 
Ersättning för kostnader för 

beredskapsfunktioner inom 
atomrcaktorområdet 209000 

Avgift för koncession för 
uppförande eller innehav 
av energiproducerande reaktor I 364 000 

Nettoutgift 8706000 

Statens strålskyddsinstitut 

I. Pris- och löneomräkning I 027 000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
strålskydds
institut 

+ 6 
+14 

+20 

+3 569000 

+ 215000 
(+ 85000) 
+ 60000 
+ 137000 

+ 21000 

+ 55000 

+4057000 

+ 19000 

+ 124000 

+3914000 

Föredra
ganden 

+3 
+2 

+s 

+ 1284000 

+ 85000 
(+ 30000) 
+ 60000 
+ 95000 

+ 20000 

+ 28000 

+I 572000 

+ 19000 

+ 462000 

+1091000 

2. Alternativ 0 innebär en anslagsökning med 1336000 kr. 

3. Administrativa enheten behöver förstärkas med en assistent. tre bi

träden, en telefonist samt en ingenjör/ritare vid verkstaden ( +414 000 kr.). 
4. Tillsynsenheten bör tillföras en tillsynsman och en kvalificerad tekni

ker för icke-joniserande strälning vid underenhet I samt fyra tillsynsmän. 

en ingenjör och en kvalificerad tekniker vid underenhet Il (+819000 kr.). 

5. Inom forsknings- och utvecklingsenheten behövs en fysiker, två 

ingenjörer och en laboratorieassistent vid miljölaboratoriet samt en forsk

ningsingenjör och en ingenjör vid dosimetrilaboratoriet (+500000 kr.). 

Fiiredraf!anden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar Jag anslaget till 
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9 797 000 kr. Jag har därvid räknat medel bl. a. för tre handläggare på till

synsenheten (4). varav två för frågor rörande tillsyn av kärnkraftanlägg

ningar. samt för tvä. biträden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens strålskyddsinstitut för budgcttlret 1977/78 anvisa ett 
förslagsanslag av 9 797 000 kr. 

H 3. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

:! 846663 

3000000 

3615000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till

stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd består av ordförande och tre andra 

ledamöter. I nämnden finns två avdelningar. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 14 
Övrig personal 9 

23 

Anslag 

Lönekostnader 2466000 
Sjuk värd 2000 
Reseersättningar 217000 

Därav utrikes resor (-) 

Lokalkostnader 123 000 
Expenser 192000 

Därav engängsutgifter (-) 

3000000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1. Pris- och löneomräkning 353 000 kr. 

Beräknad ändring 1977/78 

Koncessions
nämnden 
för miljö
skydd 

+3 

+3 

+ 743 000 
+ 1000 
+ 108000 

(+ 20000) 
+ 54000 
+ 182000 

(+ 26000) 

+1088000 

Före
dragan
den 

+3 

+3 

+503000 

+ 50000 
(-) 

+ 12000 
+ 50000 

(-) 

+615000 

2. Alternativ 0 innebär en anslagsminskning med 168 000 kr .. vilket 

medför minskad reseverksamhet och fotokopiering. 

3. Nämnden bör förstärkas med en assistent och tre kansliskrivare. En 

kontorsskrivare kan därvid utgä ur organisationen. Dessutom bör vissa lö

ner och arvoden höjas. ( + 332 000 kr. J 
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Fiircdraxanden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3 615 000 kr. Jag har därvid räknat medel hl. a. för tre hiträden (31. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Koncession.rniimnden .fi"ir miUiiskydd för budgetåret 1977/78 

anvisa ett förslagsanslag av 3 615 000 kr. 

H 4. Miljövårdsinformation 

1975/76 Utgift 2 355 190 Reservation 518494 

1976/77 Anslag 2800000 

1977 /78 Förslag 3 200 000 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

Statens natun·årdsverk 

l naturvårdsverkets informationsverksamhet innefattas utarbetande och 

publicering av olika trycksaker samt framställning av filmer och bildband. 

I verksamheten ingår även utställningar, informationskampanjer samt be

sökscentraler. s. k. naturum. Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt ges 

ut med tio nummer per år och når ca 13 000 läsare. Verksamheten består 

dessutom av en presstjänst samt i vissa fall av annonsering i pressen. 

Miljövården griper in på ett flertal områden i samhället och berör med

borgarna i många situationer. Miljöfrågorna upplevs ofta ha stor betydelse 

och engagerar därför djupt. Detta kan i vissa fall leda till konflikter med 

grupper i samhället, som ifrågasätter verkets beslut och åtgärder. Den fort
löpande miljövårdsdebatten ställer därför särskilda krav på en fungerande 

information. 
I stor utsträckning är naturvårdsverkets information i dag inriktad på 

vissa begränsade målgrupper. såsom statlig förvaltning. kommuner och 

näringsliv. För att bäst utnyttja tillgängliga resurser har det bedömts som 
nödvändigt att i första hand informera dessa grupper om de miljövärds

krav som samhället ställer och de tekniska och ekonomiska möjligheter att 

möta dessa krav som finns och som efter hand kommer fram. Det finns 

emellertid ett angeläget och växande behov av information också till andra 

grupper i samhället. De senaste årens många insatser till skydd för miljön 

fordrar i hög grad förståelse och medverkan från den enskilde medborga

ren. Inom naturvårdsverkets presstjänst har stora ansträngningar gjorts för 

att göra den dokumentation som arbetats fram inom verket tillgänglig för 

massmedia för vidare förmedling till en större allmänhet. 

Betydande resurser satsas på forsknings- och utredningsarbete för att 

vidga kunskaperna inom miljövårdsområdet. De praktiska erfarenheter 

och forskningsrön som görs måste snabbt kunna förmedlas till dem som 
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har ansvaret för miljöförhf\llandena. Det är också angeläget att innehållet i 

författningar och övriga bestämmelser snabbt når ut till berörda företag 

och myndigheter. 

Den verksamhet som bedrivs av de ideella naturvärdsorganisationerna 

har också stor betydelse för att underhålla intresset för naturen och natur

vårdsarbetet. Denna verksamhet bör därför få fortsatt statligt stöd. Natur

vårdsverket föreslår att bidraget till Svenska naturskyddsföreningen höjs 

med 65 000 kr. till 570 000 kr .. att bidraget till Riksförbundet för hembygds

värd höjs med 35 000 kr. till 315 000 kr. och att bidraget till Svenska förbun

det för koloniträugårdar och fritidsbyar höjs med 5 000 kr. till 40 000 kr. 

Stödet till nämnda organisationer bör enligt verkets uppfattning utgå frhn 

ett särskilt anslag. 

Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1977/78 innebär en anslagsök

ning med sammanlagt 900000 kr. till 3.7 milj. kr. 

Färedraganden 

Naturvårdsverkets informationsverksamhet är en viktig del av miljö

vårdsarbetet. Även de ideella naturvårdsorganisationerna spelar en viktig 

roll på informationsomrhdet. Efter särskild prövning av regeringen bör 

stöd kunna utgå också till andra organisationer än de som hittills fått bidrag 

frän anslaget. För nästa budgetår bör anslaget höjas med 400000 kr. till 3.2 

milj. kr. Det ankommer på regeringen eller efter regeringens bemyndigan

ue statens naturvårdsvcrk att besluta om anslagets fördelning på olika än-

,. damål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mi/j1'il'årdsinfcmnation för budgetåret 1977/78 anvisa ett re

servationsanslag av 3 200000 kr. 

H 5. Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

8493 557 

9 000 000 

9000000 

Reservation 9349938 

Från anslaget bestrids ersättningar enligt naturvårdslagcn (1964: 822. 

omtryckt 1974: 1025), 86 eller 122~byggnadslagenI1947: 385) i dess lydel

se intill den I januari 1965 samt lagen (1974: 434) om bevarande av bok

skog. Vidare kan fr!'m anslaget utgå statsbidrag till kommun eller kommu

nal stiftelse för förvärv av mark för naturvärdsändamäl. Härjämte får an

slaget disponeras för förhandlings- och värderingskostnader i samband 

med säkerställande av mark för naturvärdsändamål. 

Statens natun·årdsverk 

Verksamheten har hittills inriktats på att säkerställa områden dels utmed 

landets kuster och skärgårdar. dels i de mer tätbefolkade regionerna där 
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områdena lätt kan nås av en större allmänhet. Under hudgctftret 1975/70 

har genom 64 beslut totalt ca 7 milj. kr. tagits i anspråk fiir att säkerställa 

ca 2 580 ha landareal. 
Bidrag till kommuner och stiftelser för förvärv av omrtiden för natur

vårdsändamål uppgick under budgetåret 1975/76 till 53 ~;av anslaget. Un

der senare år har flera nya stiftelser bildats i syfte att säkerställa mark för 

det rörliga friluftslivet. De av statsmakterna antagna riktlinjerna för hus

hållning med mark och vatten förutsätter omfattande insatser för att säker

ställa värdefulla naturområden. Även om kommunerna viintas spela en be

tydande roll i detta arbete måste statliga medel i väscnllig utsträckning 

kunna tas i anspråk vid avsättande av områden av regionalt intresse och 

riksintresse. Länsstyrelserna har redovisat talrika ohjekt vilkas säkerstäl

lande naturvårdsverket redan har tillstyrkt. Verket bedömer att även un

der budgetåret 1977 /78 hu vuddclen av anslaget kommer att användas för 

bidrag till kommuner och stiftelser. 

Naturvårdsverkets inventering av landets kvarvarande urskogar och 

ädellövsskogar bedöms leda till krav på flera kostnadskrävande säkerstäl

landeåtgärder. Särskilt angeläget är att säkerställa skogsområden för ve

tenskap och friluftsliv i miljöer som är präglade av rationellt bedrivet 

skogsbruk. 

Naturvårdsverket har för att fä en överblick av medelsbehovet för verk

samheten avseende budgetåret 1977/78 inhämtat uppgifter frän länsstyrel

serna. Behovet uppgår enligt inlämnade uppgifter till 34. 7 milj. kr. Ett bety

dande belopp bör också räknas för ännu icke avgjorda ersättningsärenden 

enligt äldre lagstiftning. I avvaktan på närmare erfarenhet av den takt i vil

ken ärendena i praktiken kan slutföras får naturvårds verket dock begränsa 

sitt förslag för budgetåret 1977/78 till 12 milj. kr. innebärande en ökning 

med 3 milj. kr. 

Föredra[J<lllden 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 9 milj. kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar l'id bildande a1· naturresen-af m. m. för budget

året 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 9 000 000 kr. 

H 6. Vård av naturreservat m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

12754642 

17 100000 

21 100000 

Reservation 1918162 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av sådana na

turvårdsobjekt för vilka meddelats förordnande med stöd av naturvårdsla

gen (1964: 822) eller vilka redovisas på naturvårdsfonden. Vidare bestrids 
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från anslaget bl. a. vissa kostnader för landskapsvårdandc 1'ltgärder inom 

odlingslandskapct och för vård och föryngring av bokskog. 

Statcrzs nuturvånisver/.: 

Naturvårdsverket har fr. o. m. budgetåret 1976/77 tillförts det formella 

huvudansvaret för vården och förvaltningen av naturvårdsobjekt. Den nya 

förvaltningsorganisationen ger naturvårdsverket och länsstyrelserna öka

de möjligheter att göra en samordnad planering och bedömning av de åt

gärder som behövs inom områden som avsatts med stöd av naturvårdsla
gen. 

Den förändrade naturvårdslagstiftningen som medfört nya skyddsfor

mer och ökade möjligheter för samhället att säkerställa och utnyttja områ

den för naturvård och friluftsliv bidrar till en intensifierad verksamhet. De 

nya möjligheter som införts fr. o. m. budgetåret 1976/77 att ge bidrag till 

bl. a. kommuner för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt samt till 

landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet har också i väsentlig 
omfattning vidgat ramen för anslagets användning. 

Anspråken ökar oavbrutet på att naturvårdsobjekten skall vara tillgäng

liga och möjliga att utnyttja liksom på skyddet av områdenas naturvärden. 

Med ökad besöksfrekvens ökar behovet av tillsyn. information, renhåll
ning och underhåll samt särskilda åtgärder för skydd av känsliga objekt. 

Åtgärder av dessa slag har hittills kunnat vidtas i alltför begränsad omfatt

ning. eftersom grundläggande vårdåtgärder först måste tillgodoses. 

Fr. o. m. innevarande budgetår kan bidrag utgå också till landskapsvår
dande åtgärder i odlings landskapet. Bidrag utgår med högst 50 % . Mot bak

grund av erfarenheterna av den tidigare försöksverksamheten anser verket 

att förhöjda statsbidrag. upp till 100% av totalkostnaden, bör kunna bevil
jas för särskilt angelägna fall. Verket räknar dock med ett oförändrat me

delsbehov av 500000 kr. för denna verksamhet. 
Under de senaste åren har krav förts fram på åtgärder för skydd vid 

gruvhål och liknande ingrepp i naturen. Utförda inventeringar visar att ett 
omedelbart behov av skyddsåtgärder föreligger vid minst 2 700 objekt. 

Dessa ätgärder avses utföras som beredskapsarbeten medan underhållet 

bekostas från förevarande anslag. För ändamålet beräknas ett medelshe

hov av 500000 kr. 
Vidare bör naturvårdsverket överta huvudansvaret för den tillsynsverk

samhet i Norrbottensfjällen som tidigare finansierats av arbetsmarknads

styrelsen. Kostnaderna härför beräknas till I 950 000 kr. för budgetåret 

1977/78. 
Naturvårdsverkets beräkning av medelsbehovet under anslaget sam-

manfattas i följande tabell ( 1 000-tal kr.). 
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Ändamål Anslag Statens nalurvårdsverks 
1976/77 förslag 1977 /78 

Totalt Förändring 

I. Naturvårdsförvaltning IO HJO 25440 + 15340 
2. Landskapsvård i odlingsbygd 500 500 
3. Vård och föryngring av bokskog 900 I 080 + l80 
4. Vissa gemensamma kostnader för 

naturvårds förvaltning 1720 2 500 + 780 
5. Central förvaltning 580 885 + 305 
6. Oskyddade gruvhål 500 + 500 
7. Tillsynsverksamhet i Norr-

bottens tjällvärld l 950 + l 950 
8. Ersättning för upplåten mark 3300 - 3300 

Summa 17100 32855 + 15755 

Naturvårdsverket föreslår att ersättning till staten för upplåten mark inte 

längre skall utgå. I det fall ersättning även fortsättningsvis skall utgå bör 

anslaget för budgetåret 1977/78 höjas med 19 355 000 kr. till 36455 000 kr. 

Föredral(tmden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 2 I, I milj. kr., vilket inne

bär en ökning med 4 milj. kr. Från anslaget bör liksom hittills beräknas er

sättning till staten för upplåten mark som är bokförd på naturvflrdsfonden. 

I enlighet med vad naturvårdsverket föreslagit bör bidrag till landskapsvår

dande åtgärder inom odlingslandskapet i särskilt angelägna fall kunna utgå 

med mer än 50% av kostnaderna. Naturvårdsverkets förslag att få använ

da medel från anslaget för skyddsåtgärder vid oskyddade gruvhål m. m. 

kan jag däremot inte biträda. Sådana åtgärder bör liksom hittills utföras an

tingen såsom beredskapsarbeten eller med anlitande av medel från det un

der andra huvudtiteln uppförda anslaget Polisverket: Diverse utgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vård ai• naturreservat m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

reservationsanslag av 21 100 000 kr. 

H 7. Miljövårdsforskning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

26 708 251 

30460000 

32900000 

Reservation 4715155 

Från anslaget bestrids utgifter för företrädesvis målinriktad miljövårds

forskning. Till denna forskning hör bl. a. vatten-, luft- och annan natur

vårdsforskning, bulletforskning, viltforskning samt forskning om miljögif

ter. Forskningen leds av statens naturvårdsverk som har en särskild forsk

ningsnämnd för denna uppgift. 
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Statl'ns nat1ir1·ilrds1·1'rk 

Inom miljövftrdsforskningen pågar f. n. ett stort antal projekt. Åtskilliga 

av dessa måste hedrivas under flera hr och fortsiitts därför under hudget

årct 1977 /78. Kraftigt utökade satsningar hör emellertid komma till stånd 
inom bl. a. följande områden. 

Konsekvensbedömningar beträffande olika typer av markutnyttjande 

kommer i framtiden att efterfrågas i allt större utstriickning. Markanviind

ningar som berörs är t. ex. industri. cnergiprmlucerande anläggningar. 

skogsbruk. jordbruk. Hiktverksamhet och friluftsliv. vilka i olika utsträck

ning påverkar luft. mark samt yt- och grundvatten. Det är diirför väsentligt 

att få till stftnd en utveckling av metoder och framtagning av faktaunderlag. 

så att systematiskt genomförda konsek venshedömningar kan ingå som un

derlag för beslut om lokalisering och utformning av olika aktiviteter. 

Försurningen av mark och vatten kräver kraftigt ökade forskningsinsat

ser. I betänkandet (Ds Jo 1976: 2) Mindre svavel - hättre miljö har anförts 

bl. a. att det är angeläget med en utökad forsknings- och utrednings verk

samhet beträffande försurningsproblematiken för budgetåret 1977 /78. 

Även bullerforskningen måste intensifieras. Problem av teknisk karak

tär. t. ex. bullerutbredning. objektiva och lätthanterliga mät- och beräk

ningsmetoder samt bullerpreventiva åtgärder. behöver belysas. Effekten 

av meteorologiska faktorer och olika typer av fysiska skärmningseffekter 

behöver också studeras närmare. 

Kraftigt ökade insatser krävs vidare vad gäller verkningarna av åtgärder 

mot skilda miljögifter. Olika typer av industrier bör undersökas för att fast

ställa avlopps vattnets sammansättning. Det är bl. a. väsentligt att snabbt fä 

fram bättre fakta. eftersom många industrier kommer att införa ytterligare 

rening under de närmaste åren. 

I tidigare års anslags framställningar har framhållits hehovet av ytterliga

re ett forskningsfartyg. Detta önskemål står kvar fortfarande. 

Den I juli 1976 inrättades en forsknings- och undersökningsavdelning. i 

vilken forskningssekretariatet ingår. Tjänsten som chef för sekretariatet 

bör med hänsyn till omorganisationen fortsättningsvis benämnas byråchef 

i stället för forskningschef. 

För forskning inom området miljöskydd och produktkontroll beräknar 

verket ett medelsbehov för nästa budgetår av 32.2 milj. kr. Inom området 

naturvård samt rekreation och friluftsliv behövs 5,.5 milj. kr. För vissa öv

riga verksamheter såsom publicering och information. symposier och re

sor samt forskningsstationer och forskningsfartyg beräknas sammanlagt 

1,5 milj. kr. För forskningsadministration behövs 2.8 milj. kr. och för in

köp av ny båt 2 milj. kr. 

Sammanlagt uppgår medelsbehovet för nästa budgetår för miljövårds

forskning till 44 milj. kr. vilket innebär en ökning med 13 .540 000 kr. 
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Fiiredraga11d1·11 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 32,9 milj. kr.. vilket inne

bär en ökning med 2 440 000 kr. I enlighet med naturvårdsverkets förslag 

bör tjiinsten som forskningschcf ändras om till en tjänst som byrikhef. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid statens naturvårdsverk inrätta en 

tjänst för byråchef i Fe 23/24. 
2. till Afi/jiil'llrd.\ji1rsk11i11g för budgetåret 1977/78 anvisa ett reser

vationsanslag av 32 900 000 kr. 

H 8. Strålskyddsforskning 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

500000 

600 000 

Statens strålskyddsinstitut har ansvaret för den målinriktade strål

skyddsforskningen. Till denna forskning hör såväl strålskyddsforskning 

med anknytning till kärnkraftproduktionen som annan strålskyddsforsk

ning däri inbegripet forskning om icke-joniserande strålning. Den strål

skyddsforskning som har anknytning till kämkraftproduktionen finansie

ras genom avgifter som inbetalas av kämkraftföretagen enligt förordningen 

( 1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut. För övrig strål

skyddsforskning anvisas medel under förevarande anslag. 

State11s strå/skyddsi11stit11t 

Institutet har fått i uppdrag att till den I september 1977 redovisa förslag 

till långsiktigt forskningsprogram rörande strålskydd. För budgetåret 

1977 /78 föreslår institutet en anslagsökning med IOO 000 kr. till 600 000 kr., 

vilket beräknas motsvara kostnadsökningarna. De medel som ställs till in

stitutets förfogande genom avgifter frän kärnkraftföretagen bör öka i mot

svarande omfattning, dvs. från 2 milj. kr. till 2.4 milj. kr. 

Föredraga 11de 11 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med IOO 000 kr. till 600 000 kr. Jag 

vill i detta sammanhang anmäla att jag avser att senare föreslå regeringen 

att i enlighet med institutets förslag höja de avgifter som tas ut för den del 

av strålskyddsforskningen som har anknytning till kärnkraftproduktionen. 

För budgetåret 1977/78 kommer därmed sammanlagt 3 milj. kr. att stå till 

institutets förfogande för strålskyddsforskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strålskyddsforskning för budgetåret 1977 /78 anvisa ett reser

vationsanslag av 600 000 kr. 
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H 9. Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

3 000000 

3 800000 

3 800000 

Reservation 

Statens stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdct regleras i 

ett mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårdsforskning 

träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklings
verksamhet på vatten- och luftvårdsområdet. Avtalet avser tiden den I juli 

1976-den 30 juni 1978. Enligt avtalet skall vardera parten medverka i fi
nansieringen av verksamheten genom ett bidrag av 3.8 milj. kr. per år. 

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet fogat rampro

gram. Ansvaret för programmets genomförande åvilar Institutet för vat

ten- och luftvårdsforskning. 

Anslaget bör i enlighet med föreliggande avtal föras upp med ett oför
ändrat belopp av 3,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till ko/lektil' forskning inom mi[jö1·årdsområdet för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 3 800 000 kr. 

H 10. Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

172 976 

I 500000 

2 000000 

Reservation 827024 

Frän anslaget bestrids efter beslut i varje särskilt fall av produktkontroll

nämnden kostnader för undersökningar rörande hälso- och miljöfarliga 
varor. 

Statens naturl'ärdsverk 

Inom produktkontrollornrhdct bedrivs ett flertal angelägna undersök

ningar bl. a. beträffande fenoxisyrors fysikalisk-kemiska omvandlingar i 

naturen. Vidare lämnas bidrag till undersökning av vissa mutagena effek

ter av fenoxisyrapreparat liksom till vissa internationella kontakter röran

de fenoxisyror. En stor satsning på ett projekt av flerårskaraktär rör be

stämningar av kemikaliers toxicitet för högre marina organismer. En an

nan viktig del av undersökningsområdet rör förbränning av speciella avfall 

och kemikalier. Ett ytterligare område inom vilket särskilda undersökning

ar bedrivs är metaller, där främst bly, kadmium och kvicksilver studeras. 

Under budgetåret 1977/78 beräknas flertalet pågående projekt komma 

att fortsätta och följas upp. Dessutom föreligger ett stort behov av kontroll 

av olika produkters hälso- och miljöfarlighet. Aktuella undersökningar un

der budgetåret är bl. a. utvärdering av toxiska metallers flöden i samhället 
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och dessas växelverkan på människor och miljö samt klassificering av oli

ka varor med hänsyn till hälsofarlighet. Vidare krävs studier av olika eko

logiska effekter. 
Totalt föreslår verket att 2.5 milj. kr. anvisas under anslaget för nästa 

budgetår vilket innebär en ökning med I milj. kr. 

Föredraganden 

Det är angeläget att produktkontrollnämnden fär fortsatta möjligheter 

att utföra sådana undersökningar som nämnden behöver för att fullgöra si

na uppgifter enligt lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor. Anslaget 

bör för nästa budgetår höjas med 500000 kr. till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undersökningar av hälso- vch miljöfarliga varor för budget

året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 2000000 kr. 

H 11. Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4558574 

5 500000 

7 500000 

Reservation 4121246 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 

miljövårdsområdet. i första hand rörande vattenvårdsfrågor och restaure

ring av förorenade vattenområden, m. m. 

Statens naturvårdsl'erk 

En utgångspunkt för användningen av anslaget är att det behövs ett mel
lanled bestående av utrednings- och undersökningsverksamhet mellan 
forskning och beslut/genomförande. Detta led fär sannolikt en allt större 
betydelse under kommande år då man kan vänta en förskjutning av miljö

vårdsarbetet. särskilt på central och regional nivå, mot mer generella åt

gärder av typ samhällsplanering, utarbetande av råd och anvisningar. ut
vecklingsarbeten. översiktliga utredningar inom större område o. d. 

Endast ett begränsat antal nya projekt har kunnat påbörjas under året. 

Detta är en följd av önskemålet att i första hand fullfölja tidigare åtagan

den. Eftetfrägan pä bidrag till sjörestaureringar har däremot under året 

varit begränsad. Detta torde främst bero på att utvecklingsarbetena nu 

förts fram till en sådan nivå att man kan gå över till den väsentligt mer 

kostnadskrävande genomförandefasen. De höga kostnaderna för restaure

ring har sannolikt därvid gjort många kommuner tveksamma till nya enga

gemang pä detta område. 

Naturvårdsverket vill understryka vikten av att resurser för utredningar, 

undersökningar samt utvecklings- och planeringsarbete ställs till förfogan

de i tillräcklig omfattning. Det finns annars risk för att kvaliteten på de 

JO- Riksdagen 1976177. I saml. ~r 100. Hila~a Il 
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framtida besluten inom miljövårdsområdet kommer att sjunka. Med den 

utveckling som skisserats med önskemålet att fä in miljövärdsfrågorna tidi
gare i samhällsplaneringen och beslutsprocesserna ökar också kraven på 

verksamheter av den karaktär som finansieras från detta anslag. 

Efter en prioritering av de mest angelägna uppgifterna och en samord
ning av olika aktiviteter har verket kommit fram till att med ett anslag av 

9,5 milj. kr. bör målsättningen med den verksamhet som finansieras från 

anslaget kunna upprätthållas. Av det angivna beloppet beräknas för under

sökningar rörande miljövård i samhällsplaneringen m. m. och för sjöres
taurering 5.7 milj. kr. samt för undersökningar avseende tekniskt miljö

skydd 2.4 milj. kr.. produktkontroll 100000 kr., naturvård I.I milj. kr. och 
rekreation och friluftsliv 200000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om restaurering av 

Hornborga sjön. En av naturvårds verket utförd utredning rörande 

möjligheterna att restaurera Hornborgasjön redovisades översiktligt i 1975 

års budgetproposition (prop. 1975: I bil. 11 s. 147). Naturvårdsverket har 

därefter på regeringens uppdrag ytterligare utrett frågan. Detta utrednings

arbete har omfattat närmare beräkningar av markskador. redovisning av 

lönsamheten och naturvårdskonsekvenserna av alternativa förslag till in

vallningar. en jordbruksekonomisk bedömning samt en redovisning av 

kostnaderna för en restaurering. 
Natun,årdsverkets försfa1f. En total restaurering av Hornborgasjön 

skulle enligt verkets förslag innebära en höjning av vattenståndet med upp 

till 2 m. Med en sådan höjning garanteras sjöns fortbestånd som fungeran
de sjösystem och fågelsjö för lång tid. För att begränsa markskadorna vid 

vattenståndshöjning föreslås i utredningen invallningar av vissa omräden. 

Om samtliga ekonomiskt lönsamma invallningar utförs beräknas den ska

dade åkerarealen uppgå till ca 230 ha. Kostnaderna för ett sådant restaure
ringsalternativ beräknas uppgå till 25.9 milj. kr. 

Naturvårdsverket redovisar också ett restaureringsalternativ med en 

tvärvall tvärs över sjön mellan Almeö och Ore nabb. Detta innebär en be

gränsad restaurering då vattenståndet endast höjs i den norra delen av sjö

området medan den södra delen i huvudsak behåller sitt nuvarande utseen

de. Det restaurerade sjöområdets yta skulle i detta alternativ uppgå till 24 

km2 jämfört med 33 km2 vid en total restaurering. Markskadorna vid en 

restaurering med tvärvall har beräknats till 100 ha åker och kostnaderna 

skulle komma att uppgå till 22,7 milj. kr. 

Vid sin slutliga bedömning förordar verket att en total restaurering av 

Hornborgasjön kommer till stånd, dvs. utan tvärvall över sjön. Verket 

framhåller att en restaurering utan tvärvall har så stora fördelar från natur

vårdssynpunkt att det motiverar den högre kostnaden. 

Naturvårdsverket framhåller att ytterligare detaljutredningar av bl. a. 

markskadorna på de enskilda fastigheterna behövs innan en ansökan om 
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restaurering kan ges in till vattendomstol. Kostnaden för dessa utredningar 

beräknas till ca 1..5 milj. kr., varav I milj. kr. under budgetåret 1977/78. Ut

redningstiden har beräknats till två år. 
Remissyttranden. Efter remiss har yttranden avgetts av kammarkolle

giet. riksrevisionsverket, lantbruksstyrelsen. fiskeristyrelsen. arhetsmark

naiisstyrelsen, länsstyrelsen i Skaraborgs län. Svenska kommunförl1undet. 

Lantbrukarnas riksförbund. Hornborgasjöns sänkningsförening och vat

tenrättsinnehavarna i Flian. 

Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till att en restaurering av 

Hornborgasjön kommer till stånd. Kammarkollegiet. fiskeristyre/sen. 

länsstyrelsen, Svenska kommunförbundet och 1·attenriittsi11nehm·arna i 

Flian tillstyrker en restaurering enligt naturvårdsverkets förslag. medan 

Lantbrukarnas riksförbund och Hornborglis)öns siinkning.~förening föror

dar alternativet med en tvärvall. Lantbrukssryrelsen konstaterar att från 

jordbrukssynpunkt är det senare alternativet lämpligast. Styrelsen vill 

dock inte motsätta sig en fullständig restaurering av sjön. om detta är ange

läget från naturvårdssynpunkt. 

Beträffande behovet av ytterligare invallningar instämmer alla remiss

ii:istanser i naturvårdsverkets bedömning att samtliga lönsamma invall

ningar bör komma till stånd. Den slutliga utformningen och lokaliseringen 

av skydds vallarna bör ske i ansfutning till detaljutredning om markskador

na och genom förhandlingar med markägarna. 

Den framtida förvaltningen och vården av den restaurerade sjön bör en

ligt länsstyrelsen och rik.srei·isionsverket säkras genom förordnande enligt 

naturvård slagen. 

Föredraganden 

Jag tar först upp naturvårdsverkets utredning om restaurering av Horn

borgasjön. I utredningen redovisas två restaureringsalternativ. Natur

vårdsverket framhåller samtidigt att detaljutredningar av bl. a. markska

dorna för de enskilda fastigheterna krävs innan prövning kan ske vid vat

tendomstol av frågan om restaurering. Jag anser det angeläget att den av 

verket angivna detaljutredningen kommer till stånd. Därigenom bör också 

konsekvenserna av de båda restaureringsalternativen ytterligare kunna be

lysas. Jag är med hänsyn härtill inte beredd att nu ta ställning till vilket res

taureringsalternativ som är lämpligast. 

Från anslaget kan bl. a. utgå bidrag till utredningar om och restaurering 

av svårt förorenade vattenområden. Till följd av de senaste årens kraftiga 

satsningar på reningsåtgärder har avloppsutsläppen upphört eller minskat i 

många vattenområden. Det är angeläget att insatser också görs för att åter

ställa dessa vattenområden sedan utsläppen upphört. Frågor rörande kost

naderna för restaureringsåtgärder och principen för kostnadsfördelningen 

prövas f. n. av utredningen om kostnaderna för miljövården. I avvaktan på 

resultatet av utredningens arbete bör inom ramen för anslaget liksom hit-
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tills kunna utgå vissa bidrag för restaureringsåtgärder. 

Med hänsyn till vad jag har anfört i det föregående och till övriga an

språk på medel för undersökningsverksamhet inom miljövårdsområdet bör 

anslaget höjas med 2 milj. kr. till 7 .5 milj. kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda undersökningar inom mi/jiil'llrdsumrådet, m. m. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 7 500000 kr. 

H 12. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

255 029835 

140000000 

140000000 

Från anslaget utgår bidrag för ny-. till- eller ombyggnad av avloppsre

ningsverk m. m. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen ( 1968: 308) om 

statsbidrag till avloppsreningsverk. Enligt övergångsbestämmelserna till 

kungörelsen får statsbidrag enligt kungörelsen ( 1959: 251) om statsbidrag 

till vatten- och avloppsanläggningar beviljas sådana vatten- och avloppsfö

retag som efter särskilt tillstånd börjat utföras före den I juli 1968. 

Statens natun·årdsl'erk 

Bidragsverksamheten i kombination med tillämpningen av miljöskydds

lagen har medfört en avsevärd förbättring inom vattenvårdsområdet. 

Tillströmningen av nya ansökningar har under de senaste budgetåren 

varit ~etydande. Den I juli 1976 inneliggande ansökningar uppskattas 

motsvara ett bidragsbehov om ca 175 milj. kr. Nya ansökningar om bidrag 

väntas under budgetåret 1976/77 motsvarande ett bidragsbehov av ca 165 

milj. kr. Det totala bidragsbehovet kan säledes uppskattas till ca 340 milj. 

kr. Eftersom bidragsramen för innevarande budgetår uppgår till endast 130 

milj. kr. kan det ackumulerade bidragsbehovet vid budgetårets slut beräk

nas till ca 210 milj. kr. Naturvårdsverket bedömer att det medelsbehov per 

budgetår som svarar mot nya ansökningar successivt kommer att minska 

under de närmaste ären, varför bidragsramen för budgetäret 1977 /78 torde 

kunna bestämmas till oförändrat 130 milj. kr. 

Uppföljningen av reningsverkets funktion och effekterna i recipienten 

har hittills inte kunnat genomföras tillfredsställande utan måste intensifie

ras under de närmaste åren. Verket föreslår att 1 % av bidragsramen får 

användas till detta ändamål. 

T. o. m. budgetåret 1975/76 har beslut om bidrag till kommunala av

loppsreningsverk fattats med ett sammanlagt belopp av 1358 milj. kr. Av 

detta belopp har t. o. m. budgetåret 1975/76 utbetalats 1 170 milj. kr., var-
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för det behövs för utbetalning till följd av redan fattade beslut ytterligare 

187 milj. kr. Härtill kommer utbetalningar till följd av bidrag som beviljas 

under innevarande och kommande budgetår. För budgetåret 1977/78 be

räknas utbetalningarna under anslaget till ca 125 milj. kr. 

Föredraganden 

Tätorternas avloppsförhållanden har starkt förbättrats under de senaste 

åren. Det är emellertid angeläget med ett fortsatt stöd till kommunerna för 

byggande av reningsverk. Under budgetåret 1977 /78 bör bidrag till renings

verk få beviljas intill ett belopp av 130 milj. kr.. dvs. samma belopp som 

gäller för innevarande budgetår. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp 

med ett oförändrat belopp av 140 milj. kr. Jag är inte beredd att biträda na

turvårdsverkets förslag att kostnader för uppföljning av effekterna av vid

tagna reningsåtgärder skall fä bestridas från förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1977/78 statsbidrag till kommunala av

loppsreningsverk fär beviljas med sammanlagt högst 130000000 

kr., 

2: till Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. för budget

året 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 140000000 kr. 

H 13. Stöd till avfallsbehandling m. m. 

1915/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

85765922 

15 000000 
24000000 

Reservation 245 319700 

Från anslaget utgår bidrag till anläggning för återvinning eller annat nyt

tiggörande av hushållsavfall samt försöksanläggning för sådant ändamål. 

Bidrag utgår också till anläggning för konventionell behandling av hushålls

avfall samt till anläggning för behandling av annat avfall än hushållsavfall. 

Garanti kan vidare lämnas för förluster vid förvaring av annat avfall än 
hushållsavfall. Slutligen utgår bidrag till försöksanläggning i full storlek, 

som minskar vatten- eller luftförorening eller buller. Bidragsbestämmelser

na återfinns i förordningen ( 1975: 495) om statligt stöd till avfallsbehand

ling m. m. Från anslaget får härjämte bestridas utbetalningar i anledning av 

före den 1 juli 1975 fattade beslut enligt tidigare gällande bestämmelser om 

statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m. m. 

Statens naturvårdsverk 

För behandling av kommunalt avfall beräknar verket för nästa budgetår 

ett medelsbehov av 20 milj. kr.. varav ca 10 milj. kr. förs. k. återvinnings

anläggningar och 10 milj. kr. för övriga anläggningar för behandling av hus

hållsavfall. 
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För behandling av miljöfarligt avfall räknar verket med att förutom bi

drag till SAKAB endast vissa regionala satsningar för omhändertagande av 

avfall från ytbehandlingsindustrin kan komma i fråga. För dessa iimh1t11ål 

beräknas ett bidragsbehov av sammanlagt 6 milj. kr. 

För behandling av annat avfall än s. k. miljöfarligt avfall behöver ett 

bättre internt eller externt omhändertagande initieras inom ett flertal in

dustrigrenar. För budgetåret 1977/78 beriiknar verket ett medelsbehov för 

detta ändamål av 3 milj. kr. För kostnader för långtidslagring och hand

räckning enligt 35 ~ miljöskyddskungörelsen beräknas ett behov av I milj. 
kr. 

När det gäller bidraget till försökstl'.nläggningar i full storlek vill verket 

framhålla att med hittills tillgänglig miljövårds teknik i många fall stora för

oreningsutsläpp kvarstår. Det är därför angeläget att utvecklingen av ny 

teknik på detta område stöds. Ett bidragsbehov på 10 milj. kr. beräknas 

under budgetåret. 

Sammanlagt beräknar verket medelsbehovet under anslaget till 40 milj. 

kr. för nästa budgetår vilket innebär en ökning med 25 milj. kr. 

I likhet med vad som föreslås under anslaget Bidrag till kommunala av

loppsreningsverk m. m. föreslår verket att för utvärdering av ~fekterna av 

de insatta åtgärderna fär tas i anspråk 1 t7,. av anslaget. 

Föredru~1111de n 

Det är angeläget att ökade insatser görs i syfte att utveckla och utprova 

nya tekniska metoder för att lösa miljövårdsproblemen. Behov av sådana 

insatser föreligger bl. a. .när det gäller att få fram från miljövårdssynpunkt 

godtagbara metoder för omhändertagande av avfall. Därvid bör särskilt ut

vecklingen av anläggningar som innebär återvinning eller annat nyttiggö

rande av avfallet stimuleras. De statliga bidragen för nu angivna ändamål 

bör därför höjas. För nästa budgetår bör anslaget föras upp med 24 milj. 

kr.. vilket innebär en ökning med 9 milj. kr. jämfört med innevarande bud

getår. I likhet med vad jag har anfört under punkten H 12 är jag inte beredd 

att biträda naturvårdsverkcts förslag att kostnader för utredningar rörande 

effekterna av vidtagna miljöskyddsåtgärder skall få bestridas från föreva

rande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till avfi1/lsbelw11dli11g m. m. för budgetäret 1977/78 anvi

sa ett reservationsanslag av 24 000 000 kr. 

H 14. Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

10000000' 

10000000 

' Anvisat på tilläggsbudget I. 
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Riksdagen beslutade under hösten 1976 om statsbidrag till kalkning av 

sjöar och vattendrag och anvisade för ändamålet ett reservationsanslag av 
JO milj. kr. på tilläggs budget I till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 

(prop. 1976/77: 3, JoU 1976/77: 4. rskr 1976/77: 24. prop. 1976/77: 25. JoU 

1976/77: 11. rskr 1976/77: 49). 

Från anslaget utgår bidrag till kalkning som kan motverka försurning av 

sjö<1or och vattendrag. Bidrag bestäms med hänsyn till vattenområdenas 

värde från fiske-, naturvårds- och rekreationssynpunkter och utgår nor

malt med högst 75 % av godkänd kostnad. Fråga om bidrag prövas av fis
kcristyn:lscn. Bidra.gsbestämmclscrna finns i förordningen ( 1976: 1056) om 

statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. 

För budgetåret 1977 /78 beräknar jag ett oförändrat anslags behov för än

damålet. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till ka/kninR m· .1jiiar och vattendrag för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 10000000 kr. 

H 15. Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

2113552 

1455 000 

2 450000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur på renar. får och andra tamdjur. Bestämmelser 

om ersättning finns i 16 * jaktstadgan (1938: 279) och förordningen 

( 1976: 430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur. Från anslaget utgår 

vidare ersättning enligt kungörelsen ( 1970: 890) om ersättning för skada av 
kronhjort, m. m. Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för att fö

rebygga skador av rovdjur. 

Statens natun·tlrdn·erk 

I. Ersättning för rovdjursdödade tamdjur utgick under budgetåret 

1975/76 med sammanl<1gt 2 017 590 kr. vilket innebar en ökning med 

760 903 kr. jämfört med budgetåret 1974/75. Ökningen berodde dels på att 

mängden rovdjursskador ökat, dels på att ersättningsbeloppen höjts. Även 

för innevarande budgetår har ersättningsbeloppen höjts med hänsyn till 

prisförändringar på ren- och fårkött. Mot denna bakgrund uppskattas me

delsbehovet under budgetåret 1977 /78 till 2 330 000 kr. 

2. Under budgetåret 1973/74 påbörjades ett omfattande inventerings

och forskningsarbete beträffande rovdjursförekomst och rovdjursskador. 

Arbetet har visat sig vara av stor betydelse för kunskapen om rovdjurs

stammamas lokalisering och om var de mest omfattande skadorna kan 

väntas uppstå. Med hänsyn bl. a. till den kraftiga stegringen aY ersättning

arna för rovdjursskador föreslås att verksamheten skall fortsätta och att 
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beloppet för särskilda fitgärder för att förebygga skador av rovdjur höjs 
med 20 000 kr. till 50 000 kr. 

3. Ersättning för skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i Skåne 

har under budgetåret 1975/76 utbetalats med sammanlagt 71493 kr. För 

budgetåret 1977/78 beräknas ett oförändrat medelsbehov av 120000 kr. 

Föredraganden 

Till följd av en viss ökning av rovdjursskadornas omfattning samt höjda 

ersättningar för dessa skador bör anslaget för nästa budgetår höjas med 
995 000 kr. till 2 450 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för vissa skador m· rovdjur. m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 2450000 kr. 

H 16. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

4552000 

5 00000() 

5000000 

Förenta Nationernas miljöstyrelse, som inrättades genom beslut av 1972 

års generalförsamling. har bl. a. till uppgift att fördela medel ur Förenta 
Nationernas miljöfond. Fonden skall finansiera kostnaderna för FN:s mil

jöprogram. Miljöprogrammet omfattar bl. a. frågor om boende- och bebyg

gelsemiljö. hushållning med mark- och vattenresurser. skydd av oceaner

na. bevarande av natur. vilda djur och genetiska resurser, uppbyggnad av 

ett globalt mätstationsnät för miljöföroreningar samt miljöaspekter på 
energiproduktion och energianvändning. Sverige har utfäst sig att bidra till 

fonden med 5 milj. dollar under femårsperioden 1973-1977. 

Det svenska bidraget har hittills betalats ut i början av varje budgetår. 

Sverige har emellertid förklarat sig berett att fr. o. m. år 1977 betala sitt bi

drag redan vid kalenderårets början. Anslaget för budgetåret 1976/77 kom

mer därmed att belastas med utbetalning av två års svenska bidrag, dvs. 

med ca IO milj. kr. 
Under år 1977 kommer FN:s miljöstyrelse att få ta ställning till miljö

programmets omfattning och inriktning för år 1978 och följande år. Det är 

enligt min uppfattning angeläget att Sverige också i fortsättningen kraftigt 

stöder det arbete som bedrivs inom ramen för FN:s miljöprogram. En ut
gångspunkt när det gäller bedömningen av storleken av det framtida svens

ka bidraget till fonden bör vara att miljöprogrammet skall bibehällas vid 

nuvarande ambitionsnivå. Sverige bör vidare vara berett att svara för sam

ma andel av bidragen till fonden som hittills. Bidraget bör också i fortsätt

ningen kunna beräknas för längst en femårsperiod. Med utgångspunkt i 

angivna riktlinjer bör frågan om med vilket belopp det svenska bidraget 
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skall utgä efter är 1977 närmare prövas av regeringen dä miljöstyrelsen be

handlat det fortsatta miljöprogrammet. I avvaktan härpä bör anslaget föras 

upp med ett oförändrat belopp av 5 milj. kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond för budgetåret 
1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 
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I. IDROTT 

I t. Stöd till idrotten: Organisationsstöd m.m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

75 976 746 

89130000 

107130000 

Reservation 130711 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Från anslaget utgår också av regeringen särskilt fastställda bidrag 

till vissa utanför riksidrottsförbundet stående organisationer. För ansla

gets användning gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för or
ganisationsstödet till idrotten (prop. 1970: 79, SU 1970: 122, rskr 

1970: 291 ). 

S1•erige.1· riksidrott4örbund 

Riksidrottsförbundet begär för budgetåret 1977 /78 ett anslag av 

112 493 000 kr.. vilket innebär en ökning med 23 363 000 kr. i förhållande till 
anslaget för budgetåret 1976/77. 

Av det begärda anslaget utgör 77 milj. kr. bidrag till specialförbunden 

och till organisationer som står utanför riksidrottsförbundet. Häri ingår 
även ett belopp av 2,6 milj. kr. för kostnader i samband med att riksidrotts

förbundet flyttar till nya lokaler i Idrottens hus, Farsta. Riksidrottsförbun
det har kunnat konstatera att verksamhetens utveckling inom ifrågavaran
de organisationer kräver väsentligt större ekonomiska resurser men funnit 
det nödvändigt att på samma sätt som skett i fråga om ett flertal andra an

mälda medelsbehov uppta lägre belopp än vad specialförbunden begärt för 

att uppnå balans mellan olika bidragsposter inom ramen för det föreslagna 

totala beloppet. 

Riksidrottsförbundet anför att allt fler har blivit medvetna om betydel

sen av en omfattande idrottsverksamhet. Därför är det glädjande att tdrot

ten är i fortsatt tillväxt. Den utvecklar sin dragningskraft på allt fler. 

Idrottsrörelsens fortlöpande arbete syftar till att alla som vill ägna sig åt 

idrott skall få göra det. Korporationsidrottsförbundets inträde i riksidrotts

förbundet den l juli 1976 var ett viktigt led i kraftsamlingen på motions

idrottssidan. Samtidigt är det angeläget att vår internationella toppidrott 
får förstärkta resurser. Svenska framgångar i internationella sammanhang 

är värdefulla från många synpunkter. De stimulerar det allmänna idrottsin

tresset i synnerhet bland barn och ungdom. Därtill kommer underhåll

ningsvärdet som, förstärkt av TV:s och radions genomslagskraft, inte får 

underskattas. 
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Riksidrottsförbundet pekar vidare på att förslagen i SJ A-propositionen 

(prop. 1975/76: 39 om skolans inre arbete. UbU 1975/76: 30. rskr 

1975/76: 367) om samlad skoldag skall börja tillämpas under verksamhets

året 1977/78. Föreningslivet skall då ges en framträdande roll både i verk
samheten under skoldagen och i den allmänna fritidsverksamhetcn under 

eftermiddagen. Behov finns därvid även av ökad ledarutbildning, förstärk

ta kontakter med föräldrarna och förbättrad information om idrotten. 

Föredra1:anden 

Enligt min mening· bör en fortsatt satsning på breddidrotten göras i över

ensstämmelse med de riktlinjer som 1970 års riksdag drog upp. I detta sam

manhang bör de ökade krav som den s. k. SIA-reformen ställer på idrotts

rörelsen särskilt uppmärksammas. I årets anslagsframställning har Sveri

ges riksidrottsförbund dessutom uttryckt önskemål om en ökad resurstill

delning för utveckling av landets internationella elitidrott. Jag delar riks
idrottsförbundets positiva syn på elitidrottens betydelse. 

Med dessa utgångspunkter är det enligt min uppfattning angeläget med 

en fortsatt kraftig. ökning av organisationsstödet. Anslaget bör för nästa 

budgetår räknas upp med 18 milj. kr. till 107130000 kr. Avvägningen mel
lan olika verksamheter. t. ex. vilken omfattning satsningen på elitidrotten 

skall ges. bör det dock ankomma på idrottsrörelsen att själv göra inom ra

men för dess totala resurser. av vilka det statliga organisationsstödet är en 

del. 

Jag har vid anslagsberäkningen räknat medel för Svenska båtunionens 

verksamhet. till vilken för innevarande budgetår har utgått bidrag från an
slaget Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stiid till idrotten: Orgänisatimrsstöd m. m. för budgetäret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 107 130000 kr. 

I 2. Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

26242871 

30 370000 
36370000 

Reservation 10510857 

Från anslaget lämnas bidrag till idrottsanläggningar enligt de riktlinjer 

som fastställts av 1970 års riksdag (prop. 1970: 79. JoU 1970: 33. rskr 

1970: 239) samt vissa på dessa riktlinjer grundade av regeringen angivna 

normer. Anslaget disponeras ocl.:så för bidrag enligt kungörelsen 

( 1969: 323) om statsbidrag till hamn. brygga eller farled för fritidsbåtar 

samt för vissa serviceåtgärder för fritidsbättrafiken m. m. Frän anslaget ut

går vidare ersättningar till vissa organisationer för serviceverksamhet be
träffande anläggningar samt bidrag till riksanläggningar för den samlade 

idrottsrörelsens behov. Anslaget används dessutom för utvecklingsarbete 

rörande idrottsanläggningar. 
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Statens 11atun·ärd.1·1·erk 

Naturvårdsverket anser det vara angeliiget att staten för att åstadkomma 

en ökad breddidrott ger ökade anslag såväl till den organiserade idrottsliga 

verksamheten via organisationsstödet som till de ytterligare grupper som 
nås genom en ökad satsning på anHiggningsstödet. 

Balansen av inneliggande bidragsansökningar. vilka ej kunnat behandlas 

på grund av otillräcklig medelstillgång. visar vid utgången av budgetåret 

1975/76 en ytterligare ökning i förhållande till motsvarande tidpunkt ett år 
tidigare. 

Naturvårdsverkets beräkning av medclsbehovet för budgetåret 19TJ/78 

sammanfattas i följande tabell. Verket framhäller att. mot bakgrund av bi

dragsanspråken. synnerligen stor återhållsamhet har iakttagits vid beri.ik

ningen. Beloppen anges i milj. kr. 

Ändamål Anslag Anslag Statens naturvårdsverks 
1975/76 1976/77 förslag 1977/78 

I. Fritidsbåttrafiken 9.2 9,9 
2. Utvecklingsarbete I. I 1,2 
3. Riksanläggningar 6.5 I0, 17 
4. Vissa organisationer O.R I. I 
5. Idrottsanläggningar m. m. 7,0 8,0 
6. Anläggande och skötsel av 

vandrings- och skoterleder m. m. 
i fjällvärlden 

Summa 24,6 30,37 

Totalt 

14,3 
1.6 

12,0 
0,97 

13.0 

4,0 

45,87 

Beträffande de olika posterna anför naturvårdsverket följande. 

Ökning 

+ 4.4 
+ 0.4 
+ 1,83 
- 0,13 
+ 5,0 

+ 4.0 

+15,5 

I. Fritidsbåttrafikcn har nyligen varit föremål för en statlig utredning. 

Naturvårdsverket har yttrat sig och bl. a. tillstyrkt förslaget om väsentligt 

ökade anslag till bäthamnar m. m. för båtlivets behov. I avvaktan på rege

ringens behandling av fritidsbåtutredningens förslag och däröver avgivna 

yttranden nöjer sig verket med att upprepa sitt tidigare framförda förslag 

om att för bidrag till båthamnar begära 3.5 milj. kr. Tillsammans med sjö

fartsverkets kostnader för fritidsbåttraliken, sjösäkerhetsrådets verksam

het, Falsterbokanalen m. m. utgör medelsbehovet under anslagsposten I 

sammanlagt 14,3 milj. kr., vilket innebär en ökning med 4.4 milj. kr. 

2. Utvecklingsarbetet är en mycket viktig del av naturvårdsverkets ar

bete vad ifåller planeringen av åtgärder för idrott och friluftsliv. Verksam

heten bör på sik.t utvidgas betydligt. Med hänsyn till att verksamheten krä

ver omfattande ledning och därmed insatser från verkets egen personal in

skränker sig verket att för budgetåret 1977 /78 begära 1,6 milj. kr., vilket in

nebär en ökning med 0,4 milj. kr. 

3. För riksanläggningar begär verket för budgetåret 1977/78 12 milj. kr., 

en ökning med 1,83 milj. kr. i förhållande till årets anslag. De begärda n1ed-
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len är i stort sett lika med de av riksidrottsförbundet och Åreprojektets 

Planerings AB begärda medlen. 

4. Verket anser det väsentligt att vissa organisationers serviceverksam

het får fortsätta att utvecklas. Det gäller Campingkommittens. RESO:s 

och Svenska turistföreningens verksamheter. Samtidigt tillstyrker verket 

Svenska båtunionens begäran om att i fortsättningen erhålla sitt stöd från 

anslaget Stöd till idrotten: Organisationsstöd m. m. Sammanlagt begär 

verket under denna anslagspost 970 000 kr. 

5. Under anslagsposten till idrottsanläggningar begär verket en kraftig 

ökning. Orsakerna härtill är flera. Köerna för bidrag framför allt för mindre 

idrottsanläggningar som uppförs och ägs av idrottsföreningar tenderar att 

bli alltför långa. F. n. är väntetiden ca fyra år. En betydande höjning av 

denna anslagspost är enligt verkets mening en förutsättning för att den av 

regering och riksdag nyligen fastlagda rekreationspolitiken skall kunna ge

nomföras på ett framgångsrikt sätt. Det står t. ex. redan nu klart att kom

munerna inte utan väsentligt statligt stöd kommer att kunna förverkliga si

na planer för turism och rekreation i t. ex. de primära rekreationsområde

na. Det är också helt nödvändigt att särskilda medel via anläggningsstödet 

avsätts för att tillskapa nya rekreationsanläggningar då rekreationsområ

dena ofta inte sammanfaller med områden där statliga medel för sysselsätt

ningsfrämjande åtgärder kan disponeras. Sammanlagt begär verket 13 

milj. kr. under denna anslags post vilket innebär en ökning med 5 milj. kr. 

6. Naturvärdsverket har erhållit regeringens uppdrag att fr. o. m. den I 

juli 1977 vara huvudman för vandringslederna i fjällen. Länsstyrelserna 

skall svara för den löpande verksamheten samt skötsel och underhäll av 

primär- och sekundärleder. lnvesteringsbehovet har beräknats till 

7 570000 kr. inkl. stugor och (jällstationer. Vissa av dessa investeringar be
räknas kunna bekostas av beredskapsmedel. Verket föreslår under denna 

nya anslagspost att 4 milj. kr. anslås för ändamålet. varav 1.5 milj. kr. för 
skötsel och underhåll och 2,5 milj. kr. för investeringar. 

Naturvårdsverket uppskattar således det sammanlagda medelsbehovet 

under anslaget för budgetåret 1977/78 till 45.87 milj. kr.. varav 14,3 

milj. kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. Verkets förslag innebär 
en ökning av anslaget med 15,5 milj. kr. eller med ca 50%. Därvid bör be

aktas att en väsentlig del av ökningen hänför sig till redan fattade beslut rö

rande riksanläggningar och huvudmannaskapet för vandringsleder i fjällen. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 6 milj. kr. till 36 370000 

kr. Därvid har jag beräknat medel till bl. a. Idrottens hus, vissa anläggning

ar som ingår i Åreprojektet samt i övrigt för ett fortsatt stöd till bl. a. kom

muners och idrottsföreningars idrottsanläggningar. Efter samråd med che

fen för kommunikationsdepartementet har jag beräknat 8 454 000 kr. för att 

täcka fritidsbåttrafikens andel i sjöfartsverkets kostnader för farledsverk-
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samheten. Medel för Svenska båtunionens verksamhet bör fro. m. nästa 
budgetår anvisas från anslaget Stöd till idrotten: Organisationsstöd m. m. 

Det bör vidare ankomma på regeringen att ta ställning till frågan om vilket 
belopp som skall räknas av mot automobilskattemedlen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten: Anläg1-:ni111:sstiid m. m. för budgetåret 
1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 36 370000 kr. 
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J. DIVERSE 

J t. Servitutsnämnder, m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

49091 

55000 

200000 

Frän anslaget bestrids kostnader för servitutsnämndemas verksamhet 

och för utbildning av synemän enligt jordabalken. 

LantbruksJtyrel,1·e n 

Medelsbehovet för servitutsnämndernas verksamhet beräknas till oför

ändrat 5 000 kr. 

Utbildningen av synemän bedrivs på uppdrag av regeringen. Efter inne

varande budgetår beräknas 44 kurser ha genomförts med omkring I 200 

deltagare. Under perioden 1971-1973 genomfördes 20 femdagarskurser 

för grundutbildning av synemän. Sedan dess har utbildningen skett i form 

av endagskurser. Önskemål har framförts om ytterligare kurser för grund

utbildning av synemän. Om detta skall tillgodoses behövs under budget

året 1977/78 tre femdagarskurser med sammanlagt ca 75 deltagare. Kost

naden beräknas till 195 000 kr. Anslaget bör räknas upp med 145 000 kr. till 

200000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 145 000 kr. för ökad utbildning av synemän. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sen·itutsniimnder. m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 200 000 kr. 

J 2. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

163 672 

1000000 

I 000 000 

Reservation 2 331 307 

Från anslaget utbetalas bidrag såsom ersättning för förluster på grund av 

naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen meddelar 

för varje särskilt fall. 
Anslaget bör föras upp med I milj. kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
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att till Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. för bud

getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

J 3. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

12070579 

7 597000 

9 018 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio
nella organisationer och för internationellt samarbete på jordbrukets, 

skogsbrukets. fiskets och miljövärdens omrl\den. Frän anslaget utgär ock

så bidrag till vissa organisationer för deltagande i internationella konferen
ser m. m. 

FAO 
Världslivsmedelsrådet 
FN:s miljöstyrelse 
Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter 
Europeiska växtskyddsorganisationen 
Internationella veterådet 
Internationella frysinstitutet i Paris 
Internationella sockerorganisationen 
Kommissionen enligt I959 års nordostatlantiska 

fiskerikonvention 
Internationella rådet för havsforskning 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Internationella byrån i Paris för bekämpande av 

smittsamma husdjurssjukdomar 
Europeiska kommissionen för bekämpande av 

mu!- och klövsjuka 
Nordiska metodikkommitten för livsmedel 
Fiskerikommissionen för Östersjön 
Kommissionen enligt konventionen om skydd av 

Östersjöområdets marina miljö 
Kommissionen enligt konventionen om 

förhindrande av havsföroreningar genom 
dumpning från fartyg och luftfartyg 

Bilateralt samarbete 
Diverse internationella organisationer och 

kongresser m. m. 

1976/77 

6020000 

50000 
60000 
48000 
45000 
20000 
85000 

40000 
80000 

100000 

50000 

21000 
23000 
20000 

100000 

35000 
300000 

5!)0000 
7597000 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

Före
dragan
den 

+I 000000 
+ 75 000 

+ 40000 

+ 15 000 

+ 60000 
+ 11 000 

+ 20000 

+ 100000 

+ 100000 
+1421000 

Medel för världslivsmedelsrl\det bör redovisas på en särskild post. Un

der posten Bilateralt samarbete har jag beräknat medel för avtalsbundet bi-
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lateralt samarbete inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 9018 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till rissa internationella organisationer m. m. för bud

getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 9018000 kr. 

J 4. Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

7 500 

7000 

5000 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning till riksbanken för för

valtningen av egnahemslånefonden m. tl. lånefonder. 

Fullmäktige i riksbanken 

Antalet lån som förvaltas av riksbanken torde vid utgången av år 1976 

uppgå till omkring 1400. Ersättningen beräknas till 5 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 5 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Ersättning fiir förvaltningen ar l"issa lilm'.fonder för budget

året 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 

J 5. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

24678 

5 000 

5 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för dels syner och besiktningar på 

statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 10 kap. vattenla

gen (1918: 523), dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst flott

led. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar för i•is.rn besiktningar och syneförrättningar för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 

Il- W.ik"iliagen llJ7h/77. I c..aml. J\r 100 B1l;,iga I.' 
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KAPIT ALBU DGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 16. Byggnadsarbctcn vid jordbrukets högskolor m. m. 

197'5/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

103 265604 

95000000 

60000000 

Behilllning 22033 809 

Frän anslaget anvisas medel till byggnadsarbeten vid jordbrukets hög

skolor och andra institutioner. som har anknytning till forsknings- och för

söksverksamhet inom jordbruksdepartementets område. 

l/ygg 11adsstyrelse11 

I fråga om investeringsobjekt. som inte tidigare redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande. 

För några av de projekt för vilka redogörelse lämnas nedan är styrelsen 

~innu ej beredd att redovisa förslag till kostnadsramar. utan styrelsen avser 

att återkomma med detta. Styrelsen räknar emellertid med att byggnadsar

hetena skall påböi:jas under budgetåret 1977/78. varför styrelsen tagit upp 

en beräknad medelsförbrukning för projekten i investeringsplanen. 

J.a ntbmkshögskola n och H'teri niirhiigskola 11 

Ultuna 

\/iixrskyddscnllrum. nyhyg!(nad. Byggnadsstyrelsen redovisade den 22 

december 1975 förslag till byggnadsprogram för objektet. Förslaget omfat

tar ca :; 700 nf sammanlagd programyta cxkl. bänk- och nätgårdar m. m. 

Objektet avser den verksamhet som till följd av statsmakternas beslut om 
växtskyddsanstaltens upphörande föreslfts bli lokaliserad till Ultuna. lant

brukshögskolans institution för växtpatologi och skogshögskolans institu

tion för skogsentomologi. 

I enlighet med vad som har redovisats i byggnadsprogrammet har styrel

sen inriktat sin fortsatta planering och projektering så att byggstart skall 

kunna ske under tredje kvartalet 1977 med inflyttning i lokalerna under vå

ren 1979. Styretsen avser att senare under hösten 1976 redovisa förslag till 

kostnadsram för projektet. 

Alnarp 

\/iixrskydder m. m .. nyh.yggnad. Byggnadsstyrelsen redovisade den 17 
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maj 1976 förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av lokaler för växt

skyddet i Alnarp. 
Lokalerna är avsedda för den verksamhet som till följd av statsmakter

nas beslut om växtskyddsanstaltens upphörande föreslås bli lokaliserad till 

Alnarp. 
Programmet omfattar växtskyddcts behov av institutionslokaler och 

växthus. Vidare ingår vissa för Alnarp gemensamma lokaler samt en fyto

tron, som även skall utnyttjas av institutionen för trädgårdsvctenskap och 

landskapsplanering. Programmet omfattar inte växtskyddets behov av lo

kaler för maskinförvaring. verkstäder m. m. Den totala programytan upp

går till ca 8 200 m2 • Med hänsyn till önskemålet om en samordning i tiden 

av inflyttning i växtskyddets lokaler i Ultuna och pä Alnarp räknar bygg

nadsstyrelsen med att bedriva den fortsatta planeringen så att inflyttning 

kan ske i Alnarp under våren 1979. Detta förutsätter en byggstart under 

fjärde kvartalet 1977. Styrelsen föreslår därför att objektet förs upp i gäl

lande investeringsplan. 

Skogshögskolan 

Ultuna 

Skottlig mykologi med mikrobiologi m.fl .. om- och nybyi:gnader. I gäl

lande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram av 2,5 milj. kr. i pris

läget den I april 1975, vilket motsvarar 2710000 kr. i prisläget den I april 

1976. 

Kostnaderna för växthus och styr- och reglerutrustning till dessa har bli

vit högre än beräknat. Ramen behöver därför höjas med 90000 kr. utöver 

index till 2.8 milj. kr. Styrelsen föreslår att detta belopp förs upp i investc
ringsplanen. 

Garpenberg 

Ny- och ombyggnader. I gällande investeringsplan finns uppförd en 

kostnadsram av 37,8 milj. kr. i prisläget den I april 1975, vilket svarar mot 

41,6 milj. kr. i prisläget den I april 1976. Genom beslut den 6 maj 1976 upp

drog regeringen åt styrelsen att utföra högst fyra nybyggnader för elevbo

städer i Garpenberg inom en kostnadsram av 2.4 milj. kr. i prisläget den I 

april 1975, vilket motsvarar 2.7 milj. kr. i prisläget den I april 1976. Kost

naden för arbetet skulle belasta rubricerade kostnadsram. Kostnaderna för 

elevbostäderna ryms inom den ökning av den ursprungliga ramen som 

medges med hänsyn till den allmänna byggkostnadsstegringen. Styrelsen 

föreslår därför att 39 milj. kr. förs upp som ny ram. 

Övrigt 

Diverse objekt. I gällande investeringsplan har en kostnadsram pä I 0 

milj. kr. förts upp. Regeringen har vidare i regleringsbrev den 3 juni 1976 
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ställt 6 milj. kr. till styrelsens förfogande av ramen för utföramk av sfl.dana 

smärre byggnadsätgänler som byggnadsstyrelsen själv har att besluta om. 

För budgetäret 1977/78 föreslår styrelsen att ramen ökas med 10 milj. kr. 

till 20 milj. kr. och att av ramen 12 milj. kr. ställs till styrelsens förfogande 

för sådana objekt som styrelsen själv enligt gällande handläggningsQrdning 

och reglcringsbrev för budgetåret 1976/77 får besluta om. nämligen objekt 

med en ber~i.knad investeringskostnad som i varje enskilt fall inte översti

ger 800 000 kr. i p1islliget den I april 1976. 

Pn~ie/.:taing. Under förevarande anslag föresli\.r styrelsen att för budget

i'lrct 1977/78. i likhet med vad som gäller för innevarande budgetår. 4 milj. 

kr. beräknas för projektering. 

1il//.:01111111111de pn1je/.:1. Om- och tillhyggnad av lokaler för veterinärhög

skolan ph Ultuna för en utökning av utbildningskapacitcten. ombyggnad 

av nuvarande restaurang på Ultuna. djurstallar för nötkreatur pi'! Alnarp. 

utökning av panncentral på Alnarp. samlings/motionshall i Garpenberg. 

Styrelsen hedömer att dessa projekt endast i hegränsad omfattning kan 

komma att påverka medelsbehovet för budgetäret 1977/78. 

För budgetåret 1977/78 bör under detta anslag anvisas 60 milj. kr. 

Fiiredrag1111de11 

I investeringsplanen har jag under kostnadsramen Diverse ohje/.:t beräk

nat medel inom en till 18 milj. kr. förhöjd ram för sådana ny- och ombygg

nadsobjekt m. m. för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 

milj. kr. Vidare har jag biträtt styrelsens förslag om medel för byggnads

styrelsens pmje/.:teri11gs/.:ost11ader. Jag vill i dessa delar hänvisa till vad 

chefen för budgetJepa11ementet har anfört tidigare denna dag vid sin an

mälan av investeringsanslagen Byggnadsarheten för statlig förvaltning och 

Vissa projekteringskostnader under åttonde huvudtiteln. 

Regeringen har den 15 december 1976 gett byggnadsstyrclscn i uppdrag 

att projektera nyhyggnader för forsknings- och försöksverksamhct på 

växtskyddsområdet. vilken i enlighet med riksdagens heslut är 1974 (prop. 

1974: 109. JoU 1974: 23. rskr 1974: 242) omorganiseras och lokaliseras till 

Ultuna och Alnarp. Uppdraget innehär att styrelsen inom en ram av 73 

milj. kr. skall projektera nybyggnader för objekten Viixts/.:yddscentra i Ul

tuna och Alnarp i sådan tid att omlokalisering av verksamheten kan ske en

ligt tidigare förutsatt tidplan - dvs. med inflyttning i de nya lokalerna som

maren 1979. 1 uppdraget ingår också projektering av en fytotronanläggning 

i Alnarp. 
Jag har ingen erinran mot de förslag till ändrade kostnadsramar för 

skogshögskolan, Skoglig mykologi med mikrohiologi m .jl .. om- och ny

byggnader i Ultuna och Ny- och omhyggnader i Garpenberg som nu före

slås av byggnadsstyrelscn. 
Alla övriga i investeringsplanen för nästa budgetår redovisade objekt har 

tidigare redovisats för riksdagen. 
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Med anledning av de av styrelsen redovisade tillkommande objekten vill 

jag anmäla att jag senare denna dag kommer att föreslå regeringen att upp

dra åt styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska 
anstalt att, med anledning av förslag om utökad veterinärutbildning och 

därmed sammanhängande behov av utökade lokaler för anatomiundervis

ningen, redovisa förslag till temporära lösningar av lokalfrågan för denna 

undervisning. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 60 milj. kr. Jag föror

dar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan 

och anslagsberäkning. 

lm·esteringsplan () 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnads ram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1975- 1976- 1976-
04-01 04-01 06-30 1976/77 1977/78 

Slutredovisat 1976-06-30 4760 4422 
Färdigställda, ej slutredo-

visade objekt 132 915 132915 123141 6485 2170 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 

Ultuna 
Kliniskt centrum, nybyggnad !06000 !08000 81737 18000 5000 
Försörjningsanläggningar, etapp Il 16400 17500 9550 6500 I 000 
Utemjölkningsanläggning, Kungsängen 510 525 463 50 IO 
Restauranger, om- och nybyggnad 10400 11370 8394 2000 500 
Stora institutionsbyggnaden. 

ombyggnad 7900 8800 2312 5500 500 
Distriktsförsöksstation, nybyggnad 4600 4600 3896 400 100 
Central förvaltning. ombyggnad 1800 1800 1224 500 50 
Växtskyddscentrum. nybyggnad 

}73~ }~~ Alnarp 
Växtskyddscentrum, 

nybyggnad 

Skara 

Fältstation 10000 10700 7119 3000 400 

Skogshögskolan 

Ultuna 
Ny- och ombyggnader 44500 49635 15 788 20000 IOOOO 
Skoglig mykologi med 

mikrobiologi m. fl., om-
och nybyggnader 2500 2800 2344 400 50 

Garpenberg 
Ny- och ombyggnader 37800 39000 21779 10000 5000 

12-Riksdagcn 197~/77. I saml. Nr HJO. Bilaga J l 

Bygg- Färdig-
start stäl-

I ande 

år/mån år/mån 

73-08 76-05 
73-08 76-09 
75-IO 75-12 
75-04 76-08 

75-11 77-01 
75-10 76-IO 
75-10 76-06 
77-09 79-06 

77-11 79-06 

75-08 76-08 

75-01 77-09 

75-IO 76-03 

75-04 77-04 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg 
----- ---------start 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1975- 1976- 1976-
04-01 04-01 06-30 1976/77 1977/78 år/mi 

Statens veterinärmedi
cinska anstalt 

U/tuna 
Centralblock, nybyggnad 

Diverse objekt 

Projekteringskostnader 

Reducering av medelsbe
hovet 

Beräknat medelsbehov 

Anslagsheräkning (I ()(JO-tal kr. l 

Medelstillgång 

Behållning 1976-07-01 (avrundad) 
Anslag 1976/77 
Anslag 1977/78 (förslag) 

22000 
95000 
60000 

177 ()()() 

85000 

10000 

475085 

95 200 - 15000 30000 

18000 4 000 7000 

4000 4000 
573845 282 169 95835 95780 

5 835 8780 

90000 87000 

Beräknad medelsförbrukning 

1976/77 
1977/78 

90000 
87000 

177000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid jord

brukets högskolor m. m. inom de kostnadsramar som jag har för

ordat i det föregåendt:, 
2. till Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. för budget

året 1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 60000000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

IV: 7. Fiskerilånefonden. Ur fonden beviljas lån främst för inköp av båtar 

och maskinell utrustning för yrkesmässigt fiske. Lån får ej beviljas till hög

re sammanlagt belopp än 200000 kr. eller. om särskilda skäl föreligger. 

300 000 kr. Bestämmelserna om lån ur fonden finns i kungörelsen 

(197 l: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen (omtryckt 1976: 449). Ramen 

för utlåning frän fonden har fr. o. m. budgetåret 1966/67 varit 9 milj. kr. är

ligen. 

76-11 
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Fiskeristyre/sen 

På grund av kostnadsstcgringarna föreslås att lån fär beviljas med sam

manlagt högst 300 000 kr. eller. för större fartyg, med högst 500 000 kr. Lå

neramen bör höjas till 12 milj. kr. Härför krävs ett kapitaltillskott till fon

den av 3 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Fiskerikommitten har i uppdrag att utreda fiskets långsiktiga problem. I 

avvaktan på förslag av kommitten är jag inte beredd att biträda fiskeristy

relsens förslag om ändrade bestämmelser för lån ur fiskerilånefonden m:h 

om höjning av låneramen. För nästa budgetår hör därför tas upp en låne

ram på oförändrat 9 milj. kr. Odisponerade medel samt medel som flyter in 

i form av amorteringar och räntor på utestående fiskerilån beräknar jag 

räcka till för H\neverksamheten. Anslaget bör därför föras upp med oför

ändrat I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeri/ånejimden för budgetåret 1977 /78 anvisa ett investe

ringsanslag av I 000 kr. 

IV: 8. Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. 

Ur fonden beviljas lån för sådan åtgärd inom fiskets berednings- och kon

servindustri som väsentligt underlättar avsättningen av fisk eller förbättrar 

fiskarnas möjligheter att köpa förnödenheter. Bestämmelserna om lån ur 

fonden finns i kungörelsen ( 1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen 
(omtryckt 1976: 449). 

Fiskeristyre/sen 

Vid utgången av budgetåret 1975/76 fanns i fonden ett odisponerat be

lopp av ca 550 000 kr. Innevarande budgetår har fonden tillförts 700 000 kr. 

Amorteringarna beräknas till 303 000 kr. för budgetåret 1976/77 och 

328000 kr. för budgetåret 1977/78. Låneansökningarna uppgår f. n. till 

sammanlagt ca 3, 9 milj. kr. För budgetåret 1977 /78 beräknas fonden behö

va ett tillskott av 5 milj. kr. 

Föredraganden 

Senare denna dag avser jag att föreslå att fonden tillförs I milj. kr. på till

läggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande budgetår. Jag beräknar 

att fonden behöver tillföras ytterligare 1,7 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lånefonden till främjande m· beredning och arsiittning ar 

fisk m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 

1700000 kr. 
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IV: 9. Statens tiskredskapslånefond. Ur fonden beviljas lån till fiskare. som 

vid utövning av yrkesmässigt fiske fått fiskredskap skadade eller förlorat 

fisk redskap samt till följd av skadan eller förlusten behöver ekonomiskt bi

stånd för att kunna fortsätta med yrkesfiske. Bestämmelserna om län ur 

fonden finns i kungörelsen ( 1962: 100) om fiskredskapslån. 

Fiskeristyrdsen 

Utlåningen frän fonden uppgick vid utgången av budgetåret 1975/76 till 

ca 20 000 kr. Fondens behållning är I I02 000 kr. Anslaget bör föras upp 

med oförändrat I 000 kr. 

Fiiredrai.:anden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till Stutens .fiskredskapslånefimd för budgetäret 1977/78 anvisa 

ett investeringsanslag av I 000 kr. 

V. Fonden för läneunderstöd 

V:A. Lån..Jill trädgårdsnäringen. På tilläggsstat III till riksstaten för bud

getåret 1974/75 anvisades under denna anslagsrubrik ett invcsteringsanslag 

av 20 milj. kr. (prop. 1975: 85. JoU 1975: 16. rskr 1975: 183). Något anslag 
för detta ändamål har inte uppförts på statsbudgeten för innevarande bud

getår. Bestämmelserna om län från anslaget återfinns i förordningen 

( 1975: 545) om statligt stöd till vissa trädgärdsföretag. vilken i enlighet med 

vad som förutsattes i riksdagens beslut gäller intill utgången av år 1976. 

I skrivelse den 4 juni 1976 har Trädgårdsnäringens riksförbund hemställt 

om vissa åtgärder till följd av aktuella problem inom trädgårdsnäringen. 

Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgetts av lantbruksstyrel

sen. statens jordbruksnämnd och 1974 års trädgårdsnäringsutredning. 

Förbundet anför bl. a. följande. Kraftiga kostnadsökningar för främst 

bränsle och arbetskraft har medfört avsevärt ökade produktionskostnader 

för den svenska växthusodlingen. För vissa produktslag har stora svårig

heter uppstått att erhålla intäktskompensation. Det gäller främst snitt

blommorna rosor, nejlikor och chrysantemum för vilka lönsamheten avse

värt har försämrats de senaste åren. Förbundet finner denna utveckling 

mycket oroande och befarar att den kan leda till nedläggning av företag 

med främst ros- och nejlikodling. Som orsak härtill anges låga produktpri

ser samt att från vissa länder import sker av rosor och nejlikor i sådana 

kvantiteter och under sådana omständigheter att allvarliga marknadsstör-
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ningar har orsakats i Sverige. Förbundet hemställer därför att en omedel
bar och daglig registrering skall ske av ros- och nejlikimporten. Om svårig

heterna för de svenska ros- och nejlikodlarna består bör vidare denna im

port underkastas licensiering. 

Förbundet hemställer vidare mot bakgrund av den ekonomiska situatio

nen för odlarna att reglerna för det år 1975 införda lånestödet till trädgårds

näringen ses över samt all sådana lån skall kunna utgå också under år 

1977. 

Remissyttrandena 

Lanthruksstvrelsen och 1974 års trädgårdsnäringsutredning instämmer i 

förbundets beskrivning av utvecklingen för de trädgårdsföretag som här 

aktualiseras. 

Statrns jordhruksniimnd. som inhämtat yttrande frän Sveriges frukt

och grönsaksdistributörers förening. anför att de påtalade kostnadsökning

ama inte torde vara något för Sverige specifikt problem. Vad gäller frågan 

om registrering och licensiering av vissa snittblomster anför jordbruks

nämnden all några belägg inte har framkommit för all de påtalade låga im

portpriserna skulle bero på exportsubventioner eller dumping i GATT:s 

mening. Prisnivån torde i stället ha sin förklaring i att blommorna odlas i 

länder. bl. a. u-länder. med för sådan produktion mera gynnsamma beting

elser än Sverige i fråga om t. ex. klimat och arbetskostnader. Frågan om 

skadeverkningar för den svenska produktionen är ej heller utredd. På 

grundval härav finner nämnden inte skäl att införa kvantitativ reglering el

ler annan reell prövning av importen av snittblommor. 

Vad gäller lånestöd till trädgärdsnäringen anför lanthruksstyrelsen all 

det inte kan uteslutas att likviditetssvärigheterna i många företag kommer 

all bli mer uttalade under kommande år såvida inte prisutvecklingen fort

sättningsvis blir gynnsam. Län för att bemästra detta blir emellertid me

ningsfulla endast under förutsättning att lönsamheten på längre sikt för

bättras. En sådan förbättring sammanhänger bl. a. med hur handeln med 

importerade varor kommer all gestalta sig. Styrelsen förutsätter all 1974 

års trädgårdsnäringsutredning kommer all analysera delta och lämna såda

na förslag till åtgärder som man anser erforderliga för all möjliggöra lön
sam drift i företag där rationell produktion bedrivs även av de i skrivelsen 

särskilt nämnda produktslagen. Styrelsen förutsätter vidare att utredning

en med hänsyn till näringens situation kommer att bedrivas skyndsamt. I 

avvaktan på beslut om den framtida trädgärdsnäringspolitiken finner sty

relsen det rimligt all hittillsvarande lånestöd förlängs all gälla i första hand 

till utgången av budgetåret 1977/78. Något ytterligare tillskott av medel ut

över de 20 milj. kr. som anslagits torde ej vara behövligt. 

För att lånen skall fä optimal effekt framför allt för i detta sammanhang 

aktuella odlarkategorier ifrågasätter lantbruksstyrclscn om inte villkoren 

för lån bör ändras. Styrelsen anser att förutom vid likviditetskris lån även 
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bör fä utgå vid sortimentsbyte eller annan l>mläggning av pmduktionen 

samt i samband med överlåtelse av företag. Hiirvid bör lånen iiven omfatta 

behovet av rörelsekapital. Denna utvidgning av lånestödet skulle underlät
ta en produktionsanpassning inom näringen _så H'l.ngt en sådan ;ir önskvärd 

med hänsyn till marknaden. En förutsättning för lån bör dock vara att inte 

en likviditetsbedömning enligt normala balansvärdcringsprinciper ger vid 

handen att lån uppenbart är obehövligt. 

1974 tlrs triidgårdsniiring.rntredning framhåller att de av Tr:idg{1rdsnii

ringens riksförbund aktualiserade problemen behandlas av utredningen. 

Utredningen anser emellertid att giltighetstiden för lånestödet bör förfang

as i avvaktan på förslag från utredningen och därav föranledda beslut. 

Föredraganden 

Inledningsvis vill jag erinra om att 1974 års trädgårdsnäringsutredning 

har i uppdrag att behandla den framtida omfattningen. inriktningen och lo

kaliseringen av trädgårdsnäringen. Utgångspunkten för utredningens arbe

te är bl. a. att man skall eftersträva en effektiv och konkurrenskraftig pro

duktion och att konsumenterna skall tillförsiikras produkter av god kvalitet 

till rimliga priser. Översynen skall ske med beaktande av de förpliktelser 

som Sverige har åtagit sig på det internationella ekonomiska området. 

Situationen har för vissa produktionsgrenar inom trädgårdsnäringen för

svårats under senare år till följd av bl. a. ökade kostnader och konkurrens 

från import. Med hänsyn till att trädgårdsnäringsutredningen överväger de 

av förbundet aktualiserade problemen bör i detta sammanhang enligt min 
mening endast tas upp frågan om fortsatt långivning. 

Enligt förordningen ( 1975: 545) om statligt stöd till vissa trädgårdsföre

tag lämnas driftslån till sådana växthusföretag och företag med champin

jonodling som har uppvärmning och har råkat i lik viditetssvä.righeter till 

följd av ökade bränslekostnader. Lånen är ränte- och amorteringsfria un

der tre år. För ändamålet har anvisats 20 milj kr. Hittills har lån beviljats 

med sammanlagt ca 4 milj. kr. Den förhållandevis låga utlåningen från fon

den förklaras främst av avsevärt förbättrade priser på tomater. gurka och 

krukväxter, varigenom kompensation kunnat erhållas för bl. a. de höjda 

bränslekostnaderna. 

Som framgår av skrivelserna från Trädgårdsnäringens riksförbund och 

av remissyttrandena över dessa har motsvarande priskompensation ej er

hållits inom snittblomsterproduktionen. Detta har lett till stora svårigheter 

inom denna del av växthusodlingen. Enligt min mening behövs i avvaktan 

på trädgårdsnäringsutredningens förslag ett fortsatt statligt stöd till dess 

dessa svårigheter är övervunna. Stödet bör utformas mot bakgrund av att 

produktionen inom näringen fortlöpande skall anpassas till marknadsför

hållandena. Detta bör emellertid ske i en sådan takt att inte problem upp

kommer inom andra delar av odlingen. Stödet bör endast kunna utgå till fö

retag med produktion av snittblommor i växthus med uppvärmning. Stödet 
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bör lämnas som driftslån vid lik viditetssvårigheter inom företagen samt vid 

sortimentsbytc eller annan omläggning av produktionen. Lånestödet bör 

kunna utgi'I under budgetåren 1977/78 och 1978/79 med anlitande av de 

medel som anvisades av 1974 års riksdag. 

Endast företag som fyller de allmänna förutsättningarna för statligt stöd 

enligt kungörelsen ( 1968: 377) om statligt stöd till trädgårdsnäringcns ratio

nalisering bör vara låneberättigade. Som villkor för li'ln bör vidare gälla att 

om tillfredsställande säkerhet inte kan lämnas. lån ändå får beviljas, om 

det med hänsyn till låntagarens personliga förhällanden bedöms kunna ske 

utan oskälig risk. Li'lnebeloppen bör fastställas efter utredning av behovet. 

De bör ej fä vara större än att företagen bedöms på sikt kunna förränta och 

amortera dem. Li'ln bör dock ej utgi'I med lägre belopp än 5 000 kr. Lånen 

bör liksom hittills vara ränte- och amorteringsfria under de tre första åren. 

Amortering bör därefter ske under tio år. Vidare bör ränta utgå efter bot

tenlåneräntan för bunden fastighetskredit. 

Lantbruksstyrelsen eller. efter styrelsens bemyndigande. lantbruks

nämnderna bör svara för låneverksamheten. Också fortsättningsvis bör 

lantbruksnämndcrna vara låneförvaltande organ och länen redovisas på 

lantbruksstyrelsens delfond under fonden för låneunderstöd. Med stöd av 

tidigare bemyndigande av riksdagen (prop 1940: 281. JU 1940: 210. rskr 

1940: 237) bör lantbruksstyrelscn bemyndigas att besluta om eftergift av 

statens rätt i samband med eventuella förluster i låneverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för lån till vissa träd

gårdsföretag, 

2. medge att för låneverksamheten får disponeras det på tilläggs

stat 111 till riksstaten för budgetåret 1974/75 anvisade investe

ringsanslaget Län till trädgårds näringen. 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

VII: A. Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö. För att finansiera inlösen av in

hemskt oljeväxtfrö anvisades för budgetåret 1953/54 ett invcsteringsar.,;lag 

av 50 milj. kr. För utlånade medel erläggs ränta som motsvarar gällande 

diskonto med tillägg av en halv procent. 

Statensjordbruksnämnd 

Jordbruksnämnden föreslår att anvisade medel skall få användas även 

under budgetåret 1977 /78 för det med anslaget avsedda ändamålet. 
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Fiiredraga11de11 

Jag biträder jordhruksnämndens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att medge att det för budgetåret 1953/54 anvisade investeringsansla

get Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö under budgetåret 1977/78 får 

användas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

IX. Diverse kapitalfonder 

IX: 6. Jordfonden. Fonden uppgår, sedan den för budgetåret 1976/77 till

förts I 000 kr .. till 277182000 kr. Fondens medel skall enligt beslut av 1948 

års riksdag användas för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för 

fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på jord
brukets område. 

Av medlen får högst 20 milj. kr. användas för inlösen av sådana ofull

ständiga jordbruk, som ej behövs för rationaliseringsändamål, samt för in

lösen av avflyttad renägares bostad i enlighet med vad som anförts i prop. 

1971: 51. Sålunda inlösta fastigheter skall redovisas på särskild delfond. 

Medlen skall vidare användas för investeringar på de fastigheter som av 

staten upplåts till sambruksföreningar i enlighet med vad som anförts i 

prop. 1972: I (bil. 11 s. 158). 

Lantbruksstyrelsen 

Den kassamässiga behållningen var vid utgången av budgetåret 1975/76 

32 milj. kr. Kassabehållningen i jordfonden har under det senaste budget

året minskat främst beroende på ökade utgifter för köp av jordbruksfastig

heter. Den ökade belastningen på jordfonden hänger samman med att fas

tighets marknaden har ändrat karaktär. Det har blivit allt vanligare att jord

bruksfastigheter bjuds ut till försäljning genom anbudsförfarande eller på 

offentlig auktion för att därigenom ett högre pris skall erhållas. Detta har 

lett till att lantbruksnämnderna i mindre omfattning än tidigare kunnat för

värva fastigheter för rationaliseringsändamål direkt av ägaren. I stället har 

nämnderna i allt större utsträckning måst vägra förvärvstillstå.nd för att 

fullgöra sin strukturrationaliserande uppgift. Den andel av nämndernas 

fastighetsförvärv som följer på. vägrat förvärvstillstånd enligt 5 § jordför

värvslagen ( 1965:290) har följaktligen ökat. 

Då dessutom dessa inköp under det senaste året har omfördelats så. att 

de till större del än tidigare sker i jordbrukslänen. där markpriserna ligger 
på en hög nivå, har prisförändringar i hög grad påverkatjordfondens likvi

ditet. Trots att de inköpta arealerna minskat och trots att nämndernas ra-
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tionaliseringsreserv i hektar räknat minskat under senare år har jordfon

dens likviditet under de två senast förflutna åren främst av nyssnämnda 

skäl sjunkit med bortåt 50 milj. kr. Den odisponerade kassabehållningen på 

jordfonden har under två budgetår minskat från ca 80 milj. kr. till ca 30 

milj. kr. 

1975 års riksdag antog en ny lag om sambruksföreningar ( 1975: 417). Den 

nya lagen avser bl. a. att stimulera till bildande av sambruksföreningar för 

samverkan i jordbruket och trädgårdsnäringen. I vissa fall kan det vara 

lämpligt att staten med jordfondsmedel köper in en större jordhruksfastig

het för att därefter arrendera ut den till en sambruksförening. Med den net

tobehållning som nu finns i jordfonden finns mycket begränsade möjlighe

ter till sådana inköp. Ett förvärv av en egendom för sambruksföreningsän

damål torde uppgå till minst 5 it 6 milj. kr. En viss beredskap bör därför fin

nas för att med jordfondsmedel köpa in sådana egendomar. Eftersom sa

lubjudna egendomar av detta slag är ganska få, torde man kunna räkna 

med förvärv av högst tre egendomar per år. För att möta ett kommande be

hov av sådana förvärv bör jordfonden ges ett tillskott av 15 milj. kr. Om 

prisnivån på de av Iantbruksnämnderna förvärvade fastigheterna fortsätter 

att stiga ytterligare blir det nödvändigt att förstärka jordfonden för att up

pehålla verksamheten i hittillsvarande omfattning. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl

jande sammanställning. 

Budgetår 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

Inköp 

129,3 
135,8 
126.7 
137,3 
169.9 
168.2 

Försäljning 

117,9 
136.4 
141,0 
154,0 
140.8 
144,7 

Rationaliseringsreserven uppgick vid slutet av budgetåret 1975/76 till 

sammanlagt 13700 ha åker och 102900 ha skogsmark. Under budgetåret 

1975/76 inköpte lantbruksnämnderna 5 000 ha åker och 22 700 ha skog samt 
sålde 5 500 ha åker och 23 300 ha skog. 

Föredraganden 

Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker 

med anlitande av jordfonden, är av stor vikt för jordbrukets strukturratio

nalisering. Den odisponerade kassabehållningen på fonden har under sena

re år sjunkit så att svårigheter att upprätthålla verksamheten i hittillsvaran

de omfattning kan komma att uppstå. Enligt min mening bör därför fonden 

tillföras 15 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordfonden för budgetåret 1977/78 anvisa ett investeringsan
slag av 15 000000 kr. 
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Naturvårdsfonden 

IX: 7. Markförvärv för naturvårdsändamäl, m. m. 

1975/76 Utgift 

\976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

4423 760 

4000000 

4000000 

Behållning 1951023 

Från anslaget bestrids kostnader för förvärv för statens räkning av vär

defulla naturområden. De naturvårdsobjekt som förvärvas med anlitande 

av medel från anslaget och vissa andra naturvårdsobjekt i statens ägo redo

visas på en särskild kapitalfond, naturvårdsfonden. som förvaltas av sta

tens naturvårdsvcrk. 

Statens natun·ärdsn:rk 

De av statsmakterna antagna riktlinjerna för hushållning med mark och 

vatten förutsätter omfattande insatser för att säkerställa värdefulla natur

områden. Även verkets inventering av landets kvarvarande urskogar och 

äddlövsskogar bedöms leda till flera kostnadskrävandc markförvärv. Sär

skilt angeläget är dessutom att säkerställa skogsområden av vetenskapligt 
intresse i miljöer som är präglade av rationellt bedrivet skogsbruk. 

Länsstyrelserna har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1977 /78 till 

22 milj. kr. I vissa fall har länsstyrelserna haft svårt att bedöma under vil

ket budgetår ärendena kan slutföras. Det är dessutom ofta omöjligt att i 

förväg avgöra huruvida i de särskilda ärendena ifrågavarande anslag eller 

anslaget Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. bör anlitas. 
Enligt verkets uppfattning är det angeläget att resurser tillskapas så att 

verksamheten kan intensifieras. En ökning av markförvärven torde också 

bli resultatet av flera mål som handläggs vid fastighetsdomstolar. Anslaget 
föreslås för budgetåret 1977/78 uppgå till 8 milj. kr. innebiirande en ökning 

med 4 milj. kr. Naturvårdsverket bör vidare erhålla bemyndigande att 

inClm viss ekonomisk ram byta och sälja mark som förvärvats för natur

vårdsändamål. 

Fiircdragandcn 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett oförändrat belopp av 4 

milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Markfiirvärv fiir 11at11rvårdsä11damål, m. m. för budgetåret 

J 977 /78 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFfBUDGETEN 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 
15 Jordbruksdepartementet 
16 Lanthruksreprcsentanter 
16 Kommitteer m. m. 
19 Extra utgifter 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 
20 Lanthruksstyrelsen 
23 Lanthruksnämnderna 
25 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 
25 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 
29 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 
29 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 
32 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland. m. m. 
34 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa krono-

lägenheter m. m. 
35 Befrämjande av husdjursaveln m. m. 
36 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 
37 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 
37 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 
38 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 
39 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 
39 Främjande av rennäringen 
42 Kompensation för bensinskatt till rennäringen 
43 Stöd till skärgårdsföretag 

C. Jordbruksprisreglering 
45 Statens jordbruksnämnd 
46 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
47 Prisrcglerande åtgärder pi:\ jordbrukets område 
48 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och 

fodermedel m. m. 
48 Stöd till jordbruket i norra Sverige 
49 Särskilt övergi:\ngshidrag at jordbrukare. m. m. 
50 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
51 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

D. Skogsbruk 
54 Skogsstyrelsen 
55 Bidrag till skogsvårdsstyrelsema 
58 Bidrag till skogsförbättringar 
60 Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 
63 Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 
64 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 
66 Främjande av skogsvård m. m. 

E. Fiske 
67 Fiskeristyrelsen 
68 Statens lokala fiskeriadministration 
70 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

• Beräknat belopp 

10732000 
1662000 

13963000 
500000 

26857000 

26775000 
135 580000 

5 340000 
32 000000 

190000 
I 000000 

21000000 

2300000 
1440000 

1000 
350000 
215000 
170000 
575000 

I 030000 
280000 

3000000 

231246000 

16920000 
1711000 

* 3 608 000 000 

*47961000 
105000000 

2000000 
30000000 
25156000 

3836748000 

16018000 
72187000 
12000000 
20000000 
45000000 

2329000 
7500000 

175034000 

12779000 
5903000 
I 000000 
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Sid. 

72 Kursverksamhet på fiskets område 455000 
73 Bidrag till fiskehamnar m. m. 6450000 
74 lsbrytarhjälp ät fiskarbefolkningen 20000 
74 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 1470000 
75 Särskilt omställningsstöd till fiskare. m. m. 3000000 
75 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske I 000 
76 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmäl m. m. I 000 
77 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 200000 
77 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten I 000 
78 Prisreglerande åtgärder på fiskets område *!0000000 

41280000 

F. Service och kontroll 

79 Statens livsmedelsverk 35 859000 
81 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid 

kontrollslakterier 14053000 
82 Statens veterinärmedicinska anstalt 24 110000 
84 Veterinärstaten 32 145 000 
86 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 6 500 000 
86 Bidrag till djursjuk värd i vissa fall 150000 
87 Veterinärinrättningen i Skara: Djursjukhuset 652000 

Statens centrala frökontrollanstalt: 
89 Förvaltningskostnader 14 784000 
90 Utrustning 60000 
91 Bekämpande av växtsjukdomar 150000 
91 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 1000 
93 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 3837000 . 
93 Statens maskinprovningar *3 794 000 
93 Statens växtsonnämnd 240000 

136335000 

G. Utbildning och forskning 
Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: 

101 Central förvaltning 22005000 
103 Bokinköp m. m. 1356000 

Lantbrukshögskolan: 
103 Förvaltningskostnader 80239000 
106 Driftkostnader 16 977 000 
106 Försöks verksamheten 42476000 
108 Lantbruksdriften vid försöksstationema m. m. I ()()() 

Veterinärhögskolan: 
108 Förvaltningskostnader 34 285 000 
110 Driftkostnader 11643000 
111 Försöksverksamhet 788000 
111 Lantbruksdriften vid försöksgärden 1000 

Skogshögskolan: 
112 Förvaltningskostnader 30606000 
113 Driftkostnader 20252000 
114 Statens skogsmästarskola 2 297 000 
115 Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets 

högskolor m. m. 30000000 
124 Ersättning till ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. 400 ()()() 

125 Jordbruksforskning 13 787 000 
126 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 1470000 
126 Bidrag till Sveriges utsädesförening 11910000 
127 Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 460000 
128 Skoglig forskning 7334000 
129 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. 1912000 

130 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 4800000 

130 Bidrng till Skogs- och lantbruksakademien 385 000 

131 Reseunderstöd för studier m. m. 39000 

335423000 

* Beräknat belopp 
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Sid. 

H. Miljövård 
132 Statens naturvårdsverk 
134 5tatens strålskyddsinstitut 
136 Koncessionsnämnden för miljöskydd 
137 Miljövårdsinformation 
138 Ersättningar vid hildande av naturreservat m. m. 
139 Vård av naturreservat m. m. 
141 Miljövårdsforskning 
143 Strålskyddsforskning 
144 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 
144 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 
145 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 
141! Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 
149 Stöd till avfallsbehandling m. m. 
150 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 
151 Ersättning för vissa skador av rovdjur. m. m. 
152. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

I. ldroU 
Stöd till idrotten: 

154 Organisationsstöd m. m. 
155 Anläggningsstöd m. m. 

J. Diverse 
159 Servitutsnämnder. m. m. 
159 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
160 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
161 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 
161 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

47202000 
9797000 
3615000 
3 200000 
9000000 

21 100000 
32900000 

600000 
3 800000 
2 000000 
7 500000 

140000000 
24000000 
10000000 
2450000 
5 000000 

322164000 

!07 130000 
36370000 

143500000 

200000 
I 000000 
9018000 

5000 
5000 

10228000 

Summa för driftbudgeten 5258815000 

KAPIT ALB UDG ETEN 

Statens allmänna fastighetsfond 
162 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

Statens utlåningsfonder 
166 Fiskerilånefonden 
167 Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av 

fisk m.m. 
168 Statens fiskredskapslånefond 

Fonden för låneunderstöd 
168 Lån till trädgårdsnäringen 

Fonden för förlag till statsverket 
171 Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö 

Diverse kapitalfonder 
172 Jordfonden 

Naturvårdsfonden: 
174 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

Summa för kapitalbudgeten 

60000000 

1000 

1700000 
I 000 

1702000 

15000000 

4000000 

19000000 

80702000 

Totalt för jordbruksdepartementet 5339517000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1976 









Bilaga 14 till budgetpropositionen 1977 

Handelsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976/77:100 
Bilaga 14 

Handelsdepartementets verksamhetsområde omfattar ut- och inrikeshan

deln, turism, ekonomiskt försvar samt patent- och registreringsväsendet. 

Inom utrikeshandeln handlägger departementet både bilaterala och multila

terala frågor, som ofta har anknytning till olika internationella organisationer 

som EFTA, EG, GATT, OECD, UNCTAD, CIEC och IEA. Till detta 

område hör också frågor rörande vår kommersiella representation i utlandet, 

exportfrämjande åtgärder och exportkreditgarantier. Inom inrikeshandeln 

handlägger departementet främst pris-, konkurrens-, och konsumentfrågor. 

Krigsmaterielinspektionen inom departementet kontrollerar tillverkning och 

utförsel av krigsmateriel. Till departementet hör de statsägda företagen 

Aktiebolaget Tipstjänst, Svenska penninglotteriet aktiebolag och Aktiebo

laget Oljetransit. Ärenden rörande tullar och tullväsendet avses komma att 

överföras från budgetdepartementets till handelsdepartementets verksam

hetsområde. 

Handelspolitiska frågor 

Allmänt 

Återhämtningen från den djupa konjunkturnedgången 1974 och 1975 

inleddes i flertalet OECD-länder vid mitten av 1975. Den har fortsatt under 

1976 då ländernas samlade produktion beräknas ha ökat med ca 5 96 jämfört 

med en minskning föregående år om ca 1 96. Världshandelns volym väntas 

efter minskningen år 1975 åter ha ökat med ca 10 % och därmed överstiga 

1974 års nivå med ca 4 % . Arbetslösheten i OECD-länderna har sjunkit 

obetydligt från den höga nivå som registrerades år 1975. Inflationstakten har 
under år 1976 bromsats något. 

Bytesbalansen för OECD-området i sin helhet har under år 1976 åter 

försämrats. Konjunkturuppgången har medfört en kraftig importökning och 

underskottet beräknas uppgå till ca 20 miljarder dollar. Försämringen kan till 

större delen hänföras till en markant svängning i Amerikas förenta staters 

position. De små OECD-ländernas underskott har minskat något. 

De icke oljeproducerande u-länderna har fortfarande ett stort bytesbalans

underskott, även om en viss förbättring har ägt rum under år 1976. 

Underskottet beräknas således ha minskat från drygt 30 miljarder dollar år 

1975 till ca 25 miljarder år 1976. Dessa u-länder synes som grupp dock inte ha 

tvingats till någon större importminskning. Det bör emellertid noteras att den 

I Riksdaxen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 14 
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förbättrade bytesbalansutvecklingen är koncentrerad till en handfull länder 

inom gruppen. 

De oljeexporterande u-ländernas bytesbalans väntas år I 976 visa ett 

överskott om drygt 40 miljarder dollar. 

Den internationella ekonomiska utvecklingen resulterade sålunda i kvar

stående betalningsbalansbekymmer i flera av OECD:s medlemsländer under 

år I 976. Allmänt sett har detta inte medfört att handelspolitiska restriktioner 

tillgripits. Insikten om ländernas ömsesidiga ekonomiska beroende har haft 

en avhållande inverkan. Samarbetet inom EG och EFT A har också varit ett 

stöd för medlemsländerna att stå emot påfrestningarna. Den handelsdekla

ration (s. k. "trade pledge") som antogs första gången av OECD:s minister

möte i maj I 974och som innebar att medlemsländerna åtog sig att undvika att 

ensidigt införa importrestriktioner eller på konstlat sätt stödja exporten har 

också bidragit härtill. Deklarationen har i juni I 976 förlängts för ytterligare ett 

år. Det blir en uppgift för kommande ministermöte att i ljuset av den 

ekonomiska utvecklingen överväga om skäl fortfarande föreligger för ett 

särskilt åtagande i denna eller annan form. 

På det multilaterala handelspolitiska området har under det gångna året 

intresset i hög grad varit inriktat på råvaruproblemen och de pågående 

GATT-förhandlingarna om bl. a. världsvida tullsänkningar. 

FN:s sjunde extra generalförsamling antog hösten 1975 enhälligt en 

resolution som bl. a. gav förnyat stöd för fortsatta förhandlingar om bredare 

lösningar på problemen med instabila rå varu marknader och kraftigt fluktue

rande exportintäkter för u-länder. Råvaruproblemen blev också en huvud

fråga vid fjärde sessionen med FN:s konferens för handel och utveckling 

(UNCT AD IV) i Nairobi i maj 1976. Ett omfattande program för förhand

lingar om enskilda råvaror och om en gemensam fond för finansiering av 

buffertlager antogs. 
Konferensen för internationellt ekonomiskt samarbete (CIEC) som 

inleddes med ministermötet i december I 975 tillsatte, utöver kommis

sionerna för energi, utvecklingsfrågor och finansiella frågor även en kom

mission för råvaror. Råvarufrågorna kom dock under år 1976 inte att spela 

någon mer framträdande roll. Ett skäl var att u-ländema föredrog att kon

centrera sig på förhandlingarna i UNCT AD. Frågan om bevarande av köp

kraften hos u-ländemas exportinkomster behöll emellertid fortsatt hög ak

tualitet bl. a. på grund av dess betydelse i oljeprisdiskussionen i energi

kommissionen. I-ländernas negativa inställning till en direkt koppling av 

u-ländernas exportpriser till priserna på deras importvaror har dock inte 

rubbats. 

Under året kom frågan om skuldlättnader för och ökat bistånd till u

länderna att bli central i CIEC även om i stort sett samtliga problem i 

relationerna mellan u- och i-länder omfattades av förhandlingarna. Ett av 

skälen för detta var att dessa problem i praktiken kom att hänskjutas av 

UNCT AD IV till CIEC. UNCT AD IV kom också att påverka karaktären 

på förhandlingarna i CIEC under första halvåret genom att samtliga del-
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tagande länder av olika skäl var ovilliga att uppge någon förhandlingsposition 

inför Nairobikonferenscn. Arbetet blev därför främst av kartläggande och 

analytisk karaktär. Vid ett högnivåmöte i mitten av året var samtliga länder 
eniga om att sikta på ett handlingsinriktat program för andra halvåret i 

syfte att presentera ett slutpaket vid ett avslutande ministermöte i december. 

Vid utarbetandet av kommissionernas arbetsprogram uppstod svårigheter 

att enas om hur skuldbördeproblematiken och köpkraften hos u-ländernas 

exportinkomster skulle behandlas. I början av hösten lyckades man dock 

komma överens om arbetsprogrammen. Förhandlingarna kunde emellertid 

inte fullföljas som avsetts. Åsiktsskillnaderna var alltför stora. Eftersom 

en tillräcklig grundval för ett framgångsrikt ministermöte i december inte 

skulle kunna föreligga, främst på grund av att nödvändiga beslut inte kunde 

fattas i vissa i-länder, fann båda ländergrupperna det förenligt med sina 

intressen att uppskjuta det avslutade ministermötet. Förloppet av förhand

lingarna i UNCT AD i mars 1977 om en gemensam fond kan därmed komma 

att få betydelse för den slutliga utgången av CIEC-förhandlingen och ge 

råvaruproblemen en förnyad aktualitet i denna. Utgången av dessa båda 

förhandlingar kommer att i betydande utsträckning påverka andan i ut

vecklingssamarbetet i stort. 
Det är tveksamt om CIEC i vad avser frågan om u-ländernas tillträde till i

landsmarknaderna kommer att ge några mera påtagliga resultat. Det är 

sannolikt att man liksom i Nairobi i huvudsak kommer att falla tillbaka på de 

pågående GATT-förhandlingarna. Det första konkreta resultatet av dessa 

uppnåddes under det gångna året. Ett antal i-länder, bl. a. Sverige, medgav 

den I januari 1977 tullättnader för tropiska produkter, som i enlighet med 

Tokiodeklarationen hade givits prioritet i förhandlingarna. Vad gäller Sverige 

är resultatet att 90 % av importen från samtliga u-länder och 99 % av 

importen från de minst utvecklade länderna nu är tullfri. 
Konjunkturutvecklingen och valet i Amerikas förenta stater har i övrigt 

verkat återhållande på förhandlingarna. Även om man förutser att förhand

lingarna i GATT nu kommer in i ett intensivare skede kan man knappast 

räkna med att de hinner avslutas under år 1977. 

Vid halvårsskiftet 1977 äger, med vissa undantag, de sista tullsänkningarna 

rum inom ramen för EFT A-ländernas frihandelsavtal med EG. Ett euro

peiskt frihandelsområde omfattande 16 länder har då fullbordats. Mot denna 

bakgrund kommer på österrikiskt initiativ en konferens att äga rum mellan 

EFT A-ländernas regeringschefer. Mötets syfte är att ge regeringscheferna 

tillfälle till ett allmänt tankeutbyte om den ekonomiska utvecklingen i 

världen och dess återverkningar på EFT A-länderna, deras handel, ekonomi 

och sysselsättning samt om EFT A-ländernas ekonomiska och kommersiella 

förbindelser med varandra och med omvärlden. 

Sveriges export och import ökade värdemässigt under tiden januari -

september 1976 med 12 resp. 7 % i jämförelse med samma tidsperiod år 1975. 

Under motsvarande period år 1975 var ökningen J resp. 5 % jämfört med 

samma tid år 1974. En viss återhämtning ägde sålunda rum i exporten men 
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inte i den utsträckning som tidigare hade förutsetts. Eftersom importen 
fortsatte att öka kom det gångna året att sluta i ett nytt underskott i 

handelsbalansen. 
Västeuropa - vår traditionellt största handclspartn.er - mottog 71,4 % av 

vår export januari - september 1976, medan dess andel av vår import under 
samma tid var 69,1 %. Detta innebär visserligen värdemässigt en återhämt
ning särskilt för exporten, jämfört med år 1975 men någon anpassning mot 
1974 års andel av vår export för samma period - ca 75 % - kan inte noteras. I 
viss utsträckning minskade också den svenska exportens andel av denna 
marknad. 

Under första hälften av 1970-talet ökades successivt statshandelsländer
nas, dvs. främst Östeuropa och Kina, andel av vår totalhandel. Särskilt 
påtaglig var denna utveckling under år 1975. Under år 1976 har dock en 
nedgång i handeln med statshandelsländerna kunnat noteras. Totalt mot
tog dessa länder 6,6 % av den svenska exporten under de första tre kvartalen 
1976 mot 7,3 % under hela 1975. På importsidan var siffrorna 6,3 resp. 6.5 % . 
Bakom utvecklingen för exporten under år 1976 torde ligga bl. a. statshan
delsländernas ökade skuldsättning i handeln med väst, vilken har medfört att 
de övergått till en mer restriktiv importpolitik. 

U-ländernas andel av svensk export och import var under de tre första 
kvartalen 1976 13,3 resp. 13,6 % jämfört med 12,6 resp. 11,5 % under hela 
år 1975. Värdemässigt steg handeln under år 1975 med 20 % på exportsidan 
och 11 % på importsidan. Under de tre första kvartalen år 1976 fortsatte 
ökningen som för exporten uppgick till 22 % och för importen till 32 % . 

Liksom under år 1975 stod de oljeproducerande länderna (OPEC-länderna) 
främst i Mellersta östern för de procentuellt största ökningarna under år 1976. 
Ökningstakten för exporten till denna tändergrupp avtog dock under det 
gångna året. Importens ökningstakt steg däremot väsentligt. OPEC
ländernas andel av vår utrikeshandel fortsatte därigenom att stiga under 
perioden januari -september 1976 och uppgick till 5,8 % av totalexporten och 

7,4 % av totalimporten. 
Importen från och exporten till övriga u-länder ökade endast med 2 resp. 

3 % under år 1975. Under perioden januari - september 1976 uppgick 

ökningen av importen från denna ländergrupp till 25 % . För exporten var 
mot varande siffra 4 % . Även om importökningen till icke oväsentlig del är att 

hänföra till kaffe visar uppgången en spridning över ett ganska stort antal 

länder. 

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

De multilaterala handelsförhandlingarna inom GATT har som tidigare 
angetts vid årsskiftet avsatt de första konkreta resultaten. Detta skedde i och 
med att Sverige och ett antal andra i-länder satte i kraft (århandlingsresul
taten bl. a. i form av tullsänkningar rörande tropiska produkter. Dessa 
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produkter har, i enlighet med Tokiodeklarationen, behandlats med prioritet 

på grund av deras betydelse för u-länderna. På övriga områden återstår ännu 

ett komplicerat förhandlingsarbete. Mycket tyder på att de förhandlingsfram

steg som kan göras under år 1977 blir av avgörande betydelse för i vilken grad 

Tokiodeklarationens mål skall kunna förverkligas. Den på kort sikt mest 

intressanta frågan gäller val av generell tullsänkningsmetod. Det internatio

nella textilavtalet, som är en uppförandekod för restriktioner på textilhan

delns område och som slöts 1973 inom ramen för GATT löper ut den 31 

december 1977. Överläggningar om avtalets framtid efter detta datum 

kommer att fortgå under år 1977. Frågan gäller om avtalet skall förlängas i 

oförändrad form eller förhandlas om. 

FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) 

Av de olika dagordningspunkterna för UNCT AD IV knöts det största 

intresset till råvarufrågorna och u-ländernas skuldbörda. Skuldfrågorna 

hänsköts delvis till CIEC men de avses också på nytt bli behandlade år 1977 

vid ett möte på ministernivå med UNCT AD:s styrelse. 

Såväl under förberedelserna för UNCT AD IV som under själva konfe

rensen blottades de stora meningsskiljaktigheter som fortfarande finns 

mellan u-ländema och framför allt de större i-länderna i vad avser råvaru

politikens syften, omfattning ocn instrument. 

Starka prissvängningar på råvarusidan och den genom inflationen alltmer 

accentuerade prisuppgången på u-ländernas importvaror har under senare år 

stärkt u-ländernas krav att åtgärder skall vidtas för att motverka en 

försämring av deras köpkraft. För att uppnå detta kräver u-länderna bl. a. 

omfattande ingrepp i prisbildningen på råvaruområdet. En knytning av 
priserna på u-ländemas råvaror till prisutvecklingen på deras importvaror 

(s. k. indexering) avvisas dock av alla i-länder som orealistisk. Man visar 

däremot i varierande grad en öppenhet för att inom ramen för råvaruavtal 

vidta prisjusteringar med hänsyn till inflation och valutakursförändringar. I 

princip anser dock alla länder att en stabilisering av råvarumarknaderna är 

önskvärd. För många i-länder beror detta bl. a. på att prissvängningarna kan 

leda till otillräckliga investeringar på råvaruområdet i förhållande till den 

väntade globala efterfrågan på råvaror. De råvaruprisstegringar som kan 

uppstå vid högkonjunktur kan bidra till en höjning av den allmänna prisnivån 

vilken tenderar att få en kvarstående effekt i färdigvarupriserna. Den 

sammanhållna behandling av ett stort antal produkter (det s. k. integrerade 

programmet) som har förberetts i UNCT AD under de senaste två åren och 

som har u-ländernas fulla stöd har dock av de större i-länderna mötts med 

tveksamhet. Dessa har också hittills ställt sig avvisande till en gemensam 

finansieringsfond för köp, försäljning och lagring av råvaror i prisutjämnande 

syfte som u-länderna vill se som en sammanhållande länk i det integrerade 
programmet. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 6 

Trots dessa motsättningar lyckades UNCT AD IV uppnå enighet om ett 

förhandlingsprogram i UNCT AD. En förhandlingskonfcrcns om en 

gemensam fond skall hållas senast i mars 1977. Parallellt börjar man en serie 

möten för att diskutera och förbereda avtal för enskilda råvaror. Förhand

lingarna om dessa varor skall vara avslutade år 1978. I sak innebar den 

uppnådda kompromissen att u-länderna övergav sitt huvudkrav att redan vid 

konferensen fä principen om en gemensam fond erkänd mot att i-länderna 

accepterade iden om ett sammanhållet råvaruprogram och förhandlingar i 
fondfrägan. 

Frågan om tillgång till råvaror har under året aktualiserats både vid 

UNCT AD IV och i CIEC. Ett amerikanskt förslag om studier rörande en 

internationell resursbank tillbakavisades i Nairobi i en omröstning, där hu

vuddelen av u-länderna dock lade ner sin röst. Inte heller i CIEC har förslaget 
rönt någon framgång. 

Konferensen antog vidare resolutioner om u-ländernas handel med 

industrivaror, överföring av teknologi, de minst utvecklade u-ländernas 

problem, ekonomiskt samarbete mellan u-länder m. m. Dessa ligger nu till 

grund för det fortsatta arbetet inom bl. a. UNCT AD:s permanenta organ. 

UNCT AD IV beslöt inrätta en ny kommitte för ekonomiskt samarbete 

mellan u-länder. Vidare beslöts att UNCTAD V skall äga rum år 1979. 

Sverige var under år 1976 medlem såväl i UNCT AD:s styrelse som i 

samtliga huvudkommitteer. 

De särskilda tullförmåner(s. k. tullpreferenser) för u-länderna, som Sverige 

införde år 1972, omfattade under år 1975 en handel om totalt 408 milj. kr. 
jämfört med 380 milj. kr. år 1974. 

Riksdagen beslöt hösten 1976 att dels utsträcka tullpreferenserna till 

ytterligare ett antal produkter på livsmedelsområdet, dels göra ytterligare ett 

antal u-länder preferensberättigade, dels avskaffa tullen på mest-gynnad

nationsbasis på bl. a. kaffe. Dessa beslut sattes i kraft vid årsskiftet. 
Den år 1975 inledda försöksverksamheten med Importkontoret för u

landsprodukter (Import Promotion Office for Products from Developing 

Countries, IMPOD) vilket är underställt handelsdepartementet har under 

år 1976 fortsatt att bygga upp sin service- och rådgivningsverksamhet. 

Särskilt samarbete har vidare inletts med sex u-länder. 

Den 1 oktober 1976 trädde två omförhandlade råvaruavtal i kraft, 1976 

års internationella kaffeavtal och 1975 ärs internationella kakaoavtal. Sverige 

ratificerade båda dessa avtal den 7 juli 1976. Sverige är f. n. medlem i den 

internationella kaffeorganisationens styrelse. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

Det sedvanliga rådsmötet på ministernivå ägde rum i juni 1976. Vid detta 

tillfälle förnyades den handelspolitiska deklarationen från år 1974 (den s. k. 

"trade pledge"). Deklarationen innebär ett åtagande att söka undvika att 
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ensidigt införa restriktioner för handel och löpande betalningar. Det blir en 

uppgift för kommande ministermöte att mot bakgrund av den ekonomiska 

utvecklingen pröva huruvida behov fortfarande föreligger av ett särskilt 

åtagande i denna eller annan form. 

Vid ministermötet antogs vidare en uppförandekod för multinationella 

företag. Koden innehåller riktlinjer för dessa företags verksamhet på en rad 

områden, såsom information, beskattning, konkurrensförhållanden, syssel

sättning och teknologiöverföring. Beslut fattades även i fråga om principer för 

nationell behandling av utlandskontrollerade företag och åtgärder för att 

främja eller hämma internationella investeringar. Besluten kommer nu att 

följas upp i OECD. 

Den ekonomiska utvecklingen kommer att stå i blickpunkten för OECD:s 

verksamhet även under innevarande år. Vid ministermötet fastställdes som 

mål för den ekonomiska politiken på medellång sikt att söka uppnå en stabil 

tillväxt (5-5,5 % årligen för hela OECD-området fram till 1980). Intensifie

rade kontakter kommer att äga rum mellan de för konjunkturpolitiken 

ansvariga i medlemsländerna. Stor uppmärksamhet kommer att ägnas 

inflations- och arbetslöshetsfrågorna. 

Många av de frågor som har behandlats inom andra internationella organ 

såsom UNCT AD, GATT eller i CIEC har under år 1976 förberetts i OECD

kretsen. Även under innevarande år förutses en betydande arbetsinsats på 

detta område inom OECD. 

Det internationella energiorganet (IEA) har under verksamhetsåret bl. a. 

utprovat det oljefördelningssystem för krissituationer som har byggts upp. 

lnformationssystemet avseende den internationella oljemarknaden har 
förstärkts och samarbetsprojekten på forsknings- och utvecklingsområdet 

har fortsatt. Mot bakgrund av OECD:s långtidsprognoser som pekar på 

kraftigt ökad oljeimport har speciell uppmärksamhet ägnats frågan hur ett 

minskat beroende av import av olja skall kunna främjas inom det långsiktiga 

samarbetsprogrammets ram. 

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) 

Under år 1976 har arbetet på att avlägsna tekniska handelshinder fortsatt. 

Som första land utanför Västeuropa har Ungern anslutit sig till konventionen 

om ömsesidigt godkännande av inspektion av läkemedelstillverkning. 

Nederländerna har anslutit sig till överenskommelsen om ömsesidigt 

godkännande av provning av fartygsutrustning. 

Samrådet mellan EFT A-länderna har under året fortsatt i frågor av 
gemensamt intresse i frihandelsavtalen med EG. Detta gäller särskilt 

tillämpningen av ursprungsreglerna. 

Jugoslavien har deltagit med observatör i ett antal möten på expertnivå. 
Den industriella utvecklingsfond till förmån för Portugal, som beslutades 

år 1975, har godkänts av Portugal, Sverige, Norge, Island och Österrike. 
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I avvaktan på övriga länders godkännande har fonden satts i kraft pro

visoriskt och börjat sin verksamhet. 

En ändring av EFT A-konventioncn som innebär att Portugal för enskilda 

varor kan bemyndigas tillämpa förlängd tullavtrappning och införa tullar 

för att skydda nystartad industri (s. k. uppfostringstullar) har trätt i kraft. 

Med anledning av de svenska importrestriktionerna för skor har Sverige i 

EFT A lämnat en omfattande redogörelse för den svenska skoindustrins 

situation och dess roll i den svenska ekonomiska försvarsplaneringen liksom 

för de stödåtgärder som har vidtagits och planeras. 
Vid prövningen av de svenska åtgärderna kunde EFT A:s råd inte enas om 

ett medgivande för Sverige att tillämpa kvantitativa restriktioner i detta fall. 

Rådet konstaterade att det ytterst är det berörda landet som har att avgöra 

innehållet i och syftet med sin försvarspolitik. Övriga EFT A-länder riktade 

en vädjan till Sverige att avskaffa restriktionerna eller att ersätta dem med 

åtgärder som bibehåller handelsförmånerna för andra EFT A-länder. Rege

ringen avser att i början av år 1977 meddela när den nuvarande import

regleringen skall avskaffas. 

Ministermöten ägde rum i juni och november 1976. Under debatten om 

internationella ekonomiska frågor vid juni-mötet underströk ministrarna 

behovet av åtgärder som understödde återhämtningen från den senaste 

lågkonjunkturen. De betonade även nödvändigheten av en aktiv sysselsätt

ningspolitik, inklusive selektiva åtgärder som syftar till ökad sysselsättning. 

Samtidigt ansågs det vara väsentligt att förhindra att innationstrycket åter 

ökade och att fortsatt uppmärksamhet riktades mot de monetära problemen i 

världen. 
Vid ministerrådsmötet i november beslöts att en särskild konferens om 

sysselsättning. ekonomisk tillväxt och stabilitet skall hållas i Stockholm den 

14-15 februari 1977 inom ramen för den till EFTA knutna rådgivande 

kornmitten, som består av representanter för näringslivet och arbetsmarkna

dens parter i EFT A-ländema. 

Europeiska gemenskaperna (EG) 

Enligt tullavvecklingsplanen i frihandelsavtalen med EG görs den femte 

och sista tullsänkningen på 20 % den l juli 1977. 
För ett antal varor. främst papper och stål, finns i avtalen särregler som 

bl. a. innebär att tullarna på dessa varor kommer att avvecklas i en 

långsammare takt. Dessa särregler ger också möjligheter för EG att så länge 

tullavvecklingen pågår ta ut en högre tull på den import som överstiger vissa i 

avtalet fastställda kvantitetsramar (plafonder). Under det gångna året har 

kvantitetsramarna överskridits i fyra fall. Den 5 augusti beslöt kommissionen 

att den högre tullen skulle uttas på importen från Sverige av papper under den 

plafond som avser visst tillskuret papper. Den 5 oktober fattades motsva

rande beslut avseende plafonderna för skriv- och tryck papper, annat 
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behandlat papper samt för ferrokrom och ferrokiselkrom. Dessa beslut hade 

giltighet till utgången av år 1976. 
EG har av konjunkturskäl beslutat att för år 1976 innehålla den sedvanliga 

ökningen om 5 % av alla pappersplafonder. Ett motsvarande beslut avseende 

ökningstakten för ett begränsat antal pappersplafonder förutses även för år 

1977. 
Frihandelsavtalens förvaltningsorgan - de blandade kommitteerna för 

EEC- och CECA-avtalen - har under år 1976 sammanträtt i maj och 

december. Tullkommitten, som har att behandla frågor som sammanhänger 

med den praktiska tillämpningen av avtalens ursprungsregler. har samman

trätt i maj och november. 
Blandade kommitten har under år 1976 fattat tre beslut om ändringar i 

u rsprungsreglerna i protokoll 3 till avtalet. 

Vid blandade kommittens möten har parterna bl. a. diskuterat de svenska 

importrestriktionerna på skor, avtalens regler om livsmedelsindustriproduk

ter, priser på papper och pappersmassa, handeln med jordbruksvaror, 

situationen på stålmarknaden samt samarbetet mellan Sverige och EG på 

områden som ligger utanför avtalet. 

Samarbetet utanför avtalet bedrivs på olika områden. Så har exempelvis i 

maj 1976 ett samarbetsavtal slutits mellan Sverige och Euratom, varigenom 

den svenska fusionsforskningen associeras med Euratoms program på detta 

område. 

I september I 976 möttes för andra gången miljövårdsexperter från Sverige 

och EG-kommissionen för att diskutera problem av gemensamt intresse. Vid 

detta möte behandlades bl. a. frågan om svavelutsläpp i atmosfären. 

Under hösten 1976 har fiskerättsfrågorna diskuterats mellan Sverige och 

EG-kommissionen med anledning av att EG beslutat att utvidga till 200 mils 

fiskezon i Nordsjön. 

Nordiskt samarbete 

Inom Nordiska ministerrådet har arbetet under år 1976 fördjupats och 

vidareutvecklats. Samarbetet omfattar i dag snart sagt alla samhällsområden, 

såsom energi-, konsument-, regional- och miljöpolitik, arbetsmiljöområdet 

och turism. Sedan länge äger ett samarbete rum inom lagstiftnings- och 

kulturområdena samt i fråga om transport-, social- och arbetsmarknadspoli

tiken. Under ministerrådet leds och samordnas arbetet i särskilda ämbets

mannakommitteer för varje område. 

Den bredd som i dag kännetecknar det nordiska samarbetet har föranlett 

Ministerrådet att ta initiativ till utarbetandet av ett sammanhållande program 

för hela det nordiska samarbetet. Avsikten är att förslag till ett sådant 

program skall färdigställas och föreläggas Nordiska rådet under år I 977. 

Riktlinjer för samarbetet mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 

har antagits vid ett möte i Köpenhamn den I 8 november I 976 mellan sam-
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arbetsministrarna och Nordiska rådets presidium. Fyra ministerrådsförslag 

har under år 1976 överlämnats till Nordiska rådet. Dessa gäller en konvention 

om gränskommunalt samarbete, ett socialpolitiskt arbetsprogram, ett ar

bctsrniljöprogram och ett arbetsprogram på byggsektorn. 

Ministerrådet har antagit riktlinjer för ett vidgat samarbete mellan Mi

nisterrådet och arbetsmarknadens parter. 

Den l juli 1976 trädde överenskommelsen om upprättande av den 

Nordiska investeringsbanken i kraft. Banken är förlagd till Helsingfors och 

har inlett sin verksamhet. Den bör ha goda förutsättningar att stärka Nordens 

ekonomi och genom lån och garantier möjliggöra investeringsprojckt och 

främja export i nordiskt intresse och därigenom stimulera till ett närmare 

nordiskt samarbete inom näringslivet. 

En nordisk miljöskyddskonvention har antagits som ålägger myndighe

terna att vid beslut om miljöskadlig verksamhet ta samma hänsyn till 

medborgarna i andra nordiska länder som till det egna landets medborgare. 

Genom den nyinrättade ämbetsmannakommitten för biståndsfrågor erbjuds 

ett nordiskt forum för samråd även på biståndsområdet. 

De nordiska statsministrarna möttes i Helsingfors den 3 december. På 

dagordningen stod bl. a. den ekonomiska situationen, det nordiska energi

och industrisamarbetet, särskilt perspektiven kring olje- och gasförekom

sterna på den norska kontinentalsockeln, utvecklingen av alternativa ener

gikällor och de säkerhetsproblem som är förenade med kärnkraft samt den 

nordiska råvaru- och resursutredningen vars första kartläggande fas har 

avslutats under hösten 1976. Statsministrarna var eniga om att arbetet snabbt 

skall föras vidare genom en precisering av de områden där ett djupare 

nordiskt samarbete är möjligt. 

Ministerrådet har fattat beslut om att fr. o. m. år 1978 överföra fyra nya 

nordiska organ till den allmänna budgeten: Nordiska hälsovårdshögskolan, 

Nordiska institutet för odontologisk materialprovning, Samarbetsnämnden 

för nordisk skogsforskning och Nordiska skogsarbeidsstudiernas råd. Arbetet 

på att skapa en större enhetlighet i finansieringen av det nordiska samarbetet 

kommer att drivas vidare. 
Från och med år 1977 har budgetproceduren för ministerrådets allmänna 

budget ändrats så att ministerrådet i mars året före budgetåret fastställer bl. a. 

den totala ramen för budgeten och s. k. indikativa ramar för de olika 

samarbetsområdena. Med ledning av dessa ramar förbereds sedan konkreta 

projekt och en slutgiltig tilldelning av medel sker kort före budgetårets 

början. 
Ministerrådets allmänna budget för år 1977 fastställdes i mars 1976. Den 

omfattar totalt ca 28,2 milj. norska kr. (1976: 21 milj. norska kr.), varav 8,4 

milj. norska kr. avser utgifter för ministerrådets sekretariat i Oslo (1976: 7,3 

milj. norska kr.) och 18,5 milj. norska kr. avser medel till projekt och 

institutioner (! 976: 13 milj. norska kr.). 

Dessa senare medel avser projekt och institutioner på praktiskt taget alla 
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samhällslivets områden utom kultursektorn, för vilken ministerrådet har en 

särskild budget där medel för Sveriges del anvisas under utbildningsdepar

tementets huvudtitel. Vid fastställandet av de indikativa ramarna har 

ministerrådet prioriterat forsknings- och utvecklingssamarbetet på energiom

rådet, samarbetet på arbetsmarknadsområdet och arbetsmiljöområdet. 

Sveriges andel i budgeten uppgår till 42,9 96. 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

Arbetet med olika handelspolitiska frågor har under år 1976 fortsatt inom 

ECE. Dessa aktiviteter syftar bl. a. till att undersöka möjligheterna att 

avveckla olika hinder för handeln inom regionen, framför allt i varuutbytet 

mellan statshandelsländerna i öst och marknadsekonomierna i väst. Verk

samheten sker främst inom ECE:s handelskommitte samt i olika arbets- och 

expertgrupper. Särskilt den del av arbetet som berör standardiserings- och 

handelsprocedurfrågor har ett betydande intresse. 

Stort utrymme har under året ägnats diskussioner om det multilaterala 

genomförandet av de avsnitt ur slutdokumentet från den europeiska 

säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) som berör det ekonomiska 

samarbetet. Arssessionen våren 1976 dominerades av denna fråga. 

Bilaterala frågor 

I mars 1976 godkändes i USA en rekommendation om skyddsåtgärder mot 

importen till USA av specialstål. Med anledning härav ägde förhandlingar 

rum mellan Sverige och USA, varvid USA föreslog att ett treårsavtal skulle 

ingås om importkvoter för svenskt specialstål. Sverige ansåg sig ej kunna 
acceptera ett sådant avtal. USA införde med verkan från den 14 juni 1976 

generella importbegränsningar för specialstål, varvid Sverige erhöll en kvot på 

24 000 "short tons" för det första begränsningsåret. 

Sverige har förbehållit sig rätten till motåtgärder enligt GATT-stadgans 
bestämmelser. 

Det sätt på vilket de amerikanska importrestriktionerna tillämpades ställde 

de svenska stålexportörerna inför stora problem. Risk för snedvrid

ning och störning av handeln förelåg. Regeringen såg sig därför nödsakad att 

från den 14 september 1976 införa licensplikt för exporten av specialstål till 

USA. 

Efter ytterligare förhandlingar tillskapades den 16 november 1976 en 
särskild importkvot i USA för svenskt kullagerstål om 7 000 "short tons". 

Kullagerstålet skulle eljest ha inräknats i den ursprungliga kvoten för 

verktygsstål. 

Ett nytt långtidshandelsavtal har under 1976 undertecknats med Sovjet

unionen. I detta nya avtal har, som en uppföljning av den europeiska 

säkerhets- och samarbetskonferensen i Helsingfors, intagits avsnitt om bl. a. 
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underlättande av affårskontakter, ömsesidig information och upprättande av 

företagsrepresentation. Förhandlingar om ett sådant avtal har också inletts 

med Bulgarien. Under året har förhandlingar förts med Bulgarien, DDR, 

Polen, Rumänien, Sovjetunionen och Ungern inom ramen för Sveriges 

bilaterala handelsöverenskommelser med dessa stater. Vidare ägde sedvan

liga handelskonsultationer rum med Kina. 

Ett nytt långtidshandelsavtal har under året även ingåtts med Vietnam. 

Inom ramen för de samarbetsavtal som Sverige har med ett antal u-länder 

har kommissionsmöten ägt rum under år 1976 med Algeriet, Egypten, 

Indien, Iran och Libyska arabrepubliken. 

Vidare hölls ett fjärde möte med den svensk-japanska blandade kommis

sionen. 

Begränsningar avseende handeln med vissa tekovaror har, liksom tidigare, 

gällt beträffande Hongkong, Japan, Republiken Korea, Macao, Malaysia, 

Malta, Pakistan, Portugal och Singapore. Varumässiga ändringar har här 

genomförts. Som nytt begränsningsland har tillkommit Thailand, med vilket 

ett avtal ingicks i november. Det tidigare textilavtalet med Indien har ersatts 

av i Sverige administrerade importkvoter. 

Kommerskollegium 

Kommerskollegium har till uppgift att handlägga frågor om handelspolitik 

och utrikes handel samt inrikes handel i den mån sådana frågor ej ankommer 

på annan myndighet och näringsrättsliga ärenden i övrigt enligt särskilda 

bestämmelser. 
Utrikeshandelsfrågorna utgör den största delen av kollegiets verksamhet. 

De består huvudsaklingen av utredningsarbete i handelspolitiska frågor och 

handläggning av import- och exportlicensärenden. Till de särskilda närings

rättsliga frågorna hör bl. a. auktorisering av revisorer och - sedan 1 januari 

1976 - även av tolkar och översättare. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i 

landet omfattade vid årsskiftet 1976177 123 enskilda tillverkare. Tillverk

ningsvärdet för år 1975 var l 723 milj. kr., en ökning med 237 milj. kr. jämfört 

med år 1974. 
Under år 1976 har ca 1 400 utförselansökningar behandlats. Beviljade 

utförseltillstånd under år 1976 avser utförsel till ett värde av ca 750 milj. kr. 

Medelvärdet av krigsmaterielexporten under perioden 1971-1975 var 46 7 
milj. kr. per år. 
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Lotterifrågor 

Aktiebolaget Tipstjänst och Svenska penninglotteriet aktiebolag ökade sin 

omsättning det senaste verksamhetsåret. 

Omsättningen hos Tipstjänst under år 1976 beräknas ha uppgått till 908 

milj. kr. (805)1• Till statsverket beräknas 437 milj. kr. (394) ha inlevererats. 

därav 179 milj. kr. (164) i form av lotterivinstskatt och s. k. radskatt. 
Penninglotteriets intäkter av lottförsäljningen under år 1976 beräknas ha 

uppgått till 608 milj. kr. (554). Tolv nummerlotterier anordnades under året 

och 8,3 milj. (7 ,D) lotter såldes. I de tolv penninglotterierna såldes 20,7 milj. 

(19 ,5) lotter. Liksom under tidigare år anordnades ett särskilt lotteri för 

kulturella ändamål. Av penninglotteriets bruttoomsättning beräknas 295,6 

milj. kr. (269, I) tillfalla statsverket. Härav utgörs 44,3 milj. kr. (40,3) av 

lotterivinstskatt. 

Regeringen har i november 1976 lämnat Penninglotteriet tillstånd att 

framöver anordna 24 penninglotterier årligen jämte de tolv nummerlotte

rierna. 

Lotterinämnden, som inrättades i juni 1974 i avvaktan på de förslag som 

1972 års lotteriutredning kommer att lämna, fortsätter sin verksamhet. 

Nämnden har i november 1976 fått regeringens uppdrag att noga följa 

utvecklingen på bingoområdet och vidta de särskilda åtgärder som kan 

behövas för den fortsatta planeringen. Bakgrunden till uppdraget är de 

eventuella negativa verkningar på bingomarknaden, som kan följa av att det 

delvis folkrörelseägda Riksförbundsbingo AB befinner sig i ekonomiska 

svårigheter. 

1972 års lotteriutredning har i juni 1976 avgett betänkandet (Ds H 1976:3) 

Enarmade banditer. Där föreslås bl. a. att spel på enarmade banditer med 

enkronasinsats förbjuds och att spel med 25-öresinsats skall få anordnas 
enbart på tivolin eller i samband med offentliga nöjestillställningar 

folkparker. Betänkandet har remissbehandlats och frågan bereds f. n. i 
handelsdepartementet. 

Exportfrämjande åtgärder 

Sveriges exportråds uppgift är att som centralt organ planera, samordna och 

genomföra åtgärder för att främja Sveriges export. 

Sveriges exportråd (SE) inrättades år 1972 genom ett avtal mellan svenska 

staten och Sveriges allmänna exportförening (SAE). Den 1 juli 1975 trädde ett 

nytt och inte tidsbegränsat avtal i kraft (prop. 1975: 1 bil. 12, NU 1975:9, 
rskr 1975:72). 

Den svenska exporten till u-länderna har ökat mycket snabbt under senare 

år. I en departementspromemoria (Ds H 1976:6) har i november 1976 lagts 

1 Siffror inom parentes gäller år 1975. 
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fram förslag till ökade insatser för svensk export till u-ländcr. Promemorian 

remissbehandlas f. n. 

Handelssekrcterarorganisationen är en starkt specialiserad form av 

kommersiell representation i utlandet med tyngdpunkten på internationell 

marknadsföring. Organisationen består av 26 kontor och är till största delen 

koncentrerad till industrialiserade länder. Den betjänar i princip alla företag. 

Organisationen leds och förvaltas av SE. 

Handelssekreterarorganisationen föreslås förstärkt med ett kontor i 

Köpenhamn. 

För att ytterligare stödja den mindre industrins exportansträngningar fö

reslås insatser inom tre områden, nämligen ökad säljreseverksamhet, ut

byggd konsulterande verksamhet till mindre företag på exportchefsnivå samt 

rabatterade priser på marknadsuppdrag hos handelssekreterare. 

Anslagen till exportfrämjande åtgärder m. m. föreslås höjda med 

5,6 milj. kr. 

Exportkredit garantier 

Under budgetåret 1975176 utfärdade exportkreditnämnden statsgarantier 

för exportkredit (garantiförbindelser) för ett belopp av 5 248 milj. kr., vilket 

innebär en ökning sedan närmast föregående budgetår med I 949 milj. kr. 

eller med 59 % . Därutöver har garantier ställts i utsikt (garantiutfästelser) för 

ett belopp av 20 238 milj. kr. mot 18 441 milj. kr. avseende föregående 

budgetår. 
Av nämndens totala engagemang 24 079 milj. kr., per den 30 juni 1976. 

avsåg 2 648 milj. kr. garantier på särskilt gynnsamma villkor vid export av 

betydelse för u-ländernas ekonomiska utveckling, u-garantier. Totalbeloppet 

för garantiutfästelser uppgick till 15 624 milj. kr., därav I 751 milj. kr. för u

garantier. Under det senaste budgetåret har beloppen för garantiförbindelser 

ökat med 50 % och för garantiutfästelser med 16 % . 
Av de utestående garantiförbindelserna belöper sig 3 514 milj. kr. på u

länderna, 3 354 milj. kr. på öststaterna och I 587 milj. kr. på övriga länder. 

Nämndens inkomster under budgetåret 1975176 uppgick till 99,7 milj. kr. 

mot 66,8 milj. kr. föregående budgetår. Av inkomsterna utgjordes 67,0 

milj. kr. av premier. 22,0 milj. kr. av räntor och l0,6 milj. kr. av återvunna 

skadebetalningar. 

Med anledning av skadefall utbetalades under budgetåret 1975176 ersätt

ningar med 46,8 milj. kr. Nämndens administrationskostnader uppgick till 

4,0 milj. kr. 
Exportkreditnämndens sammanlagda reserver utgjorde vid budgetårets 

slut 343,2 milj. kr., vilket motsvarade ca 4,1 % av utestående garantiförbin

delser. 
Med anledning av regeringens förslag har riksdagen medgivit (prop. 1976/ 

77:26, NU 1976/77:12, rskr 1976177:53) att maximibeloppet för statens 
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betalningsansvar i form av garanti för exportkredit ökas från 20,5 miljarder kr. 

till 35 miljarder kr. Av detta belopp reserveras 6 miljarder kr. för garantigiv

ning på särskilt gynnsamma villkor vid export av betydelse för u-ländernas 

ekonomiska utveckling. I nämnda proposition lämnades en redogörelse för 

den starka ökningen av garantigivningen under de senaste åren och de 

kraftigt ökade risker för verksamheten som detta medfört. Avsikten är att i 

fortsättningen i den årliga budgetpropositionen lämna en utförlig redovisning 

av garantigivningen och utnyttjandet av den av riksdagen fastställda 

ramen. 

Turism 

Sveriges turistråd bildades år 1975 som en stiftelse av svenska staten, 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet och började sin verk

samhet den 1 januari 1976. Rådet har till uppgift att som centralt organ 

planera, samordna och genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av 

turism i Sverige. Därvid skall i första hand behovet av semester- och 

rekreationsresor hos den breda allmänheten i Sverige och de övriga nordiska 

länderna tillgodoses. 

Turistrådet befinner sig f. n. i ett uppbyggnadsskede. För turistrådets 

verksamhet föreslås ett oförändrat anslag om 23 milj. kr. 

Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Vid årsskiftet 1975/76 gällde prisstopp på viktigare baslivsmedel, lant

bruksmaskiner, pappersmassa, kemisk-tekniska artiklar och lastbilstranspor

ter. Skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar förelåg i fråga om vissa 

pappersvaror (såsom tidnings-, journal- och mjukpapper, blöjor), mjöl och 

matbröd, margarin samt kaffe. Dessutom omfattades matpotatis av högst
prisreglering. 

Sedan den I januari 1976 har följande åtgärder vidtagits på prisreglerings
området. 

Prisstoppet på lantbruksmaskiner upphävdes den 25 februari och pris

stoppct på kemisk-tekniska artiklar den 24 mars 1976. 

Den 3 mars 1976 infördes prisstopp på vissa s. k. livsmedelstekniska 

produkter, däribland kött-. fisk-, frukt- och grönsakskonserver, vissa djup

frysta produkter och konfektyrer. Samtidigt infördes skyldighet att förhands

anmäla prishöjningar på hudar och skinn. Prisstoppet på fiskkonserver och 

konfektyrer m. m. upphävdes den 21juni1976 och på övriga varor inom det 

livsmedelstekniska området den 21 december 1976. 

Den 16 juni 1976 infördes skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar på 

sågtimmer och pappersved samt vissa trä- och pappersvaror (bl. a. menstrua

tionsskydd). 
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Högstprisregleringen på matpotatis upphörde att gälla den 24 juni 1976. 

Skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar på mjöl och matbröd ersattes 

den 1juli1976 med prisstopp. Detsamma skedde den 14 juli 1976 i fråga om 

vissa slag av papper, papp och kartong. Samtidigt upphävdes prisstoppet på 
lastbilstransporter. 

Prisstopp infördes den 4 augusti 1976 på nya personbilar, bildelar och 

biltillbehör och den 8 september 1976 på sågade och hyvlade trävaror vid 

försäljning från sågverk. Prisstoppet på nya personbilar, bildelar och bil

tillbehör upphävdes den 21 december 1976. 

F. n. omfattas sålunda följande varuområden av prisstopp: vissa livsmedel 

(köttvaror, mjölk och ost samt mjöl och matbröd) pappersmassa, vissa slag av 

papper, papp och kartong samt sågade och hyvlade trävaror vid försäljning 

från sågverk. Skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar föreligger i fråga 

om sågtimmer och pappersved, vissa trä- och pappersvaror (bl. a. toalettpap

per, blöjor och menstruationsskydd), margarin, kaffe samt hudar och 

skinn. 
Den 1 juli 1976 påbörjades verksamheten hos det nya konsumentverket, 

som bildades genom en sammanslagning av de tidigare myndigheterna 

konsumentombudsmannen och konsumentverket. Samtidigt trädde den nya 

marknadsföringslagen (1975: 1418) i kraft, med bl. a. regler om informations

skyldighet och produktsäkerhet. 

Det nya verket är liksom dess föregångare huvudman för försöksverksam

heten med allmänna reklamationsnämnden. En resursförstärkning föreslås 

här för att möta den ökande ärendetillströmningen. Under det gångna året 

tillkallades sakkunniga för översyn av reklamationsförfarandet i konsument

tvister m. m., reklamationsutredningen (H 1976:02). Utredningen skall bl. a. 

på grundval av den pågående försöksverksarnheten med allmänna reklama

tionsnämnden lämna förslag rörande den framtida verksamheten på områ

det. 
Stödet till kommersiell service i glesbygd ökar genom att anslaget till stöd 

för investeringar föreslås höjt med 1 000 000 kr. 

Låsutredningen har i januari 1976 avlämnat sitt betänkande (SOU 1975: 19) 

Konsumentskydd på låsområdet. Bland utredningens förslag kan nämnas 

komplettering av byggnadsstadgan med bestämmelser om inbrottsskydd, 

frivillig auktorisation av låssmeder samt tillståndsplikt för tillverkning och 

innehav av nyckelfräsmaskiner, dyrkverktyg och spärrade nyckelämnen. 

Betänkandet har remissbehandlats och bereds inom handelsdepartemen

tet. 
Tobaks- och alkoholreklamutredningen (H 1974:06) som tidigare har 

lämnat förslag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror, har 

hösten 1976 avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1976:63) Reklamen för 

alkohol och tobak. Där föreslås förbud i vissa fall och begränsningar i övrigt 

beträffande reklam för och annan marknadsföring av alkohol och tobak. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. 
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En sakkunnig har tillkallats för att göra en översyn av insamlingsverksam

hetcn och överväga behovet av samhälleliga åtgärder på detta område 

(H 1976:01). 

Sakkunniga har tillkallats för att utreda frågan om insyn i företagens 

marknads- och produktplanering m. m., insynsutredningen (H 1976:03). 

En kommit1e har tillkallats för att utreda frågan om verksamhetsinriktning 

och arbetsuppgifter för en framtida regional konsumentpolitisk organisation 

(H 1976:04). Det regionala ledet i konsumentpolitiken utgörs i dag av de till 

länsstyrelserna knutna hemkonsulenterna. 

Sverige deltar i det internationella samarbete i konkurrens- och konsu

mentpolitiska frågor som bedrivs inom bl. a. OECD och Europarådet. På 

konsumentområdet har därvid särskild tonvikt lagts på arbetet med mark

nadsförings- och produktsäkerhetsfrågor. 

Det nordiska samarbetet i konsumentfrågor bedrivs inom en nordisk 

ämbetsmannakommitte. I detta arbete har prioriterats bl. a. samordning av 

undersökningar och varuprovningar. 

Patent- och registreringsfrågor 

Sverige deltar i det internationella samarbetet som på patent-, varumärkes

och mönsterområdet pågår inom bl. a. världsorganisationen för den intellek

tuella äganderätten (WIPO) och Europarådet. WIPO är sedan år 1974 ett 

fackorgan till FN. Sedan den konvention som benämns Patent Cooperation 

Treaty (PCT) antogs år 1970, äger ett omfattande förberedelsearbete inför 

konventionens ikraftträdande rum inom WIPO. Enligt PCT skall nyhets

granskning och eventuellt också patenterbarhetsprövning ske endast vid ett 

fåtal patentverk i världen. Patent- och registreringsverket (PRV) har förut

sättningar att bli ett av dessa verk. 

År 1973 antogs den s. k. europeiska patentkonventionen (EPC). Sverige 

undertecknade tillsammans med 15 andra stater konventionen vilken 

innebär bl. a. att ett europeiskt patentverk med säte i Mtinchen skall kunna 

meddela patent som blir gällande i alla eller vissa av de anslutna staterna. Sju 

arbetsgrupper har tillsatts för att praktiskt förbereda att ett europeiskt 

patentverk inriittas. Sverige deltar i fyra av dessa grupper. PRV kommer inom 

ramen för EPC vid sidan av det europeiska patentverket i Mtinchen att kunna 

verka som nordisk PCT-myndighet. En sådan lösning anses vara till fördel 

för nordiska patentsökande och nordisk industri. Det europeiska patent

verket skall under en övergångstid kunna lägga ut arbete på de nationella 

patentverken för att underlätta omställningen till nya förhållanden. PRV 

kan komma att begära sådant arbete. 

Avsikten med PCT och EPC är att minska det dubbelarbete som f. n. 

förekommer vid behandling av patentansökningar. Konventionerna beräk

nas medföra praktiska konsekvenser för Sverige i slutet av 1970-talet. PRV 

2 RiksdaRen 1976/ 77. I sam/. Nr 100. Bil. 14 
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kan under 1980-talet få räkna med en betydande minskning av antalet 

ansökningar. 
Patentpolicykommitten (H 1969:10) har utrett de problem som för PRV:s 

del aktualiseras av PCT och EPC. Kommitten lade i juni J 974 fram ett 

delbetänkande (SOU 1974:63) Internationellt patentsamarbete I, som 

behandlar konsekvenserna av en svensk anslutning till PCT. I betänkandet 

förordas en sådan anslutning. Ett betänkande (SOU 1976:25), Internationellt 

patentsamarbete Il, har lagts fram under våren 1976. I betänkandet förordas 

att Sverige under vissa förutsättningar tillträder EPC. PCT och EPC beräknas 

träda i kraft under år 1977. 

En utredning, varumärkesutredningen (Ju 1974:10), har till uppdrag att 

utreda vilka ändringar i varumärkeslagstiftningen och det administrativa 

förfarandet vid den svenska varumärkesregistreringen som skulle föranledas 

av ett svenskt tillträde till den överenskommelse om internationell registre

ring av varumärken (TRT) som Sverige undertecknade i december 1973. 

En utredning (H 1973:01) rörande översyn av patent- och registreringsver

kets besvärsavdelning har lagt fram ett betänkande (Ds H 1976: I) under 

våren 1976. I betänkandet föreslås bl. a. att besvärsavdelningen får ställning 
som förvaltningsdomstol. Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu 

inom handelsdepartementet. 
PRV redovisar att antalet patentansökningar har gått ned jämfört med en 

period i slutet av 1960-talet då det största antalet ansökningar sedan verkets 

tillkomst kunde noteras. Efterfrågan på varumärkes- och mönsterskydd samt 

på godkännande av namn beräknas öka något. Antalet bolagsbildningar 
ligger på en låg nivåjämfört med början av I 970-talet och väntas öka endast i 

långsam takt. Under en övergångsperiod fram till den I januari 1979 väntas 

dock en kraftig ökning av antalet registerändringsärenden till följd av 

höjningen av minimikapitalet för aktiebolag. 

För PRV föreslås en anslagsökning med 5,4 milj. kr. till 60,1 milj. kr. 

Ekonomiskt försvar 

Hösten 1974 tillkallades sakkunniga (1974 års försvarsutredning) att 

överväga och lämna förslag om totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. De 

sakkunniga överlämnade i början av år 1976 delbetänkandet (SOU 1976:5) 

Säkerhetspolitik och totalförsvar. Slutbetänkandet skall redovisas i sådan tid 

att förslag till riksdagen vid riksmötet I 976177 om totalförsvarets framtida 

utformning kan grundas på överväganden och förslag från de sakkunniga. 

Ar 197 I tillkallades sakkunniga med uppdrag att utreda beredskapen i fråga 

om viss varuförsörjning. De sakkunniga överlämnade i augusti 1975 sitt 

slutbetänkande (SOU 1975:57) Varuförsörjning i kristid. Statsmakterna har 

beslutat i anledning av förslag i vissa delar av betänkandet (prop. 1975176: 152, 
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FöU 1975/76:35, rskr 1975176:298). Övriga delar av betänkandet bereds f. n. 

inom handelsdepartementet. 

År 1974 tillkallades en sakkunnig med uppdrag att se över allmänna 

ransoneringslagen. Den sakkunnige överlämnade i november 1975 betän

kandet <Os H 1975:3) Ny ransoneringslag. Betänkandet har remissbehandlats 

och bereds f. n. inom handelsdepartementct. 

I februari 1975 tillkallade chefen för handelsdepartementet sakkunniga 

med uppgift att framlägga förslag till program för beredskapslagring av 

oljeprodukter m. m. efter år 1976. De sakkunniga överlämnade i december 

1976 betänkandet (SOU 1976:67) Beredskapslagring av olja, kol och uran. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. 

I maj 1975 tillkallade chefen för handelsdepartementet sakkunniga med 

uppgift att göra en översyn av överstyrelsens för ekonomiskt försvar 

organisation. De sakkunniga överlämnade i september 1976 sitt betänkande 

(Os H 1976:4) Ny organisation för ÖEF. Betänkandet har remissbehandlats 

och bereds f. n. inom handelsdepartementet. 

I mars 1976 utfärdade chefen för handelsdepartementet inom ramen för 

försöksverksamheten med långsiktsplanering, anvisningar för programpla

nering för perioden 1977178-1981 /82 avseende verksamheten inom det 

ekonomiska försvaret. Regeringen uppdrog åt överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar (ÖEF) att leda och samordna programplaneringen. Programplane

ringen har syftat till att ta fram handlingsprogram för det ekonomiska 
försvarets utveckling under närmast förestående femårsperiod. Planeringen 

skall ingå som underlag för det totalförsvarsbeslut som avses fattas år 1977. 
Ekonomiska försvarets programplaner överlämnades till regeringen i 

september 1976. Programplanerna har överlämnats till 1974 års försvarsut
redning. 

I september 1976 träffades preliminär överenskommelse mellan staten och 

Tretorn AB om statens medverkan för att bibehålla bolagets gummistövel

produktion. Regeringen lade i oktober 1976 fram proposition med förslag till 

åtgärder i anledning av överenskommelsen. Riksdagen beslöt i enlighet med 

propositionen (prop. 1976/77: 16, FöU 1976/77:4, rskr 1976/77:31). 
I ett tiotal kommuner i landet finns stadsgasverk. som producerar stadsgas 

för hushållsbruk. Enligt beslut av riksdagen år 1969 inträder den 1 januari 

1977 skyldighet för stadsgasverken att beredskapslagra råvara för gasfram

ställningen. Lagringsfrågan prövas på nytt i samband med utredningen om 

ett program för beredskapslagringen efter år 1976. I detta läge föreslog 

regeringen i proposition i oktober 1976 att ikraftträdandet av skyldigheten för 

stadsgasverk att beredskapslagra råvara för gasframställning skulle 

uppskjutas till den 1 januari 1978. Riksdagen beslöt i enlighet med 

propositionen (prop. 1976177: 17, FöU 1976177:3, rskr 1976/77:30). 
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Sammanfattning 

Anslagsförändringarna inom handelsdepartementets verksamhetsområde 

i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1976177 framgår av följande 

sammanställning. 

Milj. kr. 

Anvisat Förslag Föränd-
1976177 1977178 ring 

Dr!fihudgeten 

A. Handelsdepartementet m. m. 20,9 22,6 + 1,7 
B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 59.8 65,4 + 5,6 
c. Kommerskollegium m. m. 18,5 19,9 + 1,4 
D. Pris-. konkurrens- och konsument-

frågor 57,6 63.5 + 5,9 
E. Patent- och registreringsverket m. m. 60,4 68.3 + 7.9 
F. Ekonomiskt försvar! 131,2 131.2 of 

Summa för driftbudgeten 348,4 370,9 + 22,5 

Kapitalbudgeten 

V. Fonden för låneunderstöd 44,8 8,0 - 36,8 
VIII. Fonden för beredskapslagringl 59,4 59,4 of 
IX. Diverse kapitalfonder' 25,0 25,0 of 

Summa för kapitalbudgeten 129,2 92,4 - 36,8 

Totalt för handelsdepartementet 477,6 463,3 - 14,3 

I Anslagen till det ekonomiska försvaret förs i avvaktan på särskild proposition upp 
med oförändrade belopp. 
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Föredragande: statsrådet Burenstam Under såvitt avser frågorna under 

littera A punkterna l-4, B, C, D, E, F på driftbudgeten samt kapitalbudgeten; 

statsrådet Antonsson såvitt avser frågor under littera A punkterna 5-6. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser 
handelsdepartementets verksamhetsområde. 

DRIFTBUDGETEN E(fte huvudtiteln 

A. HANDELSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Handelsdepartementet 

1975176 Utgift 7 679 598 

1976177 Anslag 8 533 000 

1977178 Förslag 9 174 000 

P<'fsonal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Ansla~ 
Lönekostnader 
Resccrsättningar (även för utrikes resor) 
Expenser 

1976/77 

47 
31 

78 

7 572 000 
190000 
771 000 

8 533 000 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

of. 
of. 

of. 

+ 582 000 
+ 19000 
+ 40000 
+ 641000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 9 174 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsdeparremenret för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 9 174 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

4 443 033 
2 700000 
3 670 000 

Reservation 358 906 

För nästa budgetår beräknar jag kostnaderna för kommitteverksamheten 
till 3 670 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett rc

scrvationsanslag av 3 670 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

93438 
150 000 
150000 

Reservation 88 406 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1977178 anvisa ett reserva
tionsanslag av 150 000 kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

253 895 
338 000 
341000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdepartementet utövar kontroll 
övertillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande tillstånd 
till export av sådan materiel. 

Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet skall 
bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel. 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1976177 

297 000 
2 000 
3 000 

27 000 
9000 

338 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+I 000 
of. 
of. 

+I 000 
+I 000 

+ 3000 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 341 000 kr. 

A 5. Kostnader för nordiskt samarbete 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

242 624 

250 000 

250 000 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom 

ramen för nordiska ministerrådet och nordiska ministerrådets ställföreträ

darkommitte samt för deltagande i andra former av nordiskt samarbete. Jag 

beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 250 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nordiskt samarbete för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 250 000 kr. 

A 6. Nordiska ministerrådets allmänna budget 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmänna 

budget anvisats ett förslagsanslag av 8 975 000 kr. Nordiska ministerrådets 

allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. 

Nordiska ministerrådet fastställde den 22 mars 1976 ministerrådets allmänna 

budget för år 1977. I statsbudgeten för budgetåret 1976177 har medel anvisats 

för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna 
budget under år 1977 (prop. 1975176:203, UU 1975176: 17, rskr 1975176:350). 

Budgeten för år 1978 kommer att behandlas under våren 1977 inom Nordiska 
ministerrådet. Jag avser senare att föreslå regeringen att för riksdagen vid 

1976177 års riksmöte lägga fram en särskild proposition rörande anslag för att 

bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna budget 

under år 1978. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp med oförändrat 
belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska 

ministerrådets allmänna budget för budgetåret 1977178 beräkna 

ett förslagsanslag av 8 975 000 kr. 
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B. FRÄMJANDE AV UTRIKESHANDELN M. M. 

B I. Sveriges exportråd 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

3 400 000 
2 700 000 
2 980 000 

Reservation 

24 

0 

Sveriges exportråd (SE) inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan 

svenska staten och Sveriges allmänna exportförening (SAE). 

Den I juli 1975 trädde ett nytt avtal mellan staten och SAE i kraft (prop. 

1975:1, NU 1975:9, rskr 1975:72). Rådet leds av en styrelse. Denna består av 

åtta ledamöter med sex suppleanter. Hälften utses av regeringen och hälften 

av SAE. Styrelsen utser inom sig ordförande. SE:s uppgift är att som centralt 

organ planera, samordna och genomföra åtgärder för au främja Sveriges 

export. För att lösa denna uppgift leder SE den kommersiella verksamheten 

vid den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen, dvs. handels

sekreterarkontoren och de handelskamrar i utlandet som slutit samarbets

avtal med rådet. SE skall samråda med utrikesdepartementet vid behand

lingen av sådana exportfrämjande uppgifter som fordrar medverkan av 

utrikesrepresentationen. Som rådgivande organ har SE tillsatt två delegatio

ner, en för den mindre industrin och en för vidareutbildning i internationell 

marknadsföring. 

Enligt 5 ~ i avtalet om SE (bilaga till prop. 1975: I) skall den personal- och 

ekonomiadministrativa förvaltningen av handelssekreterarorganisationen 

ombesörjas av SE med medel som staten ställer till förfogande. Vidare skall 

enligt 11 ~ i samma avtal staten bidra till SE:s finansiering med ett belopp, 

som motsvarar rådets nettokostnader för den mindre industrin. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av SE utgörs av abonnemangsav

gifter från företagen till rådet. SE bedriver därutöver uppdragsverksamhet för 

sina abonnenter mot särskild avgift. Abonnemang ger tillgång till SE:s och 

handelssekreterarnas tjänster samt tjänster av exportfrämjande art från 

utrikesrepresentationen. Vidare är abonnemang en förutsättning för rätt att 

delta i statsfinansierade exportfrämjande åtgärder som SE och utlandsmyn

digheterna genomför. Abonnemang är vidare, enligt avtalet mellan staten 

och SAE, en förutsättning för att erhålla tjänster från de statsstödda 

handelskamrar i utlandet som slutit samarbetsavtal med rådet. 

Sveriges exportråd 

Arbetsuppgifterna inom SE är fördelade på projektverksamhet, uppdrags

verksamhet, allmän service, publikationsverksamhet, utbildning samt plane

ring och ledning av exportfrämjandet. 

Vid beräkning av statsbidrag till den mindre industrin har SE till denna 

grupp av företag räknat de varuexporterande företag vilkas årliga exportvärde 
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uppgår till högst 5 200 000 kr. och de tjänsteexporterande vilkas aktiekapital 

uppgår till mindre än 100 000 kr. Det sammanlagda antalet mindre företag 

är enligt detta beräkningssätt 1 500. 
Som bidragsgrundande kostnader anger SE den allmänna företagsscrvicen 

och dess andel av kostnaderna för planerings· och ledningsverksamheten. SE 

beräknar statsbidragets storlek som kostnaden för denna grupp av företag 

reducerad med intäkterna från dessa. I denna beräkning anses genomsnitts

kostnaden för alla företag vara densamma, oavsett företagets storlek. 

Med hänvisning till att såväl antalet abonnenter hänförliga till den mindre 

industrin som SE:s serviceåtaganden för dessa har ökat och att den tillämpade 

beräkningsgrunden för statsanslaget skulle innebära ett kraftigt underskott, 

hemställer SE om en väsentlig ökning av statsbidraget. För att abonnentav

gifter från den mindre industrin och statsbidrag skall täcka 60 % av 

kostnaderna för dessa företag yrkar SE att statsbidraget ökas till 3 400 000 

kr. 

SE anser att arbetsuppgifterna avseende handelssekreterarorganisationen 

omfattar bl. a. verksamhetsstyrning, administration och planering av 

handelssekreterarnas kontaktresor i Sverige. SE menar också att till denna 

kategori av uppgifter också hör planering av utländska delegationsbesök i 

Sverige. 

SE beräknar kostnaderna för förvaltning av handelssekreterarverksam

heten m. m. till 2 226 000 kr. och behovet av statsbidrag till 2 200 000 kr. 

SE hemställer att anslaget B I. Sveriges exportråd ökas till sammanlagt 

5 600 000 kr. 

Föredraganden 

Ett nytt avtal mellan staten och Sveriges allmänna exportförening 

avseende Sveriges exportråd (SE) trädde i kraft den 1 juli 1975 (prop. 1975: I, 

bil. 12 s. 25 och 26). Enligt detta avtal skall statsbidrag utgå dels till den 

personal- och ekonomiadministrativa förvaltningen av handelssekreteraror

ganisationen, vilken ombesörjs av SE, dels för kostnader för tjänster till den 

mindre industrin som ej motsvaras av abonnemangsinkomster från denna 
kategori. 

Beräknat enligt de principer som presenterades i nämnda proposition bör 

statsbidraget beräknas till 2 980 000 kr. inberäknat en höjning för fördyringar 

med 280 000 kr. Jag kommer under reservationsanslaget B 3. Exportfräm

jande åtgärder att förorda ökade insatser för den mindre industrin. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges exportråd för budgetåret 1977 /78 anvisa ett reser

vationsanslag av 2 980 000 kr. 
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R 2. Handelssekreterare 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

14 691 214 
15419000 
17755000 

Reservation 
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8 703 543 

Handelssekrcterarnas uppgift är att öka den svenska exporten genom 
specialiserad kommersiell service särskilt i fråga om marknadsföring. 
Handelssekreterarna rekryteras från tjänster i eller nära företagsledningen i 
svenska företag med exportinriktning. 

F. n. är 25 handelssekreterarkontor och en statlig handelskammare 
inrättade. Av kontoren är sju placerade i Nordamerika - i Toronto, Van
couver. Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles och New York. Handcls
sckretcraren i Toronto leder även verksamheten i Vancouver. 

I Europa finns tretton kontor, nämligen i ZUrich, Prag, DUsseldorf, 
Stuttgart, Hamburg, Milano, Budapest, Wien, London, Haag, Bryssel, 
Helsingfors och Oslo samt en handelskammare i Madrid. 

På övriga industrilandsmarknader finns kontor i Tokio och Melbourne. 
Tre handelssekreterarkontor arbetar i utvecklingsländer. De är placerade i 

Mexico City för norra delarna av Latinamerika samt i Jeddah och Teheran för 
Mellanöstern. 

Handelssekreterarkontorcn och handelskammaren sysselsätter f. n. ca 250 
personer. Förutom av handelssekreterare utgörs personalen av marknadssek
reterare, assistenter och biträdespersonal. Hos samtliga handelssekreterare 
finns praktikanter med statsstipendier som utdelas av Sveriges exportråd 
(SE). För budgetåret 1976177 har medel till stipendier åt dessa beräknats med 
ca 2.1 milj. kr. vilket motsvarar ett 60-tal stipendier under ett år. 

Handclssekreterarkontorens verksamhet indelas i följande verksamhets
grenar eller program, nämligen allmän verksamhet, projektverksamhet och 
uppdragsverksamhet. Dessutom finns ett internprogram för administrativ 
verksamhet. 

I allmän verksamhet ingår de tjänster som handelssekrcterarkontoren 
avgiftsfritt utför somt. ex. råd till besökande affärsmän, enklare varuförfråg
ningar, rutinkorrespondens samt den övriga verksamhet som ej innefattas 
under projekt- och uppdragsverksamhet. 

Projektverksamhet omfattar de tjänster som handelssekreterarkontoren 
utför på uppdrag av SE och som helt eller delvis finansieras av staten med 
särskilt anslagna medel för exportfrämjande ändamål. 

Uppdragsverksamheten omfattar de tjänster som handelssekreterarkon
toren utför på särskild beställning och mot särskild avgift för enskild 
abonnent eller myndighet. 

Över anslaget finansieras även externa utgifter, s. k. gemensamma utgifter 
i handelssekreterarverksamheten såsom för rekrytering, vissa resor, flyttning 

m.m. 
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Sveriges exportråd 

De budgeterade resultaten för budgetåren 1976177 och 1977178 för 

handelssekreterarorganisationen efter fördelning av internprogrammet 

administration framgår av följande sammanställning. 

Verksamhet 1976177 1977178 

Kost- Kost-
Intäkt nad Resultat Intäkt nad Resultat 

Projekt verksamhet 5 146 3 502 + l 644 7 366 4 855 + 2 51 l 
Uppdragsverksamhet 8 247 7 294 + 953 9 975 8 879 + 1 096 
Allmän verksamhet 9 430 12 235 - 2 805 21 597 25 486 - 3 889 

Summa 22 823 23 031 - 208 38 938 39 220 282 

Med hänsyn till de ökade kraven på praktikanternas kompetens och deras 

medverkan i handelssekreterarkontorens uppdragsvcrksamhet föreslår SE 

att stipendierna totalt höjs med 272 000 kr. 

SE begär att handelssekreterarnas löneförmåner ökas med sammanlagt 

700 000 kr. för att nå upp i nivå med de förmåner som företagen kan erbjuda 

personer i motsvarande ställning. SE föreslår även att regeringen skall 

medverka till att handelssekreterarna framdeles anställs på kontraktbaserade 

i stället för löneplansbaserade villkor. 

SE anser att anställningsvillkoren för de anställda vid handelssekreterar

kontoren är otillfredsställande. SE föreslår därför förändringar av anställ

ningsvillkoren och uppskattar kostnaderna för detta till 7 000 000 kr. Större 

delen av detta belopp hänför sig till skatter och lönekostnadspålägg. 

För budgetåret 1976177 överfördes 3 569 000 kr. från detta anslag till 

reservationsanslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder för att ge handelssekre

terarna möjlighet att debitera sina kostnader i projektverksamheten och för 

att ge en rättvisare bild av statens kostnader för denna verksamhet. SE anser 

att denna överföring har minskat utrymmet för den allmänna verksamheten 

vid handelssekreterarkontoren i en utsträckning som på sikt kan innebära en 
icke önskvärd försvagning av denna verksamhet. SE yrkar därför att 
1 600 000 kr. tillförs anslaget. 

SE föreslår att utlandsorganisationen förstärks med ett handelssekreterar

kontor i Köpenhamn. Den utredning som SE låtit utarbeta visar att den 

danska marknaden vad gäller såväl storlek som övriga marknads förhållanden 

motiverar en förstärkning. De av utredningen intervjuade företagen har 

uttryckt ett klart behov av exportservice i Danmark. I utredningen konsta

teras att underlaget för uppdrags- och projektverksamhet är av ungefär 

samma omfattning som för handelssekreterarkontoren i Helsingfors och 

Oslo. Statens kostnader för att upprätta och driva ett handelssekreterarkontor 

i Köpenhamn beräknas för ett första verksamhetsår till 700 000 kr. 
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För gemensamma utgifter för verksamheten begär SE en ökning med 

I 180 000 kr. 

För att kontinuerligt kunna tillföra SE aktuella kunskaper om viktiga 

exportrnarknader, och samtidigt underlätta övergång till nyanställning i Sve

rige för handelssekreterare begär SE 140 000 kr. Beloppet är beräknat som 

en årslön för en handclssekreterarc inklusive lönckostnadspålägg. SE föreslår 

att medlen får användas som lön till en och samma handelssekreterarc under 
högst sex månader. 

SE begär också ytterligare medel för tlyttningsresor för handelssekrcterare. 

I övrigt hänför sig SE:s mcdelsyrkandc till pris- och löncomräkning. 

Sammanlagt begär SE en höjning av anslaget för handelssckreterare med 

13 293 000 kr., varav för pris- och löneomräkning 2 637 000 kr. 

Färedra!{anden 

Sveriges exportråd (SE) föreslår omfattande förändringar av löne- och 

anställningsvillkoren för såväl handelssekreterarna som de anställda vid 

handelssekreterarkontoren och praktikanterna. 

Vad gäller praktikanterna räknar jag med en uppjustering av stipendierna 

som svarar mot det förändrade prisläget. 

Anställnings- och arbetsvillkoren för handelssekreterama och den övriga 

personalen vid handelssekretcrarkontoren torde omfattas av pågående 

förhandlingar mellan statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorgani

sationer. 

SE begär medel för att motverka en icke önskvärd försvagning av 

programmet allmän verksamhet vid handelssekreterarkontoren. 

För att inför varje budgetår kunna fastställa omfattningen av denna 

verksamhet krävs en budgetering för varje kontor som tar fasta på de 

aktiviteter som skall äga rum inom programmet. Den allmänna verksam

heten består av inhämtande av grundläggande kunskaper om marknaden och 

det svenska utbudet, utveckling av personalen och praktikanter samt 

kontaktverksamhet. Denna består av dels uppsökande verksamhet, dels av 

enklare, mindre tidskrävande uppdrag för abonnenter och andra, t. ex. 

företag i verksarnhetslandet. 

De aktiviteter som ej ryms inom dessa områden, exempelvis initiering av 

projekt, bör budgeteras och finansieras inom de övriga programmen. 

SE har i sin anslagsframställning pekat på en osäkerhet i beräkningen av 

medelsbehov för programmen allmän verksamhet resp. projekt verksamhet. 

Jag är inte för dagen beredd att tillstyrka den av SE föreslagna förstärkningen 

av anslaget till programmet allmän verksamhet. Regeringen bör dock vid 

behov få besluta om överföring av medel mellan detta anslag och reserva

tionsanslaget B 3. Exportfrämjande åtgärder, varifrån statens kostnader för 

handclssekreterarnas projektverksamhet bestrids. 

SE föreslår att ett handelssekreterarkontor upprättas i Köpenhamn. Jag 
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tillstyrker SE:s förslag och beräknar 642 000 kr. för detta ändamål. Därmed 
fullföljs den utbyggnad av har.dclssekreterarvcrksamhetcn i de nordiska 
grannländerna som riksdagen har uttalat sig för. 

Handelssekrcterarkontor på dessa närmarknader bedömer jag vara av stort 
värde särskilt för den mindre industrin. 

För den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen används 
beteckningen handelssekreterarkontor. Sedan SE organiserat den statliga 

handelskammaren i Madrid på samma sätt som handelssekreterarkontoren 
och tillsatt en chef i enlighet med de regler som gäller för handelssekreterare 
bör i fortsättningen kammaren vara handelssekreterarkontor. 

SE föreslår att medel anvisas för att möjliggöra en avslutande tjänstgöring i 
Sverige för vissa handelssekrcterare. Jag tillstyrker att sådan tjänstgöring får 
ske i mån av tillgång på medel under detta anslag och beräknar inte särskilda 
medel därför. En beräknad ökning av antalet chefsbyten vid handelssekre
terarkontoren under 1977178 föranleder en uppräkning med 140 000 kr. 

För pris- och löneomräkning beräknar jag för allmän verksamhet 930 000 
kr. och för gemensamma utgifter för verksamheten 624 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
1. att bemyndiga regeringen att vid behov överföra medel mellan 

reservationsanslagen Handelssekreterare och Exportfrämjande 
åtgärder. 

2. att till Handelssekreterare för budgetåret 1977178 anvisa ett 
reservationsanslag av 17 755 000 kr. 

B 3. Exportfrämjande åtgärder 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

11 930000 
16931000 
19 556 000 

Reservation 0 

Medlen under detta anslag är främst avsedda för bransch- eller tema
bundna aktiviteter som stöder företagens exportansträngningar. Det är 
därvid fråga om kollektiva insatser som syftar till ökad exportintäkt. Medlen 
disponeras av Sveriges exportråd (SE) i samråd och samarbete med den 
exportfrämjande utlandsorganisationen, främst handelssekreterarna. Verk
samheten bedrivs under fortlöpande kontakt med svensk exportindustri. 
Medlen går vanligtvis under benämningen projektmedel och verksamheten 
betecknas som projektverksamhet. 

Projekt verksamheten är i hög grad knuten till de svenska exportföretagens 
egna marknadsföringsåtgärder. Flertalet exportfrämjande projekt finansieras 
av staten och näringslivet gemensamt. 
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Sveriges exportråd 

SE hemställer om en höjning av anslaget för exportfrämjande åtgärder med 

6 069 000 kr. till 23 000 000 kr. Därav avser 200 000 kr. säljreseverksamhet. 

Denna verksamhet riktar sig främst till exportoerfarna och mindre företag. 

För budgetåret 1977178 planeras minst 25 resor omfattande ca 200 företag. 

Planering av resorna kommer successivt att överföras från SE till handels

sekreterarna och företagareföreningarna i samverkan. Genomförandet skall 

till huvuddelen ombesörjas av handelssekreterarna. 

SE bedriver en konsultservice, exportchef att hyra, som också riktar sig till 

de exportoerfarna och mindre företagen. Denna verksamhet finansieras till 

viss del genom bidrag från statens industriverk. SE begär 500 000 kr. för 

utökad verksamhet. Finansieringen skall efter ett initialskede helt ombe

sörjas av företagen. 

SE bedriver som försöksverksamhet projektet Service-paket för mindre 

industrin, vilket innebär att företag utan exporterfarenhet erbjuds vissa 

tjänster vid handelssekreterarkontoren till subventionerat pris. SE begär 

250 000 kr. för en utökning av projektet. För att kunna öka projektverksam

heten i övrigt begär SE I 729 000 kr. 

SE beräknar 3 390 000 kr. för pris- och löneomräkning. 

Föredraganden 

Sveriges exportråd (SE) föreslår att ökade insatser skall göras för den 

mindre industrin. Jag anser i likhet med SE att särskilda insatser bör göras för 
dessa företag. 

På grundval av det underlag för särskilda insatser för den mindre industrin 

som SE presenterat beräknar jag sammanlagt I milj. kr. i ökning för sådana 

åtgärder. Jag tar då särskilt fasta på SE:s förslag om utbyggnad av 

säljreseverksamhet, exportchefstjänster till den mindre industrin samt 

rabatterade tjänster till företag i den kategorien hos handelssekreterarkonto

ren. Genom dessa tre åtgärdsområden får mindre industriföretag tillgång till 

kvalificerat kunnande inom företagsledning för export och internationell 

marknadsföring. Vad gäller exportchefstjänsterna bedrivs f. n. en viss sådan 

verksamhet under statens industriverks ledning. Jag föreslår efter samråd 

med chefen för industridepartementet att denna verksamhet överförs till SE. 

Uppläggningen och genomförandet av verksamheten bör ske i nära samråd 

med industriverket och berörda företagareföreningar. Det får ankomma på 

Sveriges exportråd att göra erforderlig åtgärdsprioritering inom ramen för 

anslaget. 
1 departementspromemorian Os H 1976:5 har framlagts ett förslag om 

ökade insatser för svensk export till u-länder. Promemorian är under 

remissbehandling. 

För pris- och löneomräkning räknar jag I 625 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Expor(främjande åtgärder för budgetåret 1977178 anvisa ett 

reservationsanslag av 19 556 000 kr. 

B 4. Utbildning i internationell marknadsföring m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

829 867 

1773000 

2 133 000 

Reservation I 383 610 

Från anslaget bestrids statens utgifter för bidrag till vidareutbildning i 

internationell marknadsföring, bidrag till svenska handelskamrar i utlandet, 

praktikanter vid dessa handelskamrar samt exportfrämjande åtgärder i 

övrigt. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

SE Föredragan-
den 

l. Vidareutbildning i internationell 
marknadsföring 900000 + 180 000 + 50000 

2. Svenska handelskamrar i utlandet 575 000 9000 - 9000 
3. Praktikantverksamhet vid svenska 

handelskamrar i utlandet 178 000 + 52 000 + 19000 
4. Marknadskartläggning inom Ameri-

kas fcirenta stater + 400000 + 360000 
5. Exportfrämjande åtgärder i övrigt 120000 - 60000 

I 773 000 + 623000 + 360 000 

Vidareutbildning i internationell marknad~/oring 

Fr. o. m. innevarande budgetår beräknas på detta anslag medel för 

vidareutbildning i internationell marknadsföring (prop. 1975176:100 bil. 12 

s. 29, NU l 97~/76:36, rskr 1975176:99). Medlen utgör bidrag för utveckling, 

regionalisering och modernisering m. m. av kurser inom detta utbildnings

område. Sveriges exportråd (SE) har tilldelats uppgifterna att bl. a. planera och 

samordna verksamheten samt besluta om bidrag. En särskild delegation för 

vidareutbildning i internationell marknadsföring har tillsatts av SE. 

SE hemställer att I 080 000 kr. anvisas för budgetåret 1977 /78. Hela 

ökningen, 180 000 kr., hänför sig till pris- och löneomräkning. 
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Svenska handelskamrar i utlandet 

De svenska handelskamrarna i utlandet beviljas statsbidrag enligt grunder 

som godkänndcs av riksdagen åren 1964 och 1965 (prop. 1964:1 bil. 12 
s. 40, SU 1964:!0, rskr 1964:10 och prop. 1965:1 bil. 12 s. 52, SU 1965:!0, 
rskr 1965: !OJ. 

Statsbidraget utgörs av allmiint bidrag motsvarande 50 % av kamrarnas 

intäkter från medlemsavgifter och av lönebidrag till handelskammarcheferna 

med belopp som varierar mellan 44 000 kr. och 60 000 kr. 

För budgetåret 1976177 har anvisats 575 000 kr. att fördelas mellan 

handelskamrarna i Paris, Buenos Aires och Sao Paulo. Av detta belopp avser 

390 000 kr. allmänna bidrag, 164 000 kr. chefslönebidrag och 21 000 kr. bidrag 

till ATP-avgifter. 

Si•enska utlandshandelskamrarnasförening hemställer att bidrag för budget

året 1977 /78 skall utgå med 566 000 kr. till kamrarna i Paris, Buenos Aires och 

Sao Paulo. Av beloppet utgör 378 000 kr. allmänt bidrag och 164 000 kr. 

chefslönebidrag. För ATP-avgifter beräknas 24 000 kr. 

Praktikanter vid de s1•enska handelskamrarna i utlandet 

SE hemställer att 230 000 kr. anslås för budgetåret 1977 /78. Härav utgör 

30 000 kr. en uppräkning för kostnadsökningar. SE föreslår att 22 000 kr. 

anslås för att öka stipendiernas realvärde. 

M arknadskartläggning inom Amerikas .förenta staf('r 

Innevarande budgetår har påbörjats en översiktlig marknadskartläggning 

inom Amerikas förenta stater. SE föreslår att 400 000 kr. anslås budgetåret 

1977 /78 till en fortsättning av denna kartläggning. 

Expor~/rämjande åtgärder i övrigt 

Till exportfrämjande åtgärder i övrigt har för innevarande budgetår 

beräknats 120 000 kr. bl. a. för vidareutveckling av metoder för exportstö

det. 

Föredraganden 

För vidareutbildning i internationell marknadsföring beräknar jag, med 

beaktande av kostnadsutvecklingen, en ökning med 50 000 kr. 

Statsbidraget till de s1•enska handelskamrarna i utlandet utgörs av ett 

allmänt bidrag motsvarande 50 % av kamrarnas intäkter från medlemsav

gifter och av lönebidrag till handelskammarcheferna. Avgifterna betalas 

individuellt till kamrarna av medlemmarna. Kammaren i Paris har även 

medlemsintäkter av kollektivt slag, som inbetalas av en intresseorganisation 
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för dess medlemmars räkning. För dessa avgifter jämte del av statsbidraget 

får organisationen vissa tjänster i direkt utbyte.Avgiften jämte ifrågavarande 

del av statsbidraget medverkar alltså inte till en allmän exportfrämjande 

verksamhet vid kammaren. Jag avser låta pröva om denna form av 

medlemsskap bör vara bidragsgrundande. 

Jag beräknar statsbidraget till svenska handelskamrar i utlandet till 566 000 

kr. 

För praktikanter vid de svenska handelskamrarna i utlandet beräknar jag, 

med beaktande av kostnadsutvecklingen, en ökning med 19 000 kr. 

Jag instämmer i Sveriges exportråds förslag om ett fortsatt arbete med en 

marknadskartläggning inom Amerikas förenta stater och beräknar 360 000 

kr. för detta ändamål. För exportfrämjande åtgärder i övrigt beräknar jag en 

minskning med 60 000 kr. Vid detta budgetårs utgång bör 1,3 milj. kr. av 

reservationen föras över till budgetutjämningsfonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning i internationell marknadsföring m. m. för budget

året 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 2 133 000 kr. 

B 5. Importkontoret för u-landsprodukter 

1975176 Utgift I 000 

1976177 Anslag I 000 

1977178 Förslag I 000 

Importkontoret för u-landsprodukter inrättades den I januari 1975 (prop. 

1974:57, UU 1974:7, rskr 1974:206). Kontoret har till uppgift att främja import 

till Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling. 

Verksamheten finansieras från tredje huvudtitelns reservationsanslag C I. 
Bidrag till internationella biståndsprogram, posten 6. övriga multilaterala 

bidrag. Kontoret leds av en direktör. Till kontoret är knuten en ·rådgivande 

nämnd. Importkontoret har på det engelska språket antagit benämningen 

Import Promotion Office for Products from Developing Countries 
(IMPOD). 

3 Riksdai:en 1976177. I sam/. Nr 100. Bil 14 
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1976177 Beräknad ändring 1977 /78 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar (även för utrikes re
sor) 
Expenser 
Lokalkostnader 
Projektmedel 
Till regeringens disposition 

Inkomster 
Från anslag under tredje huvudtiteln 
Uppdragsverksamhet 

Nettoutgift 

4 
I 

5 

555 500 
I 500 

90000 
65 000 

145 000 
500 000 

I 000000 

2 357 000 

- 2 355 000 
I 000 

1 000 

Mynd. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

of. 
of. 

of. 

32 500 
500 

20000 
51 300 
8 600 

+I 000000 
of. 

+ 1112 900 

Föredragan
den 

of. 
of. 

of. 

+ 32 500 
+ 500 

+ 9000 
+ 28 600 
+ 8 600 
+ 150 000 

of. 

+ 229 200 

- 230000 
of. 

of. 

Den verksamhet som bedrivs av kontoret ligger inom handelsdepartemen

tets verksamhetsområde men finansieras enligt riksdagens beslut med 
biståndsmedel. Kontoret har möjlighet att bedriva viss uppdragsverksain

het. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, efter samråd med 

statsrådet Ullsten, att ett formellt belopp om I Q00 kr. tas upp under 

anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lmportkonroretför u-landsprodukter för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 6. Sveriges turistråd 

!975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

6 000000 

23 000 000 

23000000 

Reservation 0 

Sveriges turistråd (ST) inrättades den I januari 1976 som en offentlig 

stiftelse av staten, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet 
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(prop. 1975:47, NU 1975:34 och rskr 1975:244). Rådet leds av en styrelse. 

Denna består av 17 ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen tillsätts 

av regeringen. Ledamöter och suppleanter representerar stiftarna samt f. n. 

LO, TCO, Svenska resebyråföreningen, Sveriges campingvärdars riksför

bund, Sveriges hotell- och restaurangförbund, RESO. STF, SAS/Linjeflyg, 

SJ. Lantbrukarnas riksförbund och KF. 

ST:s uppgift är att som centralt organ planera, samordna och genomföra 

åtgärder för att främja marknadsföring av turism i Sverige. Rådet skall därvid 

i första hand söka tillgodose behovet av semester och rekreationsresor hos en 

bred allmänhet i Sverige och de övriga nordiska länderna. Rådet skall ta till 

vara möjligheterna till ett växande valutainflöde från utländska turister i 

Sverige, varvid särskilt marknadsföring av ledig kapacitet inom hotell- och 

turistanläggningar skall beaktas. 

För att lösa sin uppgift är ST organiserat på fem enheter nämligen tre 

marknadsenheter för Sverige, övriga Norden och övriga utlandet, en 

utvecklings/utbildningsenhet samt en administrativ enhet. Dessutom finns 

en intendentur för viss förvaltning av Sverigehuset. 

ST övertog vid sitt bildande den personal som tidigare varit verksam i 

Svenska turisttrafikförbundet. En komplettering har skett främst på enhets

chefsnivå samt för speciella uppgifter inom VD:s kansli. 

ST har f. n. vid huvudkontoret 41 anställda, varav 15 handläggare. Vid 

utlandskontoren är antalet 12. Under 1976177 beräknas en utökning av 

antalet tjänster med tre handläggare och en korrespondent samt för 1977178 
med tre handläggare. 

ST har för budgetåret 1976177 under anslaget 8 6. Sveriges turistråd erhållit 

23 milj. kr. att användas i enlighet med regeringens meddelade föreskrif

ter. 

ST begär ett oförändrat anslag om 23 milj. kr. för budgetåret 1977178. 

Föredraganden 

Sveriges turistråd (ST) började sin verksamhet den 1 januari 1976 och 

befinner sig under innevarande budgetår i ett skede av uppbyggnad av 

organisationen, utveckling av vidareutbildning inom turismens branscher, 

utveckling av analysmetoder, undersökningar kring distributionsproblem, 

konsumentinformation m. m. Informativa insatser görs om Sverige som 

turistland på bas av den verksamhet som bedrevs av Svenska turisttrafikför

bundet. 

ST yrkar ett oförändrat anslag. Samtidigt avser turistrådet att av inneva

rande års anslag reservera ca 4 milj. kr. till budgetåret 1977178. Jag förutsätter 

därvid att ST inte kommer att använda reserverade medel i åtaganden som 

kan medföra krav på en anslagsökning påföljande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges turistråd för budgetåret 1977178 anvisa ett reserva

tionsanslag av 23 000 000 kr. 
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C. KOMMERSKOLLEGIUM M. M. 

C 1. Kommerskollegium 

J 975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

13 135 710 
16 993 000 

18119000 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 

samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. 

Kommerskollegium leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en general

direktör, som är styrelsens ordförande. Inom verket finns en planeringssek

tion, fyra utrikeshandelsbyråer samt en byrå för inrikes handel och administ

rativa frågor. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA 1-nämnd samt 

rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännande av 

revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktorisation av 

översättare. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar även för utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
(därav engångsutgifter) 
Automatisk databehandling 
Stipendier till svenska praktikanter vid 
internationella organisationer 
Till regeringens disposition 

Kommerskol/egium 

1976177 

89 
73 

162 

12 887 000 
37000 

138 000 
1288000 

716 000 
(30 000) 
202 000 

20000 
I 705 000 

16 993 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 758 000 kr. 

Beräknad ändring 1977178 

Kommersko!- Föredragan-
legium den 

+ 10 +1 
+ 5 +I 

+ 15 +2 

+2530000 + 1041000 
of. of. 

+ 40000 + 40000 
+ 215 000 + 96000 
+ 219000 + 24000 

(110 200) (18 000) 
75 000 75000 

of. of. 
of. of. 

+ 2 929000 + 1126000 

2. I 0-alternativet, som kräver en anslagsreducering med 887 11 l kr., 

förordar kommerskollegium i första hand en nedskärning av kollegiets 

personalresurser. 

1 CECA =Europeiska kol- och stälgemenskapen 
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3. Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1975:26, lnU 1975:6, rskr 

1975:60, SFS 1975:590) skall fr. o. m. den l januari 1976 frågor om godkän

nande av tolk eller auktorisation av översättare prövas av kommerskolle
gium. För dessa arbetsuppgifter behövs ytterligare två handläggare och två 

biträden ( + 333 254 kr.) samt arvodes medel till ökade konsultkostnader 

( + 400 500 kr.). 
4. För att kunna uppfylla de krav som ställs på kollegiets utredningsför

måga behöver de fyra utrikeshandelsbyråerna förstärkas med tre handläggare 

och ett biträde ( + 421 137 kr.). För handläggning av ärenden rörande tekniska 

föreskrifter behövs förstärkning med ytterligare en handläggare på plane

ringssektionen (+ 106 700 kr.). För övriga uppgifter inom planeringssek

tionen behövs en förstärkning med en handläggare ( + 106 700 kr.). Inrikes

och administrativa byrån behöver förstärkas med två handläggare och ett 

biträde för ärenden rörande auktorisation och godkännande av revisorer 

( + 243 739 kr.) samt en handläggare och ett biträde för personaladministrativa 

uppgifter ( + 149 344 kr.). Medel till ytterligare tillfällig arbetskraft och 

expertis bör anvisas med 140 000 kr. 
5. Anslagsposten Reseersättningar bör räknas upp med 40 000 kr. på grund 

av ökade kostnader för tolk- och translatorsverksamheten. Personalökningar 

motiverar att anslagsposten Lokalkostnader räknas upp med 118 330 kr. För 

nyanskaffning av inventarier samt för täckande av följdkostnader för nya 

tjänster behövs ett engångsanslag på l lO 200 kr. Anslagsposten Expenser 

behöver därutöver räknas upp med 84 650 kr. 

6. Behovet av medel till inköp av viss FN-statistik har bortfallit varför 

anslagsposten Automatisk databehandling bör minskas med 75 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
18 119 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ett göromålsförord
nande som kommerseråd och ytterligare ett biträde på inrikes- och administ
rativa byrån. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommerskollegium för budgetåret 1977178 anvisa ett 
förslagsanslag av 18 l l 9 000 kr. 

C 2. Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

605 671 

852 000 

l 019000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organ. För budgetåret 1977178 torde medel beräknas enligt följande. 
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1976177 

I. Internationella byrån i Paris för utställningar (prop. 
1974:1bil.12 s. 156) 27000 

2. Organisationen för internationella byrånl (WIPO/ 
BIRPI) (prop. 1956:1 bil. 12 s. 161, 1963:1 bil. 12 
s. 152) 352 000 

3. Internationella rådgivande bomullskommitten 
(ICAC) (prop. 1951:47) 18 000 

4. Internationella studiegruppen för bly- och zinkfrågor 
(prop. 1960:1bil.12 s. 284) 12000 

5. Internationella kaffeorganisationen (prop. 1962:1 bil. 
12 s. 281) 140000 

6. Internationella gummistudiegruppen (prop. 1966: 1 
bil. 12 s. 168) 

7. Internationella kakaoorganisationen (prop. 1973:36) 
8. Organisationen för de järnmalmsexporterande län

derna (prop. 1975176:24) 
9. Övrigt 

I Avg/{ter 
Parisunionen, skydd av industriell äganderätt 
Niceunionen, varumärkesklassificering 
Locarnounionen. mönsterklassificering 

Frivilliga bidrag 

13000 

30000 

250000 
10000 

852000 

Konventionen angående internationellt patentsamarbete (PCT). 

38 

1977/78 
Ändring 

4000 

+ 126 000 

of. 

+ 6000 

+ 30000 

+ 7000 

+ 2 000 

of. 
of. 

+ 161000 

Kommitten för internationellt samarbete för informationsåtervinning mellan pa

tentverk llCIREPA T). 

Konventionen angående internationell patentklassificering (!PC). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslär riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer m. m. för budgetåret 
1977178 anvisa ett förslagsanslag av 1 019000 kr. 

C 3. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

655 490 
662 000 
778 000 

Från anslaget bestrids utgifter för arvoden, expenser m. m. för gransk
ningsnämnden för försvarsuppfinningar, oljelagringsrådet, resegarantinämn-
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den, lotterinämnden, handelsprocedurrådet och oljekrisnämnden. 

Lotterinämnden är central myndighet för frågor om tillämpningen av 

lotteriförordningen (1939:207, omtryckt 1974:221). Det åligger nämnden att 

meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av förordningen och att 

handlägga besvär över länsstyrelses beslut enligt densamma. I anslutning 

härtill lämnar nämnden råd och anvisningar. Nämnden skall vidare verka för 

ändamålsenlig kontroll av lotterier. 

Handelsprocedurrådet är ett organ som drivs gemensamt av svenska staten 

och Sveriges industriförbund. Rådet skall som centralt organ utarbeta och 

befordra utarbetande av lösningar, som innebär förenkling av handelsproce

durer. Med handelsprocedurer förstås de åtgärder, rutiner och formaliteter 

som är förknippade med insamlingar, presentation, överföring och behand

ling av information som är nödvändig i nationell och internationell handel. 

Rådet skall verka för att sådana lösningar kommer till användning inom den 

offentliga förvaltningen och inom näringslivet. Rådets verksamhet skall 

finansieras av parterna till lika delar. 

Medelsförbrukningen för nämnda institutioner har för budgetåret 1976177 

beräknats enligt följande. 

1. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar' 
( prop. 1971: 138) 

2. Oljelagringsrådet (prop. 1957:144 och 1969:136) 
3. Resegarantinämnden (prop. 1972:92) 
4. Lotterinämnden (prop. 1974:51) 
5. Handelsprocedurrådet (prop. 1975:41) 
6. Oljekrisnämndcn (prop. 1975:42) 

Föredraganden 

1976177 

40000 
9000 

15 000 
384 ()()() 
212000 

2 ()()() 

662 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 10000 
of. 

+ 10000 
+ 70000 
+ 18 ()()() 
+ 8000 

+ 116000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

778 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret 1977178 

anvisa ett förslagsanslag av 778 000 kr. 
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D. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

D 1. Marknadsdomstolen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

1040687 

I 197 000 
1 187 000 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt lagen (1953:603) om 

motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, 

marknadsföringslagen (l 975:1418, ändrad 1976:55) och lagen (1971: 112) om 

förbud mot oskäliga avtalsvillkor. 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt åtta 

andra ledamöter. av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om 

konkurrensbegränsning och en för ärenden enligt marknadsföringslagen 

jämte ärenden om oskäliga avtalsvillkor. Av övriga ledamöter företräder tre 

företagarintressen och tre konsument- och löntagarintressen. Till domstolen 

är knutet ett kansli. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även för utrikes re
sor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

Marknadsdomstolen 

1976177 

4 
5 

9 

942 000 
l 000 

34000 
182 000 
38 000 

I 197 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 30 528 kr. 

Beräknad ändring 1977178 

Marknads
domstolen 

+I 
+I 

+2 

+ 207 500 
of. 

+ 3000 
+ 1 000 
+ 41 500 

+ 253 000 

Föredragan
den 

of. 
of. 

of. 

- 10000 
of. 

of. 
- 2000 
+ 2 000 

- 10 000 

2. 0-alternativet skulle medföra en nedskrivning av anslagsposten för 

lönekostnader och nödvändiggöra en minskning av domstolens kansli. 

Konsekvenserna skulle bli ökad handläggningstid och växande ärendebalan

ser. 
3. Med hänsyn bl. a. till de uppgifter som föranleds av den nya marknads

föringslagen erfordras en tjänst som kanslichef och en tjänst som kontorist 

(+ 219 .800 kr.). 
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4. Bidrag begärs för tryckning av domstolens avgöranden åren 1976-1977 

( + 25 000 kr.). 
5. Medlen för representation och resor behöver räknas upp ( + 6 500 

kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet hos 

marknadsdomstolen till I 187 000 kr. 
Bakgrunden till minskningen av anslaget i förhållande till budgetåret 

1976177 iir den låga belastningen på viss anslagspost under tidigare budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av I 187 000 kr. 

D 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

2 226 658 
2 403 000 
2 489 000 

Näringsfrihetsombudsmannen <NO) handhar uppgifter som tillkommer 
honom enligt lagen (1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrens
begränsning inom näringslivet. 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verksam
heten iir uppdelad på rotlar. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

NO Föredragan-
den 

Personal 
Handläggande personal 14 +2 of. 
Övrig personal 6 of. of. 

20 +2 of. 

Anslag 
Lönekostnader 2 149 000 + 250000 + 72 000 
Sjukvård 5 000 of. of. 
Reseersättningar (även för utrikes re-
sorl 28000 + 3000 + 3 000 
Lokalkostnader 161 000 + 11 000 +Il 000 
Expenser 60000 + 8 500 of. 

2 403000 + 272 500 + 86 000 
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Niirings(rihetsombuclsmannen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 88 500 kr. 

2. I 0-altcrnativet förordas en personalminskning, vilken skulle medföra 

minskat utrymme för egna initiativärenden. 

3. Utbyte av en tjänst i befordringsgång för amanuenser mot en tjänst i 

högst Fe 13 samt utbyte av två kontoristtjänster i T1 /Fl mot två kansliskri

varetjänster i F2 yrkas ( + 24 000 kr.). Vidare begärs två tjänster i reglerad 

befordringsgång för amanuenser (160 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Näringsfrihetsombudsmannen för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 489 000 kr. 

D 3. Statens pris- och kartellnämnd 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

20 607 478 

19 440 000 

20 186 000 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvaltningsmyndighet för 

frågor rörande prisövervakning och har till uppgift att följa utvecklingen av 

och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom 

näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. Nämnden 

skall föra kartellregister samt utföra sådana utredningar som behövs för den 

löpande pris- och marginalövervakningen och för tillämpning av lagen 

(I 953:603) om mot verkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom 

näringslivet och lagen (1971: 112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. 

Nämnden leds av en styrelse. Denna består av generaldirektören, åtta 

andra ledamöter, som regeringen utser särskilt, samt två personalföreträ

dare. 

Inom nämnden finns en avdelning för pris- och konkurrensövervakning 

samt utredande verksamhet och en avdelning för statistik, administration 

och information. Vidare finns ett planeringssekretariat. 
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1976177 Beräknad ändring 1977178 

SPK Föredragan-

Personal I 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
(därav engångsutgifter) 
Sjukvård 
Rcseersättningar (även för utrikes re
sor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
(därav engångsutgifter) 
Allmän upplysningsverksamhet 

129 
86 

215 

15 599 000 
(-) 

40000 

155 000 
2 032 000 
I 506000 

(20 000) 
108 000 

19 440000 

+JO 
+ 5 

+IS 

+I 966000 
<+ 50000) 
+ 7 000 

+ 14000 
+ 179000 
+ 913000 

(+ 396 000) 
+ 59000 

+ 3138000 

den 

of. 
of. 

of. 

+ 526 000 
(-) 

+ 7 000 

of. 
+ 70000 
+ 136000 

(-) 

+ 7000 

+ 746000 

1 Inklusive extra anställd personal för handläggning av prisstoppsärenden den I juli 
1976. 

Starens pris- och kartellnämnd 

I. Pris- och löneomräkning 812 000 kr. 

2. 0-altemativet innebär för nämndens del minskad insats för den pris

och konkurrensövervakande samt utredande verksamheten (fem tjänster), 

nedläggning av storföretagsregistret (fyra tjänster) samt minskad insats för 

internadministrationen (två tjänster). En resursminskning i enlighet med 0-
alternativet skulle menligt inverka på nämndens möjligheter att påverka 

priserna i en för konsumenterna gynnsam riktning samt minska möjlighe

terna att biträda näringsfrihetsombudsmannen (NO) med utredningar. 

3. Personalförstärkning yrkas vid planeringssekretariatet med en tjänst 

som avdelningsdirektör, vid avdelningen för pris- och konkurrensöverva

kande samt utredande verksamhet med tre tjänster som byrådirektör, en 

tjänst som förste byråsekreterare/byråsekreterare, en tjänst som assistent och 

tre tjänster som kansliskrivare samt vid statistiska byrån med två tjänster som 

byrådirektör, tre tjänster som amanuens/första byråsekreterare och en tjänst 

som assistent ( + l 548 000 kr.). 

4. Ökade kostnader för automatisk databehandling(+ 242 000 kr.). 

5. Medel för intern utbildning ( + 68 000 kr.). 

6. Medel för utvidgning av butiksregistret till ett totalregister samt 

uppdatering av storföretagsregistret ( + l l 5 000 kr.). 

7. Medel för utvecklingsarbete inom ramen för samarbetet med statistiska 

centralbyrån ( + l 00 000 kr.). 

8. Ökade kostnader för inventarier, utrustning m. m. ( + 203 000 kr.). 

9. Ökade kostnader för allmän upplysningsverksamhet (+ 50000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 20 186 000 kr. 

Konsumentverket 

Det nuvarande konsumentverket bildades den 1 juli 1976 genom att de 

tidigare myndigheterna konsumentombudsmannen och konsumentverket 

fördes samman till en organisation. 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor 

och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på 

marknaden. I anslutning härtill fullgörs de uppgifter, som enligt marknads

föringslagen (1975: 1418, ändrad 1976:55) och lagen(\ 971: 112) om förbud mot 

oskäliga avtalsvillkor ankommer på konsumentombudsmannen. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne är 

tillika konsumentombudsman. Inom verket finns ett KO-sekretariat, två 

avdelningar för olika sakområden, en allmän byrå, en informationsbyrå, en 

teknisk byrå och en administrativ byrå. Till verket är knuten en rådgivande 

nämnd för glesbygdsfrågor, glesbygdsnämnden. 

Konsumentverket är huvudman för försöksverksamheten med allmänna 

reklamationsnämnden. 

Medel för verksamheten anvisas i första hand under följande anslag. 

D 4. Konsumentverket: Förvaltningskostnader 

D 5. Konsumentverket: Forskning m. m. 

D 6. Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämnden 

Konsumentverket ansvarar även för vissa medel, som anvisas under 

anslaget D 7. Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m., och för medlen 

under anslaget V:8 Lån till investeringar för kommersiell service i gles

bygd. 

Anslaget D 4 är ett förslagsanslag. Medlen där anvisas i programtermer. 

Följande programindelning gäller tills vidare. 

1. Marknadsinriktade aktiviteter. 

2. Systeminriktade aktiviteter. 

3. Allmän information. 

4. Varuprovningar m. m. på uppdrag. 

Programmet Varuprovningar m. m. på uppdrag redovisas under en 

förslagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 

denna post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdragsverksam

het. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga likviditetsproblem 
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för uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en rörlig kredit hos 

riksgäldskontoret på högst 100 000 kr. 
Anslaget D 5 är ett reservationsanslag, från vilket verkets bidrag till 

forskning och studieverksamhet utgår. Anslaget D 6 är ett förslagsanslag, 

som finansierar försöksverksamheten med allmänna reklamationsnämn

den. 

D 4. Konsumentverket: Förvaltningskostnader 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 
27 000000 

31 350 000 

Programsammanställning 

I 000-tal kronor 

1976177 
Anslag 

1977178 Beräknar 

I. Marknadsinriktade aktiviteter 
2. Systeminriktade aktiviteter 
3. Allmän information 
4: Varuprovningar m. m. på uppdrag 

Summa kostnader 

Avgår intäkter under anslaget 

Summa anslag 

Konsumentverket 

15 366 
6 525 
7 108 

I 

29 000 

2 000 

27000 

Konsument- Föredragan-
verket den 

19 693 18 212 
7 620 7 221 
9 028 8 261 

I I 

36 342 33695 

2 210 2 345 

34132 31350 

Det primära målet för verksamheten är att stödja konsumenterna och 
förbättra deras ställning på marknaden. Arbetet inriktas härvid i första hand 

på problem som berör människors liv, hälsa och säkerhet, på mera betydande 

ekonomiska risksituationer samt på frågor som hänger samman med 

möjligheterna att rationalisera hushållens arbete. 

Programmet Marknadsinriktade aktiviteter 

Målet för verksamheten inom programmet är att för konsumenterna ange 

möjligheter till ett resursutnyttjande som tillgodoser deras behov och att 

påverka producenter, distributörer och marknadsförare att anpassa sin 

verksamhet efter konsumenternas behov. 

Pris- och löneomräkningen under programmet uppgår till 2 285 000 kr. I 0-

alternativet förordas en minskning av resurserna för konsulter och externa 
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uppdrag. En sådan minskning skulle medföra att pågående projekt, som ofta 

sträcker sig över flera verksamhetsår, i vissa fall måste avbrytas och i andra 

fall kraftigt försenas. 

För att öka verkets möjligheter att anlita konsulter och att lägga ut uppdrag 

utanför verket främst i anslutning till tillämpningen av marknadsförings

lagen föreslås en resursförstärkning ( + 500 000 kr.). Verket behöver ytterli

gare resurser för att möta en ökande efterfrågan på informationsmaterial 

m. m. från kommunala konsumentpolitiska organ(+ 400 000 kr.). Ytterligare 

resurser krävs för biträdesgöromål (+ 443 000 kr.). 

Programmet Systeminriktade aktiviteter 

Målen för programmet är att verka för en från konsumentsynpunkt 

önskvärd utveckling när det gäller distributionssystemets utformning, 

undervisning och utbildning i konsumentfrågor samt den kommunala 

konsumentpolitiska verksamheten. 

Löne- och prisomräkningen för programmet uppgår till 865 000 kr. 0-

alternativet skulle innebära att verkets produktion av läromedel eller att 

utbildningen av kommunala konsumentvägledare skulle få kraftigt beskäras, 

vilket enligt verket inte ter sig godtagbart. 

Utbyggnaden av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten 

medför behov av resursförstärkning för utbildning av kommunala konsu

mentvägledare(+ 60 000 kr.). För arbetet med hushållsbudgetfrågor föreslås 

en resursförstärkning ( + 156 000 kr.). Vidare krävs ytterligare resurser för 

biträdesgöromål ( + 85 000 kr.). 

Programmet Allmän information 

Målet för verksamheten inom programmet är att sprida kännedom om 

förhållanden av konsumentpolitiskt intresse. Det kan vara fråga om kam

panjverksamhet i hushållsekonomiska frågor och pris frågor eller information 

om ny lagstiftning på det konsumenträttsliga området. Hit hör också 

information i olika former om den egna verksamheten. 

Lönc- och prisomräkningen för programmet uppgår till I 000 000 kr. I 

0-alternativet förordas en nedskärning av resurserna för förlagsverksam

heten. En sådan nedskärning skulle innebära en halvering av nuvarande 

förlagsproduktion. vilket vore oförenligt med målet för programmet. 

Resursförstärkningar behövs för att informera om bl. a. ny lagstiftning 

( + 500 000 kr.). Vidare behövs ytterligare resurser för biträdesgöromål 

( + 154 000 kr.). 
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Programmet Varuprovningar m. m. på uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m. m., som verket mot betalning 

åtar sig att utföra. VP,rksamheten, som bedrivs med full kostnadstäckning, 

syftar till att främja en för konsumenterna gynnsam produktutveckling. 

Verksamheten antas få ungefär samma omfattning som budgetåret 

1975/76, vilket innebär att intäkter och kostnader beräknas uppgå till 

omkring 300 000 kr. 

Intäkter under anslaget 

Under anslaget redovisas intäkter huvudsakligen från försäljningen av 

publ{kationer. 

Verket räknar med att intäkterna under budgetåret 1977 /78 kommer att 

överstiga statsbudgeten för 1976177 med 210 000 kr. Härvid har verket utgått 

från att den nya lagstiftningen medför att verkets publikationer i större 

omfattning än tidigare kommer att bestå av icke avgiftsbelagda riktlinjer 

o.d. 

Föredraganden 

Det nya konsumentverket har varit i verksamhet ett drygt halvår. Den 

allmänna uppläggningen av verksamheten har jag ingen erinran mot. 

När det gäller försäljning av publikationer förordar jag en högre avgifts

täckning än vad verket angett. Min beräkning av inkomsterna under anslaget 

är till följd härav något högre än verkets. 

Jag beräknar medelsbehovet till 31 350 000 kr. Beräkningen bör möjliggöra 

en anpassning av verkets resurser på biträdessidan. Jag hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Förva/tningskostnader för budgetåret 

1977178 anvisa ett förslagsanslag av 31 350 000 kr. 

D 5. Konsumentverket: Forskning m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

I 311 692 

I 900000 

2 052 000 

Reservation I 551 993 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till forskning och studieverksam
het. 

Konsumentverket 

När det gäller bidrag till forskning avser verket att prioritera studier rörande 

hushållens resursproblem, distribution och konsumenträtt. Konsumentver-
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kets andel av olika projekts finansiering bör öka. Verket anför vidare att 

utbyggnaden av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten kräver 

att bidragen till studieverksamheten ökas. Anslaget föreslås uppräknat till 
2 700 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 2 052 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Forskning m. m. för budgetåret 1977178 
anvisa ett reservationsanslag av 2 052 000 kr. 

D 6. Konsumentverket: Allmänna reklamationsnämnden 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

2 808 648 
3113000 
3 749 000 

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild 

konsument pröva tvist mellan konsumenten och näringsidkare rörande vara 

eller tjänst samt besluta om hur tvisten enligt nämndens mening bör 

lösas. 

Verksamheten hos nämnden bedrivs f. n. på försök med konsumentverket 

som huvudman. Hos nämnden finns en heltidsanställd ordförande, en 

heltidsanställd vice ordförande och sex ytterligare vice ordförande. Verksam
heten är uppdelad på tio avdelningar. Till nämnden är knutet ett kansli. 

Konsumenrverket 

I. Pris- och löneomräkning 280 050 kr. 
2. 0-alternativet innebär en kraftig minskning av sammanträdesfrekven

sen, vilket skulle medföra förlängda handläggningstider och ökade ärende

balanser. 
3. Den ökade ärendetillströmningen kräver förstärkningar motsvarande 

fyra tjänster och följdkostnader för dessa(+ 360 400 kr.). 

4. Arvodena till nämndens icke heltidsanställda vice ordförande bör höjas 

( + 60 000 kr.). 
5. för att minska ärendebalanser och handläggningstider måste antalet 

sammanträden ökas(+ 78 000 kr.). 

6. Medel behövs för driften av den med hjälp av automatisk databehand

ling upplagda registraturen(+ 67 300 kr.). 
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Föredraganden 

Jag beräknar en ökning av anslaget med 636 000 kr. till 3 749 000 kr. 

Ökningen möjliggör bl. a. en förstärkning av nämndens kansli. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumemverket: Allmänna reklamationsnämnden för bud

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 3 749 000 kr. 

D 7. Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

86 672 

2 500 000 

2 500 000 

Under elfte huvudtitelns anslag D 7 och V:8 anvisas medel för statligt stöd 

till kommersiell service i glesbygd. Sådant stöd utgår enligt förordningen 

( 1973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd i form av dels 

hemsändningsbidrag till kommun som subventionerar hemsändning av 

dagligvaror, dels investeringsstöd. Hemsändningsbidrag beviljas normalt av 

länsstyrelsen och investeringsstöd beviljas normalt av konsumentverket. 

Verket har vidare den övergripande tillsynen över stödverksamheten. 

Från förevarande anslag bestrids utgifter för hemsändningsbidrag och för 

infriande av kreditgaranti för anskaffning av varulager. För budgetåret 

1976177 har 2 300 000 kr. beräknats för hemsändningsbidrag och 200 000 kr. 

för infriande av kreditgarantier. Ramen för tecknande av kreditgarantier är 

f. n. 2 000 000 kr. 

Konsumentverket 

Den kommunala hemsändningsverksamheten är f. n. av begränsad 

omfattning. Anslaget samt ramen för tecknande av kreditgarantier föreslås 
oförändrade. 

Föredraganden 

Jag ansluter mig till verkets beräkningar och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen att 

1. till Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr., 

2. medge att kreditgaranti för lån till anskaffning av varulager 

under budgetåret 1977178 beviljas intill ett belopp av 2 000 000 

kr. 

4 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bil 14 
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E. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET M. M. 

Patefll- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket (PR V) handlägger ärenden angående 

patent-, varumärken, mönster, namn, kommunala vapen och aktiebolag. 

PR V leds av en styrelse med sju ledamöter och två personalföreträdare. Chef 

för PR V är en generaldirektör, tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns 

en patentavdelning, ett bibliotek, en varumärkesbyrå, en mönstersektion, en 

namnsektion, en bolagsbyrå, en besvärsavdelning, en administrativ byrå 

samt en planerings- och utvecklingsenhet. Patentavdelningen består av nio 

byråer, varav en byrå är inrättad tills vidare, och ett patentkansli. Chefen för 

patentavdelningen som är generaldirektörens ställföreträdare har tillsyn över 

biblioteket. Chefen för varumärkesbyrån har tillsyn över mönster- och 

namnsektionerna. I besvärsavdelningen, som fr. o. m. den I juli 1972 tills 

vidare arbetar på tre avdelningar, prövas besvär angående patent, varumär

ken, mönster och namn. 

Enligt beslut av riksdagen år 1973 skall bolagsbyrån omlokaliseras till 

Sundsvall i etapp två av utflyttningen av statliga myndigheter. Planeringen 

av omlokaliseringen skall inriktas mot att utflyttningen skall ske under juni 

månad 1980. 

Vid PRV fanns den 1 juli 1976 655 anställda, varav 295 utgjorde 

handläggande personal. 

PRV tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverksam

heten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande program

indelning gäller fr. o. m. budgetåret 1975176 för PRV. 

I. Patentärenden 

2. Varumärkes- och mönsterärenden 

3. Namnärenden 

4. Bolagsärenden 

5. Uppdragsverksamhet 

PRV redovisar vidare två internprogram, Besvärsärenden och Central 

administration. 
PR V :s verksamhet under programmen 1-5 finansieras från ett förslagsan

slag benämnt Patent- och registreringsverket. Programmet Uppdragsverk

samhet redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp på 

1 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och intäkter för PRV:s 

uppdragsverksamhet. Anslagsposten tar inte belastas. För att lösa tillfälliga 

eller säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för 

att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig kredit i riks

gäldskontoret om 100 000 kr. 
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E 1. Patent- och registreringsverket 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977 /78 Förslag 

52 427 352 

54 627 000 

60074 000 

Produktions- och avgi/lspolitik 

51 

Intresset för patent och varumärken samt frekvensen i fråga om bolags

bildning beror på aktiviteten i näringslivet. För PRV har efterfrågan varit 

ständigt stigande fram till början av 1970-talet i fråga om patent och 

varumärken. Under 1970-talet har en konjunkturförsämring inträffat i de 

västerländska industristaterna vilken synes ha återverkat på efterfrågan. Om 

konjunkturerna, såsom förväntas, förbättras under de närmaste åren kan det 

antas få till följd att efterfrågan på patent och varumärken åter kommer att 

öka. För bolagsbildningar har efterfrågan ständigt stigit fram till ändringen av 

1944 års aktiebolagslag år 1973 då antalet bolagsbildningar sjönk kraftigt bl. a. 

till följd av höjningen av det minimikapital som erfordras för aktiebolags

bildning. Höjningen medför dock ökad efterfrågan på verkets tjänster fram 

till år 1979 i fråga om registerändringar i och med att kvarvarande bolag med 

lägre kapital än 50 000 kr. är tvingade att öka detta eller gå i likvidation. 

I fråga om krav på kvalitet är PRV i huvudsak bundet genom bestämmelser 

i lagstiftningen gällande såväl den formella som den materiella behandlingen. 

PR V strävar emellertid efter att bedöma dessa frågor så praktiskt som möjligt 

för att därigenom kunna erbjuda en fullgod servke åt sina kunder. 

PRV anser att man varken genom en ändrad avgiftspolitik eller genom 

ändrad kvalitet i ärendehandläggningen i någon nämnvärd grad kan påverka 

efterfrågan. Resurserna måste därför i stället anpassas till efterfrågan för att 
köbildning och ökade balanser inte skall uppstå. PRV fäster stor vikt vid att 

planerna på en förbättrad service inom alla verksamhetsområden fullföljs. 

Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall i princip täckas av de avgifter dess 

kundererlägger. För att vidmakthålla full kostnadstäckning räknar PRV med 

att det kan krävas avgiftshöjningar fr. o. m. den I januari 1978 för 

programmet Patentärenden. 

Rationaliserings- och utvecklingsarbete 

Utvecklingen har medfört allt större krav på PRV:s produktionsresurser. 

Stora ansträngningar görs för att utnyttja befintliga resurser effektivare. Ett 

omfattande rationaliserings- och utvecklingsarbete med tyngdpunkten 

förlagd till patent- och bolagsprogrammen inleddes i mitten av I 960-talet. Det 

omfattande rationaliseringsprogram som då påbörjades har i väsentliga delar 

avslutats varigenom betydande rationaliseringsvinster uppnåtts. Nya viktiga 

rationaliseringsprojekt har dock tillkommit som bör fullföljas. 
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Finansieringsbudget 

I anslagsframställningen lämnas uppgifter om de inkomster som uppbärs i 

form av avgifter m. m. samt om utgifterna för verksamheten. 

Milj. kr. 

1975176 1976177 1977178 beräknar 
Utfall Beräknat 

PRV Föredra-
ganden 

Inkomster 52,9 62,1 63,2 63,2 
Utgifter 52,6 57,5 62,S 60,l 
Resultat + 0,3 + 4,6 + 0,7 + 3,1 

Programsammanställning 

I 000-tal kr. 

1975176 1976177 1977178 beräknar 
Utfall Anslag 

PRV Föredra-
ganden 

Program 
J. Patentärenden 34 534 35 103 38 879 36 996 
2. Varumärkes- och mönster-

ärenden 5 063 5 586 5 954 5 853 
3. Namnärenden I 044 I 127 •I 227 1160 
4. Bolagsärenden 11 924 12 985 16443 16 239 

varav till regeringens disposi- (2 181) 
tion 

5. Uppdragsverksamhet 0 I I I 
Summa kostnader 52565 54802 62504 60 249 
Avgår intäkter under anslaget -130 -175 - 175 - 175 
Summa anslag 52435 54627 62329 60074 

Programmet Patentärenden 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på 

uppfinningar. 
Budgetåret I 971 /72 inkom 17 200 ansökningar. Därefter har antalet 

ansökningar sjunkit och beräknas budgetåret 1976/77 bli 14 800. Antalet 

avgjorda patentansökningar beräknas under samma period minska från 

18 200 till 15 400. Det innebär en produktivitetsminskning från 114 till 108 

avgjorda ärenden per manår. Antalet ingenjörer i manår räknat har under 
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perioden minskat från 160 till 142. Produktionsminskningen beror bl. a. på all 

det internationella förhandlingsarbetet och projektarbetet har ökat vilket 

medfört resursbortfall av erfarna ledamöter. Språk- och patenträttslig utbild

ning inför Patent Cooperation Trea ty (PCT)och European Patent Convention 

IEPC) medför också resursbortfall. Produktiviteten räknat på de effektiva 

resurserna har dock kunnat bibehållas på en internationellt sett hög nivå. Då 

produktionen överstiger efterfrågan beräknas balansen av oavgjorda ansök

ningar minska från 56 000 budgetåret 1971172 till 51 000 för budgetåret 

1976177. Det motsvarar f. n. en medelbehandlingstid för beviljade patent 

på ca fyra år. 

Utfall PRV beräknar 
1975176 

1976177 1977178 

Antal ärenden 
Efterfrågan 14 800 14 800 15 000 
Produktion 16 100 15 400 15600 
Kostnader (I 000 kr.) 34 534 36 515 38 879 

Programmet Patentärenden har fr. o. m. budgetåret 1975/76 sammanförts 

med det tidigare fristående programmet Teknisk information och dokumen

tation. Verksamheten för delprogrammet Teknisk information och doku

mentation omfattar anskaffande, registrering och iordningställande av den 

dokumentation som utgör underlaget för nyhetsprövning av patentansök

ningar samt litteraturtjänst till verkets övriga verksamhetsområden. 

Motiv 

PRV:s mål är att i framtiden kunna erbjuda en i huvudsak lika snabb och 

omsorgsfull ärendebehandling som det blivande europeiska patentverkets. 

Samtidigt skall balansen av oavgjorda patentansökningar nedbringas till ett 

antal som medger en rationell arbetsplanering och en förkortning av 

behandlingstiden att motsvara ungefär det dubbla under ett år inkomna 

ansökningar. 

Antalet ansökningar beräknas öka något fram till den tidpunkt då PCT 

och EPC träder i kraft. Detta beräknas ske under år 1977. Därefter sker en 

minskning fram till omkring år 1985 då ett fortvarighetstillstånd nås. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till I 037 000 

kr. PRV anser att ett förverkligande av det s. k. 0-alternativet skulle medföra 

en produktionsminskning med ca 5 % . 
PRV begär 660 000 kr. för planering och utbildning inför EPC och PCT 

varav ca 350 000 kr. utgör ersättning för produktionsbortfall vid utbildning 

under arbetstid. För fortsatt rationalisering av verksamheten begärs tillhopa 

325 000 kr. varav 150 000 kr. avser försöksverksamhet med terminalsökning 

5 Riksdagen JIJ76/ 77. I sum/. Nr /(}(). Bil /.I 



Prop. 1976177:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 54 

genom en databas hos den europeiska rymdorganisationen, 100 000 kr. 

försöksverksamhet med mekanisk nyhetsgranskning i samarbete. med det 

internationella patentinstitutet i Haag och 75 000 kr. överföring av patentre

gistret till ADB. 50 000 kr. yrkas för inköp av läsapparater för patentskrifter i 

form av mikrofilm. För omklassning av äldre granskningsmaterial äskas 

125 000 kr. och för komplettering och utbyte av visst tidskriftsmaterial enligt 

PCT-konventionens tillämpningsföreskrifter begärs 50 000 kr. För inredning 

av s. k. närarkiv äskar verket 50 000 kr. Därutöver begärs 350 000 kr. för 

utbyte av vissa patentskri fler mot mikrofilmat material. PR V yrkar vidare 

100 000 kr. för förstärkning av informationsverksamheten i biblioteket och 

150 000 kr. för särskilda externa informationsåtgärder till näringslivet och den 

patentsökande allmänheten beträffande omställningen till PCT och EPC. 

Ett belopp på 360 000 kr., som för innevarande budgetår anvisats för 

utgifter av engångsnatur, har räknats bort. 

Programmet Varumärkes- och mönsterärenden 

Programmet omfattar registreringar och förnyelse av registrering av 

varumärken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Antalet 

varumärkesansökningar beräknas öka från 5 700 för budgetåret 1971172 till 
6 000 för budgetåret 1976177. Dock är att märka att antalet ansökningar för 

budgetåret 1972173 var 6 200. Minskningen från 1972173 antas bero på den 

försvagning av näringslivskonjunkturen som har kunnat märkas både i 

Sverige och i utlandet. Den årliga produktionen beräknas under femårspe

rioden 1971172 till 1976177 minska från 6 000 till 5 800 ärenden och antalet 

oavgjorda öka från 4 800 till 5 400. 
Ny mönsterskyddslag (1970:485) trädde i kraft den I oktober 1970. En 

jämförelse av efterfrågan under perioden visar att antalet mönsteransök

ningar beräknas öka från 2 100 under budgetåret 1971172 till 2 800 under 

budgetåret 1976177. Produktionen beräknas under samma tid öka från 1600 
till 2 900 ärenden per år. Antalet oavgjorda ärenden vid utgången av 

budgetåret 1976177 beräknas vara I 600. 

Utfall PR V beräknar 
1975176 

1976/77 1977178 

Antal ärenden 
Efterfrågan, 

varumärkesansökningar 6 200 6000 6000 
Produktion. 

varumärkesansökningar 6000 5 800 6000 
Efterfrågan, 

mönsteransökningar 2 600 2 800 3 000 
Produktion. 

mönsteransökningar 2 300 2 900 3000 
Kostnader (I 000-tal kr.) 5 063 5 586 5 954 
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Motiv 

PRV:s mål för programmet är att med bibehållande av nuvarande kvalitet i 

handläggningen av ärendena och med minsta möjliga resurstillskott fullfölja 

produktionsplanen som syftar till en produktion som motsvarar efterfrå

gan. 

Pris- och löneomräkningen på befintliga resurser har beräknats till 206 000 

kr. PRV anser att ett förverkligande av 0-alternativet skulle innebära en 

balansökning för såväl mönster- som varumärkesansökningar. De senare 

skulle öka med ca 450, dvs. en förlängd väntetid med omkring en månad. 

Likhetsgranskning av ordvarumärken medelst dator har pågått i nära sex 

år. För att vidmakthålla en tillfredsställande standard på resultatet krävs 

en fortlöpande revision av basregistren. PRV beräknar medelsbehovet till 

30 000 kr. för sådan revision som skulle utföras av utomstående expertis. 

För vidarebearbetning av projekt rörande förbättrat utnyttjande av varu

märkesregistret begär PR V en resursförstärkning med 170 000 kr. 

Ett belopp om 180 000 kr. som för innevarande budgetår anvisats för 

utgifter av engångsnatur har räknats bort. 

Programmet Namnärenden 

Programmet avser handläggning av ärenden angående ändring av släkt

namn och förnamn. 

Antalet inkomna namnärenden beräknas till 5 100 under budgetåret 

1976177 jämfört med 4 500 under 1971172. Produktionen har i stort 

motsvarat efterfrågan. 

Utfall PRV beräknar 
1975/76 1976177 1977178 

Antal ärenden 
Efterfrågan 5 100 5 100 5 200 
Produktion 5 IOO 5100 5 IOO 
Kostnader (I 000-tal kr.) I 044 I 127 I 227 

Motiv 

PRV:s mål för programmet är att stimulera och tillgodose allmänhetens 

intressen för namnbyte. Pris- och löneomräkning har beräknats till 31 000 kr. 

För att slutföra utarbetandet av en ny namnbok med förslag till nya 

släktnamn begär verket 100 000 kr. 
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Programmet Bolagsärenden 

Programmet avser arbetsuppgifter som i huvudsak regleras i lagen 

(1944:705) om aktiebolag och i den nya aktiebolagslagen (1975: 1385, ändrad 
1976:354 och 992). 

Antalet bolagsbildningar nådde sin hittillsvarande höjdpunkt under 

budgetåret 1971172 med 16 300 ärenden. En kraftig minskning har därefter 

ägt rum och för 1976177 beräknas antalet bli 3 000. Minskningen beror bl. a. 

på företagna lagändringar om aktiekapitalets minimistorlek för nya bolag. 

Antalet inkomna registerändringsärenden beräknas under perioden 

1971172-1976/77 öka från 34 700 till 56 000. Antalet avgjorda bolagsbild

nings- och registerändringsärenden var budgetåret 1971172 17 900 resp. 

36 400 och beräknas budgetåret 1976/77 preliminärt bli 3 000 resp. 50 000. 
Balansen av registerändringsärenden beräknas under budgetåret 1976177 öka 

med 10600. 

Utfall PR V beräknar 
1975176 

1976177 1977178 

Antal ärenden! 
Efterfrågan 

bolagsbildningsärenden 2 650 3 000 3 500 
Produktion 

bolagsbildningsärenden 2 600 3 000 3 500 
Efterfrågan 

registerändringsärenden 51 300 56000 73000 
Produktion 

registerändringsärenden 48 400 50000 73 000 
Kostnader (I 000-tal kr.) 11 924 12 985 16443 

1 övriga huvudprestationer inom programmet är beställningar och granskning av 
räkenskapshandlingar. 

Motiv 

Med hänsyn till kundernas krav är bolagsbyråns målsättning beträffande 

samtliga ärenden att tillgodose efterfrågan utan att besvärande balanser 

uppkommer. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 875 000 kr. 

PRV räknar med att antalet bolagsbildningsärenden åter kommer att öka 

något efter den kraftiga minskning som var en följd av de ändrade 

bestämmelser om lägsta aktiekapital som infördes genom lagen (! 973:303) 
om ändring i lagen ( 1944:705) om aktiebolag. Till följd av det stora antal 

bolagsbildningar som har ägt rum i början av perioden kommer emellertid 

övriga ärendegrupper fortfarande att ligga på en hög nivå. Registerändrings

ärenden kommer förmodligen att öka kraftigt på grund av bestämmelserna 

om lägsta aktiekapital. 
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PRV anser dock att alla bedömningar av utvecklingen på sikt är 

synnerligen osäkra, då konsekvenserna av ändring i gällande aktiebolagslag 

och ny firmalag ej kan bedömas i dag. Ett förverkligande av 0-alternativet 

skulle enligt PR V medföra oacceptabelt höga balanser. Produktionen av 

registerändringsärenden och redovisningshandlingar skulle minska med 

10 000 resp. 15 000. 

Den nya aktiebolagslag som träder i kraft den I januari 1977 innebär 

att vissa nya arbetsuppgifter tillförs bolagsbyrån. Granskning av räkenskaps

handlingar blir hädanefter betydligt mer arbetskrävande än tidigare. Fö

reläggande och utdömande av viten är nya ärenden av kvalificerad natur 

som tillkommer. 
Till följd av den kraftiga ökningen av arbetsbelastningen på registrerings

sektionerna och en onormalt hög personalomsättning inför omlokalisering av 

byrån är det nödvändigt med en personalförstärkning. PRV beräknar 

medelsbehovet till I 225 000 kr. Den begärda personalförstärkningen medför 

behov av ytterligare kontorsutrustning. Kostnaderna beräknas till 56 000 kr. 

Antalet ärenden som föranleder kungörelse kommer att öka kraftigt under de 

närmaste åren. PRV beräknar en ökad kostnad för detta med 900 000 kr. För 

ytterligare extern information om övergångsbestämmelserna om aktiekapi

talets storlek begär verket 225 000 kr. Informationskampanjer har genomförts 

under åren 1974 och 1976. För utbyte av mindre effektiva läsapparater yrkas 

100 000 kr. 

Ett belopp om 115 000 kr. som för innevarande budgetår har anvisats för 

utgifter av engångsnatur har räknats bort. 

ProKrammer UppdraKsverksamhet 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan 

samband med patentansökan, publiceringsverksamhet, likhetsgranskning av 

varumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av 

registreringsbevis för aktiebolag, extern utbildningsverksamhet, information 

och service. 

Programmet har successivt utökats och verksamheten anpassats inom 

gällande ramar till efterfrågan. 

Utfall PRV beräknar 
1975/76 

1976177 

Efterfrågan I resultat 
Efterfrågan, 

nyhetsgranskning m. m. 2 652 3 000 
Efterfrågan. 

registreringsbevis 118 ()()() 90000 
Kostnader (I 000-tal kr.) 8 160 9 364 
Intäkter (I 000-tal kr.) 8 049 9 659 
Resultat (I 000-tal kr.) - 111 + 295 

I Avser endast två av flera prestationstyper inom programmet. 
2 1976 års avgiftsläge. 

1977178 

3 100 

90000 
10 226 
9 8362 
- 390 
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Uppdragsverksamheten beräknas disponera sammanlagt 83,3 manår 
under budgetåret 1977178. 

Internprogrammet Besvärsärenden 

Programmets kostnader fördelas på huvudprogrammen med hänsyn till 
den omfattning det tas i anspråk. Programmet avser prövning av besvär 
angående patent, varumärken, mönster och namn samt avgivande av 
utlåtande till domstolar i mål angående dessa ärenden. 

Antalet inkomna och avgjorda besvärsärenden rörande patent per år 
beräknas under perioden 1971172-1976177 förbli oförändrat 950. Balansen 
av oavgjorda ärenden beräknas vid utgången av budgetåret 1976177 uppgå 
till 2 838 dvs. motsvara en väntetid på ca tre år. Produktionen mätt i antalet 
avgjorda besvär avseende varumärken, mönster och namn har i stort mot
svarat efterfrågan. 

Motiv 

PRV:s målsättning för programmet är en genomsnittlig behandlingstid för 
besvärsärenden rörande patent som inte överstiger två år. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 64 000 kr. 
En medelsram enligt 0-altemativet skulle medföra en balansökning med ca 
50 patentärenden vilket PRV anser orimligt. 

PRV hemställer att internprogrammet besvärsärenden omvandlas till ett 
huvudprogram. Vidare anhåller verket att tre göromålsförordnanden i 
F 23/24 omvandlas till extra ordinarie tjänster i samma lönegrad och att tre 
nya göromålsförordnanden i F 23/24 inrättas vid besvärsavdelningen, varav 
två som teknisk ledamot och ett som juridisk ledamot. Verket beräknar 
449 000 kr. för de föreslagna nya göromålsförordnandena. Samtidigt föreslås 
att den administrativa byråchefen befrias från uppgiften att vara ledamot 
av besvärsavdclningen samt att generaldirektören befrias från uppgiften att 
vara ordförande på en av besvärsavdelningens tre avdelningar. Ytterligare 
ett arv:Jde för avdelningsordförande erfordras då vilket medför en kostnad 

på 9 000 kr. 

Internprogrammet Central administration 

Programmets kostnader fördelas på huvudprogrammen med hänsyn till 
den omfattning det tas i anspråk. Under programmet redovisas administra
tiva byrån samt planerings- och utvecklingsenheten. 
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Motiv 

Administrativa byråns mål är att tillhandahålla sådan central ekonomi- och 

personaladministrativ information och service att en effektiv styrning mot 

formulerade del- och huvudmål möjliggörs inom de olika programverksam

heterna. 

Målet för planerings- och utvecklingsenheten är bl. a. att göra PRV bättre 

rustat för en anpassning av verksamhetens inriktning och den framtida 

verkspolitiken efter de krav som en ny internationell miljö och olika 

intressentgrupper i framtiden beräknas komma att ställa på PRV samt att 

genom rationaliserings- och utvecklingsarbete uppnå ett effektivare utnytt

jande av de resurser som ställs till PRV:s förfogande. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beräknats till 460 000 kr. 

0-alternativet skulle innebära en minskning av central administration med 

fem till sex personer. Detta skulle medföra försämrad intern service 

(vaktmästeri, telefonväxel, kopiering) m. m. vilken även skulle drabba PRV:s 

kunder. För planerings- och utvecklingsenheten skulle detta alternativ i 

första hand medföra att tidsplanerna för rationaliseringsprojekten måste 

förlängas med åtföljande negativ inverkan på rationaliseringsresultaten. 

En starkt ökad arbetsbelastning vid administrativa byråns personalsektion 

gör det nödvändigt med viss personalförstärkning. PRV begär 77 000 kr. för 

att kunna inrätta en amanuenstjänst och 30 000 kr. för att omvandla en 

deltidstjänst som personalassistent till heltidstjänst. 93 000 kr. yrkas vidare 

för en tjänst för handläggning av externa informationsfrågor. Samtidigt skulle 

en informationssektion inrättas vid byrån. Därutöver begär verket ersättning 

med 140 000 kr. för det produktionsbortfall som orsakas av att fackligt arbete i 

enlighet med lagstiftning och avtal utförs under arbetstid. För att rationalisera 

maskinskrivningsarbetet genom att hyra en ordbehandlingsmaskin begär 
verket 20 000 kr. För utbildning av verkets personal yrkas 90 000 kr. och för 

förebyggande hälsovård 40 000 kr. För återbetalning till statens datamaskin

fond för viss utrustning äskas 20 000 kr. PRV hemställer vidare om 100 000 

kr. för anlitande av utomstående konsulter i samband med planering för 

verkets ADB-utveckling och 50 000 kr. för förbättring och vidareutveckling 

av befintliga system inom ADB-området. Den alltmer omfattande ADB

driften medför ökad förbrukning av visst material. PR V beräknar kostna

derna till 10 000 kr. 
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Persona(lrågor 

1977178 beräknar 
1975176 1976177 

Föredra-
PRV ganden 

Personal (Manår) 
Handläggande 304 295 306.5 295 
Övrig 344 360 373 360 

648 655 679.5 655 

PRV beräknar att ett genomförande av dess förslag under programmen 

kräver en personalökning som motsvarar 24.5 manår varav 11.5 avser 

handläggare. 

Föredraganden 

Patent- och registreringsvcrket (PRV) tar aktivt del i det internationella 

patentsamarbetet. För den anpassning av PRV:s rutiner m. m. till konven

tionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Trea ty, PCT) och den 

europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). som 

erfordras vare sig Sverige tillträder konventionerna eller ej, krävs enligt PRV 

ett ingående planerings- och förberedelsearbete. För berörd personal krävs en 

fördjupad språkutbildning och patenträttslig utbildning. Jag beräknar 310 000 

kr. för dessa åtgärder. 

PR V har begärt medel för ytterligare rationaliseringsverksamhet inom 

pror,rammet Patentärenden varav 150 000 kr. avser försöksverksamhet med 

terminalsökning över telenätet hos den europeiska rymdorganisationen. 

100 000 kr. avser utvärdering av system med mekaniserad nyhetsgranskning 

på databas i samarbete med det internationella patentinstitutet i Haag och 

75 000 kr. avser utveckling av ett datasystem för registrering av patent och 

uppbörd av patentavgifter. 

Jag beräknar 50 000 kr. för utvärdering av system med nyhetsgranskning 

på databas men anser att projekten rörande registrering av patent på databas 

och försöksverksamhet med terminalsökning över telenätet bör anstå. 

Allt ller patentverk ger ut sina patentskri fler i form av mikrofilm i stället för 

tryck. Det innebär att PR V behöver särskilda läsapparater för sin nyhets

granskning. Jag beräknar 50 000 kr. för detta ändamål. För att förminska 

volymen på det ständigt växande dokumentationsmaterialet beräknar jag 

17 5 000 kr. avsedda får utbyte av vissa skrifter mol mikrofilmat material. 

Enligt PCT-konventionens tillämpningsföreskrifter skall internationell 

granskningsmyndighet i sin granskning använda viss fastställd minimidoku

mentation vilket innebär att PRV för att uppfylla detta krav måste 
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komplettera sitt tidskriftsmaterial. Jag beräknar 50 000 kr. för sådant 

material. En arbetsgrupp inom WIPO kan komma att rekommendera att 

äldre granskningsmaterial skall omklassificeras enligt ett internationellt 

patentklassificeringssystem (lnternational Patent Classification, !PC) vilket 

för Sveriges del kan medföra årskostnader på 125 000 kr. I avvaktan på 

utredningsresultatet är jag inte beredd att ta ställning till frågan. 

För externa informationsåtgärder till näringslivet och den patentsökande 

allmänheten rörande omställningen till PCT och EPC beräknar jag 150 000 

kr. Medlen bör ställas till PRV:s förfogande när tidpunkt för svensk 

ratificering har fastställts. Förstärkning av informationsverksamheten i 

biblioteket bör dock finansieras enligt de principer som gäller för uppdrags

verksamheten. 

PRV föreslår att dokumentationssamlingarna i ledamotsrummen skall 

avlastas genom inrättande avs. k. närarkiv i vissa reservutrymmen. Jag kan 

inte tillstyrka att medel anslås för inredning av s. k. närarkiv. 

Inom programmet Varumärkes- och mönsterärenden beräknar jag medel för 

revision av det databaserade registret för likhetsgranskning av ordvaru

märken. 
För vidarebearbetning och slutligt genomförande av projekt om förbättrat 

utnyttjande av varumärkesregistret beräknar jag 170 000 kr. Innan medlen 

ställs till PRV:s förfogande bör PRV dock redovisa en närmare projektplan 

innefattande beräkning av effektivitetsvinster för att ge en säkrare bedöm

ning av projektets omfattning och kostnader. 

Under pror.:rammet Namnärenden beräknar jag 100 000 kr. för slutförande 

av arbetet med en ny namnbok med förslag till nya släktnamn. 

Under programmet Bolagsärenden beräknar jag l 281 000 kr. för en 

resursförstärkning för att möta den kraftiga ökningen av efterfrågan på 

registerändringsärenden under de närmaste åren till följd av höjningen av 

minimikapitalet för aktiebolag. Medlen bör ställas till PRV:s förfogande i den 

mån efterfrågan ökar eller behov uppstår. Efter övergångsperioden bör 

motsvarande resursminskning kunna ske. Samma princip bör gälla för de 

ökade kungörelsekostnaderna som jag här beräknar 900 000 kr. för. För 

ytterligare extern information om övergångsbestämmelserna om aktiekapi

talets storlek beräknar jag 225 000 kr. Jag är idag inte beredd att beräkna 

medel för utbyte av läsapparater. 

Under internprogrammet Besvärsärenden begär PRV att programmet skall 

omvandlas till ett huvudprogram. Vidare begärs att vissa nya tjänster skall 

inrättas och att ytterligare ett arvode för avdelningsordförande skall beräk

nas. 

Ett betänkande rörande översyn av patent- och registreringsverkets 

besvärsavdelning har lagts fram (Os H 1976: I). Utredningen föreslår bl. a. att 

besvärsavdelningen får ställning som förvaltningsdomstol. Betänkandet har 

remissbehandlats. Utredningens förslag tillsammans med synpunkter från 

remissinstanserna leder till vissa lagändringar. Jag avser att anmäla förslag till 

åtgärder i en särskild proposition under våren 1977. 
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Under internprogrammet Central administration har PRV begärt medel för 

viss personalförstärkning. Jag räknar med 70 000 kr. för detta ändamål. För 

att rationalisera maskinskrivningsarbetet beräknar jag 20 000 kr. för en 

ordbehandlingsmaskin. I PRV:s nuvarande anslag ingår en inte oansenlig 

post för utbildning av personalen. Jag är inte beredd att tillstyrka att 

ytterligare medel anslås för budgetåret I 977178 utöver vad jag har föreslagit 

för de särskilda utbildningsinsatser som har omnämnts under programmet 

Patentärenden. I fråga om förebyggande hälsovård gäller att kostnader för 

sådan f. n. bestrids från sjunde huvudtitelns förslagsanslag Statlig företags

hälsovård. Regionala hälsoråd är under uppbyggnad (SFS 1976:556). Dessa 

hälsoråd skall svara för frågor som gäller planeringen av den statliga 

företagshälsovårdens utbyggnad inom regionen (prop. 1975176: 100 bil. 2 p. 6, 

InU 1975176:34 p. 3, rskr 1975176:168). 

PRV begär 150 000 kr. för anlitande av utomstående konsulter för 

planering och förbättring av verkets ADB-drift. Förslaget har remissbehand

lats. Statskontoret har därvid erbjudit sig att bestrida den del av kostnaden, 

100 000 kr., som avser fortsatt utvecklingsarbete och tillstyrker att 50 000 kr. 

anvisas för förbättring av befintliga system. Jag ansluter mig till detta och 

beräknar 50 000 kr. för anlitande av utomstående konsult inom ADB

området. Vidare beräknar jag medel för visst datamaterial och för återbetal

ning till statens datamaskinfond för anskaffad utrustning med sammanlagt 

30 000 kr. 

Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall täckas av de avgifter dess kunder 

erlägger. Avgifterna under varje program skall i princip ge full kostnadstäck

ning. Enligt tidigare beslut av riksdagen gäller detta dock inte för programmet 

Namnärenden (prop. 1963:37, LI U 1963:31, rskr 1963:307). De avgifter som 

PRV:s kunder skall erlägga bör emellertid täcka de totala kostnaderna för 

patent- och registreringsväsendet dvs. också externa kostnader t. ex. de som 

är förknippade med det internationella patentsamarbetet. För att uppnå det 

målet kan det under budgetåret 1977178 bli nödvändigt med höjning av vissa 

avgifter under programmet Patentärenden. 

Med anledning av riksdagens skrivelse 1975176: 199 har regeringen 

uppdragit år PRV att efter samråd med styrelsen för teknisk utveckling 

se över de nuvarande taxorna i syfte att bereda enskilda uppfinnare och 

småföretagare ökade möjligheter att dra nytta av de tjänster som PRV kan 

erbjuda. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 60 074 000 kr. 
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E 2. Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

8 138 147 

5 800000 

8 200 000 

63 

Från detta anslag bestrids länsstyrelsernas annonskostnader för att 

kungöra sådana anmälningar som skall tas in i förenings- och handelsregist

ren. 

Avgifter, som flyter in i samband med anmälningarna, redovisas på 

statsbudgetens inkomstsida under titeln Avgifter för registrering i förenings

m. 11. register. Avgifterna avses täcka kostnaderna under detta anslag samt 

länsstyrelsernas handläggningskostnader i samband med anmälningarna. 

För budgetåret 1975/76 har inkomsttiteln redovisats med 3 698 000 kr. 

En översyn av kungörandelagstiftningen har ägt rum. Denna har lett 

till att förslag till lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet 

m. m. den 28 oktober 1976 remitterats till lagrådet. Chefen för justitiede

partementet avser att föreslå att regeringen lägger fram förslag till åtgärder 

i en särskild proposition under våren 1977. När riksdagen har tagit ställning 

till förslaget avser jag att uppdra åt riksrevisionsverket att lämna förslag 

om vilka avgifter som bör erläggas enligt den nya lagen för att kostnaderna 

för handläggning och kungörande skall täckas. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 8,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda kostnader.för .förenings- m. fl. register för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 8 200 000 kr. 
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F. EKONOMISKT FÖRSVAR 

F l. ö~·erstyrelsen för ekonomiskt försvar 

För innevarande budgetår har till överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
anvisats ett förslagsanslag av 131 256 000 kr. 

Med stöd av Kungl. Maj'.ts bemyndigande tillkallades den 25 oktober 1974 
sakkunniga (1974 års försvarsutredning) att överväga och lämna förslag om 
totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. De sakkunniga överlämnade i 
början av år 1976 betänkandet (SOU 1976:5) Säkerhetspolitik och totalförsvar. 
Av utredningsdirektiven framgår att ett slutbetänkande bör redovisas i sådan 
tid att förslag till riksdagen år 1977 om totalförsvarets inriktning kan grundas 
på överväganden och förslag från de sakkunniga. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 4 maj 1972 
sakkunniga för att utreda beredskapen i fråga om viss varuförsörjning. De 
sakkunniga överlämnade i augusti 1975 betänkandet (SOU 1975:57) Varu
försörjning i kristid. Statsmakterna har beslutat i anledning av förslag i vissa 
delar av betänkandet (prop. 1975176:152, FöU 1975/76:35, rskr 1975176:298). 
Övr.iga delar av betänkandet bereds f. n. inom departementet. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 27 februari 1975 
sakkunniga att utreda frågan om program för beredskapslagring av oljepro
dukter efter år 1976 (1975 års oljelagringskommitte). De sakkunniga över
lämnade i december 1976 betänkandet <SOU 1976:67) Beredskapslagring av 
olja, kol och uran. Betänkandet rernissbehandlas f. n. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 23 maj 1975 
sakkunniga att göra en översyn av överstyrelsens för ekonomiskt försvar 
organisation m. m. De sakkunniga överlämnade i september 1976 sitt be
tänkande 1Ds H 1976:4) Ny organisation för ÖEF. 

I mars 1976 utfärdade chefen för handelsdepartementet anvisningar för 
programplanering för perioden 1977178-1981 /82 avseende verksamheten 
inom det ekonomiska försvaret. Programplanerna överlämnades till rege

ringen i september 1976. 
I regeringskansliet bereds f. n. frågan om utökat stöd till teko-, sko- och 

garveriindustrier. 
I avvaktan på att beredningen av dessa frågor slutförs bör anslaget nu tas 

upp med oförändrat belopp. 
Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition, till Öi1erstyrefsen for 

ekonomiskt./Orsvar för budgetåret 1977 /78 beräkna ett förs\ags
anslag av 131 256 000 kr. 



KAPIT ALBUDGETEN 

V: Fonden för låneunderstöd 

V :7 Lån till teko-, sko- och ganeriindustrier 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /78 Förslag 

28 404 105 
25 000 000 
5 000 000 

Reservation 

65 

32 066 888 

Från anslaget bestrids kostnader för amorterings- och räntefria lån som av 
försörjningsberedskapsskäl lämnas till teko-, sko- och garveriindustrier(prop. 
1972: 127, FöU 1972:25, rskr 1972:325). Lån beviljas enligt särskilda av Kungl. 
Maj:t den 15 december 1972 meddelade föreskrifter. Anslaget är i sin helhet 
hänförligt till programmet Beklädnad m. m. Anslaget bör för nästa budgetår 
föras upp med 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till lån till teko-. sko- och garveriindustrier för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av 5 000 000 kr. 

V:S Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

934 029 
2 000 000 
3 000000 

Reservation 2 704 344 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringsstöd i form av avskrivnings
och investeringslån enligt förordningen (1973:608) om statligt stöd till 
kommersiell service i glesbygd (jfr. redogörelsen under anslaget D 7). Lånen 
beviljas av konsumentverket, som vid prövningen av stödärenden bistås av 
en till verket knuten rådgivande nämnd, glesbygdsnämnden. 

Komumentverket 

För att möta det beräknade stödbehovet erfordras ett anslag av 3 500 000 
kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 3 000 000 kr. och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd för 
budgetåret 1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av 3 000 000 

kr. 
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VIII: Fonden för beredskapslagring 

Överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond 

VIII:l Lagring för beredskapsändamål 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmälan av förslagsan

slagct F I. överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition, till Lagring_(<jr beredskaps

ändamål för budgetåret 1977178 beräkna ett investeringsanslag 

av 59 400 000 kr. 

IX: Diverse kapitalfonder 

Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

IX:8 Förrådsanläggningar m. m. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmälan av förslagsan

slaget F I. överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition, till Förrådsanläggningar 
m. m. för budgetåret 1977178 beräkna ett investeringsanslag av 

25 025 000 kr. 
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Register 
Sid. 

Översikt 

XI. Handelsdepartementet 
DRIFTBUDGETEN 

A. Handelsdepartementet m. m. 
21 Handelsdepartementct 
22 Kommitteer m. m. 
22 Extra utgifter 
22 Krigsmaterielinspektionen 
23 Kostnader för nordiskt samarbete 
23 Nordiska ministerrådets allmänna budget 

B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 
24 Sveriges exportråd 
26 Handelssekreterare 
29 Exportfrämjande åtgärder 
31 Utbildning i internationell marknadsföring m. m. 
33 Importkontoret för u-landsprodukter 
34 Sveriges turistråd 

C. Kommerkollegium m. m. 
36 Kommerskollegium 
37 Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 
38 Kostnader för vissa nämnder m. m. 

D. Pris-, konkurresn- och konsumentfrågor 
40 Marknadsdomstolen 
41 Näringsfrihetsombudsmannen 
42 Statens pris- och kartellnämnd 
44 Konsumentverket 
45 Förvaltningskostnader 
47 Forskning m. m. 
48 Allmänna reklamationsnämnden 
49 Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. 

E. Patent- och registeringsverket m. m. 
51 Patent- och registreringsverket 
63 Särskilda kostnader för förenings- m. n. register 

F. Ekonomiskt försvar 
64 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 

V. Fonden för låneunderstöd 
65 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 
65 Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd 

1 Beräknat belopp 

67 

9174000 
3 670000 

150000 
341 000 
250000 

8 975 0001 
22 560 000 

2 980 000 
17 755 000 
19 556 000 
2133 000 

I 000 
23 000 000 
65425 000 

18119000 
I 019 000 

778 000 
19916000 

I 187 000 
2 489000 

20 186 000 

31 350000 
2 052 000 
3 749000 
2 500000 

63513 000 

60074 000 
8 200 000 

68 274 000 

131 256 0001 
370 944000 

5 000000 
3 000000 
8000 000 
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VIII. Fonden för hl'redskapslagring 
Överstyrelsens för ekonomiskt försvar delfond: 

66 Lagring for bcredskapsiindamål 

IX. Diverse kapitalfonder 
Fiirrådsfondcn för ekonomiskt försvar 

66 Förrådsanläggningar m. m. 

Summa för kapitalbud~eten 

Totalt för handel~departementet 

l Beräknat belopp 

GOTAB Stockholm 1976 

68 

59 4000001 

25025 0001 

92 425 000 

463 369 000 



Bilaga 15 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 15 

Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, ar

betsmiljö, invandring och svenskt medborgarskap samt jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Anslagsfrågorna rörande regional utvecklings

planering och regionalpolitiskt stöd anmäls i industridepartementets bi

laga till budgetpropositionen. 
Målet för sysselsättningspolitiken är arbete åt alla. Som en riktlinje 

för samhällets stöd för sysselsättningen gäller att arbetsmarknadsproble

men skall mötas redan på arbetsplatsen. Samtidigt måste arbetslösa och 

nytillträdande på arbetsmarknaden, särskilt ungdomar, tillförsäkras ar

bete, utbildning eller praktik. 
Arbetsförmedlingen förstärks och effektiveras genom tillskott av perso

nal och tekniska hjälpmedel. Arbetsmarknadsverket tillförs medel för 

ytterligare 240 tjänster. Personalen ges ökade möjligheter till utbildning. 

ADB-baserade platslistor införs i hela landet. Vidgade försök med sök

ning och matchning av arbetssökande och lediga platser kommer att 
göras. Den allmänna platsanmälan enligt lagen (1976: 157) om skyldig
het för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsför

medlingen vidgas till att omfatta i första hand även Stockholms län. 

Flyttningsbidragssystemet förenklas och reformeras. 

Dessa åtgärder skall också förbättra möjligheterna för arbetshandi

kappade att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Villkoren för 

bidrag och lån vid köp av bil förbättras i samma syfte. Nya bidrags

villkor för halvskyddad sysselsättning träder i kraft den 1 januari 1977. 
Förslag till arbetsmiljölag överlämnas inom kort till lagrådet. En 

proposition beräknas kunna läggas fram under våren 1977. Inför lagens 

ikraftträdande och för skärpt kontroll av bl. a. kemiska ämnen i arbets

miljön föreslås nu en ytterligare utbyggnad av arbetarskyddsvcrket med 

85 tjänster. De särskilda lånegarantierna för arbetsmiljöförbättringar 

har förlängts att gälla under hela 1977. 

Förslag till ny semesterlag, som bl. a. innefattar fem veckors semester 
och möjlighet att spara viss del av semestern till senare tidpunkt, be

handlas f. n. av lagrådet. Fr. o. m. år 1977 blir viss tids ledighet med 

1 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 15 
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föräldrapenning semcstergrundandc oavsett vilken av föräldrarna som 
stannar hemma. 

Inom ramen för 1975 års riksdagsbeslut om riktlinjer för invandrar
och minoritetspolitiken har reformverksamheten fortsatt. Kvalifika
tionstiden för svenskt medborgarskap har sänkts. Från den 1 juli 1977 
tillämpas nya riktlinjer för undervisning av invandrarbarn. Arbetsgiva
res skyldighet att bereda utländsk arbetstagare ledighet och lön under 
viss tid för att delta i svenskundervisning har utsträckts. Frågan om 
stöd till tidningar och tidskrifter på främmande språk bereds f. n. inom 
regeringens kansli. Den lägre tolkutbildningen reformeras. ökade resur
ser ställs till invandrarverkets förfogande för bl. a. bidrag till invandrar
och minoritetsorganisationer och för informationsinsatser. För att minska 
handläggningstiderna i utlänningsärenden har regeringen nyligen beviljat 
verket medel för tillfällig förstärkning motsvarande åtta tjänster under 
innevarande budgetår. För nästa budgetår föreslås tillfällig förstärkning 
motsvarande totalt nio tjänster. 

Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män drivs vidare. Staten 
som arbetsgivare skall vidta konkreta åtgärder för jämställdhet. Bud
getministern har tidigare denna dag i sin anmälan av frågor, gemen
samma för flera huvudtitlar, redogjort för jämställdhetsarbetet inom 
statsförvaltningen. Under ledning av en parlamentarisk kommitte (Ju 
1976: 08) genomförs projekt för jämställdhet i arbetsliv och utbildning. 
Frågan om en lag mot könsdiskriminering utreds. Rätten till förvärvs
arbete är central för att nå jämställdhet. Sysselsättningsutredningen har 
fått medel för en särskild studie om förvärvshinder för kvinnor. 

Arbetsmarknad 

Under år 1975 var den internationella ekonomiska aktiviteten svag 
vilket främst drabbade exportindustrin. Detta medförde bl. a. en vi
kande orderingång, sänkt kapacitetsutnyttjande och ökad lageruppbygg
nad hos företagen. Försvagningen avspeglades också i efterfrågan på ar
betskraft inom industrin. Mot slutet av året skedde emellertid en upp
bromsning i nedgången. De lediga platserna har därefter legat relativt 
konstant inom industrin, med undantag för en viss uppgång andra kvar
talet 1976. Detta torde vara ett uttryck för den brist på vissa kategorier 

av anställda som fortfarande finns. 
Inom industrin var antalet sysselsatta enligt arbetskraftsundersök

ningarna (AKU) ca 20 000 personer färre under tredje kvartalet 1976 
än motsvarande period 1975. Denna nedgång har emellertid mer än väl 
kompenserats av en fortsatt expansion inom den offentliga sektorn, 
främst vård- och utbildningssidan. Sysselsättningen inom detta område 

låg tredje kvartalet 1976 ca 40 000 högre än ett år tidigare. Detta inne
bär dock en något långsammare expansion för den offentliga sektorn 
än närmast föregående år. Eftersom sysselsättningen inom övriga nä-
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ringsgrenar gått tillbaka något låg det totala antalet sysselsatta på den 

svenska arbetsmarknaden under tredje kvartalet 1976 stilla i förhållan
de till föregående år. Liksom under föregående år har kvinnorna svarat 
för större delen av sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn. 
Sysselsättningen bland äldre män har däremot sjunkit till följd av bl. a. 

den pensionsreform som trädde i kraft den 1 juli 1976. 

Antalet sysselsatta enligt AKU åren 1972-1976, kvartalsgenomsnitt av 

månadsdata ( 1 000-tal) 

Tidsperiod 1972 1973 1974 1975 1976 

Totalt 
l:a kv. 3 808 3 813 3 879 3 994 4041 
2:a kv. 3 877 3 879 3 937 4 056 4 105 
3:e kv. 3 898 3 941 4 027 4 121 4 121 
4:e kv. 3 866 3 900 3 991 4076 

Män 
l:a kv. 2 262 2 260 2 276 2 311 2 315 
2:a kv. 2 300 2 299 2 303 2 335 2 353 
3:e kv. 2 329 2 338 2 354 2 380 2 360 
4:e kv. 2 290 2 295 2 318 2 340 

Kvinnor 
l:a kv. I 546 I 553 I 603 I 683 1 725 
2:a kv. 1 577 I 580 I 634 I 721 1 751 
3:e kv. 1 569 1 603 1 673 I 741 1 761 
4:e kv. I 576 I 605 1 673 I 736 

Inom byggnadsverksamheten bröts år 1975 den kraftiga sysselsättnings
nedgång som noterats under 1970-talets första hälft och sysselsättningen 
stabiliserades med vissa regionala undantag. Arbetslösheten är f. n. låg 
och efterfrågan på främst yrkesutbildad arbetskraft god. 

Den svenska arbetsmarknaden har, trots konjunkturavmattning och 
en långsammare återhämtning än beräknat, präglats av en låg arbetslös
het enligt såväl AKU som arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) statistik 
över arbetslösa medlemmar i arbetslöshetskassor. Tredje kvartalet 1976 
uppgick den totala arbetslösheten enligt AKU till 1,5 % av arbets
kraften mot 1,6 resp. 1,9 % för samma period år 1975 och 1974. Även 

ungdomarnas situation förbättrades. För yngre flickor kvarstår dock 
betydande problem. 

Det totalt sett goda läget på arbetsmarknaden kan delvis förklaras av 

att den höga efterfrågan på arbetskraft inom den offentliga sektorn till 

stor del har kunnat ta emot tillskottet av kvinnor på arbetsmarknaden. 
Vidare har företagen under senare år visat ökad benägenhet att även 
under perioder med otillräcklig efterfrågan behålla sina anställda. Detta 
ökade sociala ansvarstagande har förstärkts av den trygghetslagstiftning 

som gäller sedan den l juli 1974. 
En förklaring till den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden 
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ligger också i de sysselsättningspolitiska åtgärder som har satts in från 
statsmakternas sida. Om dessa insatser har det rått bred politisk enig
het. En grundtanke vid utformningen av samhällets stöd för sysselsätt
ningen har varit att möta problemen redan på arbetsplatsen. Således 
har företagen fått möjlighet att under längre tid utnyttja investerings
fondsmedel och investeringsavdrag för bl. a. byggande och anskaffning 
av maskiner. Det särskilda statsbidraget till lagerökning har fått bety
dande omfattning. Stödet till företag som utbildar permitteringshotad 
personal har förstärkts. Statliga och kommunala industribeställningar har 
lagts ut till företag med vikande sysselsättning. Sysselsättningen inom 
byggnadsbranschen har främjats genom en rad åtgärder, bl. a. ökat bi
drag till projektering av statliga och kommunala objekt samt vissa typer 
av bostadshus. För främst ungdomsgrupperna har sysselsättningsska
pande åtgärder vidtagits i betydande omfattning. Detta har bl. a. skett 
genom olika former av kommunala, enskilda och statliga beredskapsar
beten och praktikplatser. Arbetsmarknadsverket har också fått perso
nalresurser för särskilda insatser för bl. a. ungdomar. 

För år 1977 präglas de ekonomiska utsikterna av en betydande osä
kerhet. Den ekonomiska återhämtningen går långsammare än beräknat. 
Kapacitetsutnyttjandet i företagen är fortfarande lågt och lagren främst 
av färdigvaror förhållandevis stora. Bl. a. dessa faktorer gör att före
tagen begränsar rekryteringen av personal. 

Arbetskraftsefterfrågan från näringslivet torde förbli svag under år 
1977. Företagens ökade benägenhet att under perioder med svag efter
frågan behålla sin personal har skapat ett kapacitetsöverskott så att 
produktionen inom åtskilliga branscher kan öka utan en motsvarande 
expansion av sysselsättningen. Industrisysselsättningen väntas fortsätta 
att minska i samma takt som under år 1976. Efterfrågan på personal 
inom den offentliga sektorn väntas däremot bli hög. Med hänsyn till 
läget för tillverkningsindustrin måste emellertid den sysselsättningspo
litiska beredskapen bibehållas på oförändrat hög nivå. Stöd till lager
hållning kommer att utgå även under första halvåret 1977. 

Strävandena att möta uppkommande problem i första hand på arbets
platserna måste vidmakthållas. Parallellt härmed krävs fortsatta an
strängningar för att hjälpa de nytillträdande, framför allt ungdomarna. 
De planeringsråd som nu inrättas med representanter för skola, arbets
förmedling, sociala myndigheter, arbetsgivare och fackförening skall 
följa de ungdomar som slutar skolan och se till att de tillförsäkras ar

bete, utbildning eller praktik. 
Arbetsförmedlingen har en nyckelroll både när det gäller att hjälpa 

arbetslösa i allmänhet och att ta hand om ungdomarna. Organisatoriskt 

har arbetsförmedlingen byggts ut ·kraftigt och en ytterligare utbyggnad 
föreslås nu. Arbetsmarknadsverket tillförs medel motsvarande ytterli
gare 240 tjänster. För personalutbildningen anslås ytterligare medel 
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vilket ökar möjligheten för arbetsförmedlingens personal att medverka 
vid platsförmedling för särskilda grupper, exempelvis ungdomar och 
personer med arbetshandikapp. Den försöksverksamhet med intensifie
rade förmedlingsinsatser för ungdomar som har pågått kan härvid ge 
god vägledning. En fortsatt lokalmässig upprustning föreslås. Utbygg
naden bör fördelas över landet så att huvudparten av de arbetssökande 
kan komma i åtnjutande av arbetsförmedlingens tjänster utan större 
besvär och tidsåtgång. Distriktsarbetsnämndernas verksamhet påbörjas 
i år på försök. Deras befogenheter och ansvar bör efterhand vidgas 
och fördjupas. Utvecklingen av ADB-metoder i platsförmedlandet fort
sätter. ADB-baserade platslistor kommer under budgetåret 1977178 att 
finnas i hela landet. Försöken med sökning och matchning vidgas. Sär
skilt betydelsefullt kan detta hjälpmedel bli i den interlokala förmed
lingen. AMS föreslås därför få medel att utvidga försöken till ytterligare 
sex kontor utöver de sex där man under innevarande budgetår på

börjar sådana försök. 
Det åtgärdssystem som arbetsförmedlingen har till sitt förfogande för 

att undanröja arbetshinder förbättras. Arbetsmarknadsutbildningen pla
neras för att kunna omfatta 135 000 deltagare. Utbildningsbidragen har 
höjts både den 1 januari och den 1 juli 1976. I anslutning till den av 
riksdagen nyligen beslutade höjningen av det kontanta arbetsmarknads
stödet höjs också utbildningsbidraget för ungdomar i motsvarande grad. 
I den mån arbetslöshetskassorna beslutar höja utgående dagpenning 
kommer också utbildningsbidragen att höjas. 

Ett betydande hinder för många arbetslösa att få ett lämpligt arbete 
är, att sådant finns endast på annan ort och att de ekonomiska påfrest
ningarna av en flyttning upplevs som stora. För att förbättra arbetsför
medlingens möjligheter att undanröja sådana hinder föreslås en reform 
av flyttningsbidragen. Innehållet i denna reform ansluter till förslagen 
i en utredning som överlämnats av AMS. Starthjälpen förändras och 
höjs från 3 000 till 4 500 kr. för hushåll med minst två medlemmar 
och från 1 500 till 2 000 kr. för hushåll med en person. Bidragsbestäm
melserna i övrigt förenklas och förbättras. 

Ett av AMS redovisat förslag till omläggning och förenkling av bi
dragssystemet vid kommunala och enskilda beredskapsarbeten med syfte 
att stimulera till mera dagsverksbilliga arbeten kommer att bearbetas yt
terligare inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Arbetsuppgifter och beslutsbefogenhctcr inom arbetsmarknadspoliti
ken är i dag i hög grad decentraliserade. Möjligheterna till ytterligare 
decentralisering prövas bl. a. på grundval av förslag som lagts fram a.v 
decentraliserings utredningen. 
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Arbetsmiljö 

Under senare år har det blivit alltmer uppenbart att arbetsmiljön spe
lar en viktig roll för utvecklingen på arbetsmarknaden. I ett längre per

spektiv blir insatser på arbetsmiljöområdet av avgörande betydelse för 
möjligheterna att bereda väg in i arbetslivet för nya grupper av arbets
sökande liksom för möjligheterna för enskilda arbetstagare att stanna 
kvar i arbetslivet när förutsättningarna för deras förvärvsarbete ändras. 

En anpassning av arbetstiden till individuella krav är en särskilt 
viktig faktor. De regler för deltidspension som har införts fr. o. m. den 
1 juli 1976 innebär att arbetet på ett stort antal arbetsplatser måste 
organiseras med hänsyn till önskemål om sådant deltidsarbete. Många 
småbarnsföräldrar har på motsvarande sätt önskemål om reducerad 
arbetstid och behov av föräldraledighet. Den kraftiga ökning av an
delen förvärvsarbetande föräldrar med barn i förskole- och skolåldern, 
som kalkyleras i 1975 års långtidsutredning, kan uppnås endast om det 
i företag och förvaltningar finns en tillräcklig flexibilitet i fråga om 
arbetets organisation. önskemål om ledighet för studier enligt studie
ledighetslagen ställer motsvarande krav. 

För personer med arbetshandikapp behövs särskilda åtgärder för att 
anpassa arbetet till individens förutsättningar. En rad åtgärder står till 
arbetsförmedlingens förfogande för att medverka vid en sådan anpass
ning. Särskilda anpassningsgrupper finns nu organiserade i drygt 5 000 
företag och förvaltningar. Det är av största vikt att verksamheten in
tensifieras i grupperna för att bereda anställning för arbetssökande 
med arbetshandikapp. 

Organisationen för skyddat arbete i skilda former och den yrkesin
riktade rehabiliteringen har utretts (SOU 1975: 82 resp. SOU 1976: 38). 
Förslagen har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. 

Inom kort kommer regeringen att till lagrådet överlämna förslag till 
arbetsmiljölag. Förslaget grundas på arbetsmiljöutredningens betänkan
de (SOU 1976: 1) Arbetsmiljölag. Betänkandet har varit föremål för 

en omfattande remissbehandling. Proposition beräknas kunna föreläggas 
riksdagen under våren för beslut vid riksmötet hösten 1977. Den nya 
lagstiftningen bör träda i kraft den 1 juli 1978, vilket innebär att orga
nisationer och arbetarskyddsmyndigheter får rimlig tid för sitt förbe
redelsearbete. Betydande insatser krävs av arbetarskyddsmyndigheterna 

för att utarbeta tillämpningsföreskrifter till den nya lagstiftningen. 
Den nya lagstiftningen syftar bl. a. till en vidgad kontroll av ämnen 

och maskiner som når arbetsplatserna och till ett effektivare tillsynsar
bete. Under senare år har arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen 
byggts ut kraftigt för att stå rustade inför de ökade krav som då möter. 

I årets budgetförslag föreslås denna utbyggnad fortsätta. Sammanlagt 85 
tjänster tillförs arbetarskyddsverket. 
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Ett förslag till nytt informationssystem för arbetsskador (SOU 1976: 

17) bereds i regeringens kansli. 
Förslag till ny semesterlag behandlas f. n. i lagrådet. Proposition be

räknas bli förelagd riksdagen i mars månad 1977. Förslaget innefattar 
bl. a. en förlängning av den lagstadgade semestern till fem veckor, rätt 
att hos arbetsgivaren spara den femte veckan till en längre samman
hängande ledighet och omfattande förbättringar av gällande regler för 
semestergrundande frånvaro. Den nya semesterlagen föreslås träda i 

kraft den 1 januari 1978. 
Delegationen för arbetstidsfrågor fortsätter sitt arbete. Betänkandet 

(SOU 1976: 34) Kortare arbetstid När? Hur? som innehåller synpunk
ter på problemen i samband med en allmän arbetstidsförkortning har 
remissbehandlats. Med utgångspunkt i detta material fortsätter delega
tionen arbetet för att kunna bedöma i vilken takt och under vilka förut

sättningar en arbetstidsförkortning kan ske. 
Lagstiftningen om medbestämmande i arbetslivet träder i kraft den 

1 januari 1977. Mellan parterna på arbetsmarknaden pågår nu förhand
lingar på den nya lagens grund. 

Den information och utbildning som skall ge stöd åt parterna i deras 
arbete att tillämpa lagen och föra över dess intentioner i praktiskt ar
bete har redan fått betydande omfattning. Verksamheten sker med stöd 
av medel som enligt riksdagens beslut tillförs arbetarskyddsfonden i 
särskild ordning. Fonden fördelar därefter pengarna till arbetsmark
nadens organisationer. 

Vid årsskiftet 1976-1977 inrättas det institut, centrum för arbetslivs
frågor, som genom tillämpad forskning kring arbetsorganisation och 
inflytandefrågor skall stödja det nya synsätt som medbestämmandelag
stiftningen ger uttryck för. 

Invandring och svenskt medborgarskap 

Under senare år har - som framgår av följande diagram - varia
tionerna i invandringen varit betydande. Diagrammet visar den totala 
in- och utvandringen, dvs. inkl. svenska medborgare. Efter den rekord
stora inflyttningen under åren 1969-1970, vilken dominerades av in
vandrare från Finland, återgick invandringen till en mera normal nivå 
samtidigt som utvandringen för första gången på 40 år blev större än 

invandringen. Orsaken till att utvandringen ökade under 1970-talets 
första år var det då försämrade sysselsättningsläget i Sverige. När 
situationen på den svenska arbetsmarknaden åter förbättrades ökade 
invandringen på nytt medan utvandringen minskade. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet s 

In- och utvandring (inkl. svenska medborgare) åren 1944-1975 
Antal 
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Under år 1975 invandrade sammanlagt 38 000 utländska medborgare 
till Sverige, medan drygt 20 000 utvandrade. lnvandringsöverskottet upp
gick således till 17 600 utländska medborgare i jämförelse med 12 000 
under år 1974. Som framgår av följande tablå var det i första hand in
vandringen från övriga nordiska länder som svarade för ökningen. 

Invandringen var under de första månaderna år 1976 mindre än 
under motsvarande tid år 1975. Under senare delen av året har den där
emot varit något högre än året före. Under år 1976 har totalt 39 700 
utländska medborgare registrerats som invandrare i Sverige medan ut

vandringen av utlänningar från Sverige var 18 700 personer. Arets netto

invandring var således 21 000 utlänningar. 

År Bruttoinvandring Utvandring Nettoinvandring 

Totalt Nordbor Icke- Totalt Nordbor Icke- Totalt Nordbor Icke-
Nordbor Nordbor Nordbor 

1970 73 600 48 000 25 600 21 300 15 600 5 700 52 300 32 400 19 900 
1971 38 700 20 700 18 000 31 400 23 800 7 600 7 300 -3 100 10400 
1972 25 600 13 600 12 000 32 300 22 200 10 100 -6700 -8 600 1 900 
1973 24 900 12 700 12 200 30 200 20000 10 200 --5 300 -7 300 2000 
1974 31 900 18 000 13 900 20200 13 900 6 300 11 700 4100 7 600 
1975 38 000 25 400 12 600 20400 13 300 7100 17 600 12 100 5 500 
19761 39 700 22100 17 600 18 700 12200 6 500 21000 9900 11100 

1 Siffrorna är preliminära. 
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Bland såväl in- som utvandrarna utgör finländarna den dominerande 

gruppen. Under år 1975 ökade invandringen från Finland beroende på 

en försämring i arbetsmarknadssituationen där. Inflyttningen från Dan
mark, som ökade kraftigt under år 1974, fortsatte även under år 1975. 

Danska medborgare svarade under dessa två år för huvuddelen av den 

nordiska nettoinvandringen. Under år 1976 har emellertid utvandringen 

av danska medborgare varit större än invandringen från Danmark. De 

utomnordiska invandrarna kommer från ett stort antal länder och be

står till övervägande del av flyktingar och anhöriga till tidigare invand

rare. Även utländska barn som har adopterats i Sverige utgör numera 

en betydande grupp bland invandrarna. Enbart under år 1975 omfat

tade denna grupp ca 1 500. Arbetskraftsinvandring i traditionell me

ning torde under år 1976 i stort sett ha förekommit endast från Finland. 

Under de senaste tre åren har den kollektiva överföringen av flyk

tingar främst avsett svårt utsatta personer i Latinamerika. Sedan hän

delserna i Chile hösten 1973 har drygt 3 000 latinamerikaner fått en fri
stad i vårt land. Av dessa har ca 1 000 kommit hit under år 1976. 

Sverige kommer dessutom att under kort tid ha tagit emot ca 6 000 

assyrier, företrädesvis från Turkiet. Assyrierna har jämställts med flyk

tingar i fråga om åtgärder för omhändertagande m. m. Omfattande in

satser har gjorts för att ta hand om assyrierna. Södertälje kommun, dit 

de flesta assyrier har sökt sig, har fått särskilt statligt stöd för de extra 
kostnader som den stora invandringen har medfört. 

Det totala antalet utländska medborgare i Sverige ökade från 401 200 

vid årsskiftet 1974-1975 till 409 900 vid årsskiftet 1975-1976. Främst 
ökade antalet danska och finländska medborgare, medan t. ex. antalet 

jugoslaviska och grekiska medborgare förblev på samma nivå som un
der år 1.974. Antalet finländska medborgare i Sverige uppgick vid års
skiftet 1975--1976 till 184 000 personer. 

Drygt 14 300 personer fick svenskt medborgarskap under år 1975, 
varav ca 5 800 var från Finland, drygt 1 100 från Danmark och nära 
900 från Jugoslavien. Motsvarande siffror för år 1974 var 16 200, 6 800, 
1 300 och 900. Antalet naturaliserade svenska medborgare, som nu finns 
i Sverige, uppskattas till ca 270 000. 

Ytterligare reformer för invandrarna har genomförts i enlighet med 

statsmakternas beslut våren 1975 om riktlinjer för invandrar- och mino

ritetspolitiken. Det har blivit lättare för invandrare att få svenskt med

borgarskap. Fr. o. m. den 1 juli 1976 har kvalifikationstiden för att efter 

ansökan få svenskt medborgarskap sänkts från sju till fem år för icke

nordiska medborgare och från tre till två år för nordiska medborgare. 

Vidare har försörjningsvillkoret tagits bort. 

Under år 1976 fattade statsmakterna även beslut om långtgående re
former för invandrarbarnen. Enligt 1975 års riktlinjer för invandrar

och minoritetspolitiken skall invandrarna och deras barn ges reella för-
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utsättningar att behålla och utveckla det egna språket och den egna kul
turen samt hålla kontakt med ursprungslandet. Enligt riksdagens beslut 

våren 1976 skall kommunen erbjuda och anordna hemspråksträning i 

den allmänna förskolan och hemspråksundervisning i grundskolan och 
gymnasieskolan. I enlighet med vad riksdagen har uttalat våren 1976 
har regeringen nyligen återkommit till riksdagen med förslag (prop. 

1976/77: 22) om statsbidrag för hemspråksundervisning för invandrar

barn samt om inrättande av särskilda statligt reglerade tjänster för hem

språkslärare vid kommunens skolväsende. Skolöverstyrelsen har nyligen 

avgett förslag om reguljär utbildning för hemspråkslärare. Förslaget be

reds f. n. inom regeringens kansli. De nya riktlinjerna för undervisning 

av invandrarbarn skall tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1977. 

Riksdagen beslöt under våren 1976 (prop. 1975176: 177, lnU 1975176: 
41, rskr 1975176: 335) om vissa ändringar i lagen (1972: 650) om rätt 
till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare. 

Enligt denna lag är arbetsgivaren skyldig att före den l juli 1978 be

reda sådan utländsk arbetstagare som börjat sin första anställning här 

i landet före år 1973 möjlighet till ledighet och lön under viss tid för 

att delta i svenskundervisning. Arbetsgivarens skyldighet i detta hänseen

de utsträcks till den 1 juli 1979, om han har försummat att ge ledighet 

och lön inom den föreskrivna tiden. Lagen gäller numera även för sådan 

arbetstagare, som har blivit svensk medborgare sedan han påbörjat den 

undervisning som avses i lagen. Samtidigt med att lagändringarna ge

nomfördes tilldelades de fackliga organisationerna särskilda medel för 
att genom uppsökande verksamhet informera de anställda invandrarna 

om lagen. 
I samband med behandlingen av presstödspolitiken under våren 1976 

uttalade riksdagen, att frågan om statligt stöd till tidningar på annat 
språk än svenska skulle ses över. Frågan om nya riktlinjer för tidnings

stödet bereds f. n. inom budgetdepartementet. 
Atgärder har vidtagits i syfte att förbättra tillgången på kunniga tol

kar. Försöksverksamheten med utbildning av s. k. kontakttolkar har 

fortsatt i skolöverstyrelsens regi. Den försöksverksamhet med högre 
tolkutbildning i finska och tyska språken, om vilken riksdagen beslöt år 

1974, skall enligt riksdagsbeslut år 1976 utökas med de serbokroatiska 

och grekiska språken. Som framgått av vad chefen för utbildningsdepar

tementet tidigare denna dag har anmält, föreläggs riksdagen nu förslag 

om bl. a. utformningen av den lägre tolkutbildningen. Vidare bör i detta 

sammanhang nämnas att ett statligt system för godkännande av tolkar 

och auktorisation av översättare tillkom genom riksdagsbeslut under 

våren 1975. Verksamheten administreras av kommerskollegium. Efter 

vissa försök med prov för godkännande av tolkar under budgetåret 

1975/76 påbörjades verksamheten i hela sin omfattning under hösten 

1976. 
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Riksdagen fattade under år 1976, utöver vad som nyss redovisats, be

slut om andra insatser på invandrarpolitikens område, bl. a. om studie

socialt stöd för vuxna som deltar i grundläggande utbildning för att i 
första hand lära sig läsa och skriva. Som framgått av vad chefen för ut
bildningsdepartementet tidigare denna dag har anfört, föreläggs riks
dagen nu förslag om såväl förbättrat studiesocialt stöd som grundutbild

ning för vuxna. 
Statens invandrarverk tilldelades för innevarande budgetår ökade re

surser för insatser och stöd i olika former för invandrare. Sålunda anvi

sades ytterligare medel för statsbidrag till invandrar- och minoritetsor
ganisationer och för avgränsade projekt till förmån för invandrare. Vi

dare förstärktes verkets resurser för information till och om invandrare. 

Statsmakternas beslut år 1975 att införa kommunal rösträtt och val
barhet för invandrare föranledde omfattande insatser under år 1976 i 

syfte att informera i första hand röstberättigade invandrare om refor
mens innehåll. En särskild ledningsgrupp ansvarade för samordningen 

av informationsinsatserna. Enligt invandrarverkets preliminära beräk-• 
ningar över invandrarnas valdeltagande röstade drygt 50 % av de röst-

berättigade i 1976 års kommunalval. 
Tillströmningen av tillstånds- och medborgarskapsärenden till invand

rarverket har under budgetåret 1975/76 ökat väsentligt. Trots den stora 

avgången av rutinerad personal i samband med verkets omlokalisering 

till Norrköping har antalet avgjorda ärenden ökat, men inte i tillräcklig 
omfattning. Balanserna av icke avgjorda ärenden har därför stigit. Ba

lansutvecklingen har inneburit allt längre väntetider för de sökande, 

stora påfrestningar för verkets personal och höga kostnader för sam
hället. Verket har därför beviljats extra medel för att redan under inne
varande budgetår kunna förstärka personalen med åtta tjänstemän. 

Utlänningslagkommitten (A 1975: 04), som har i uppdrag att utarbeta 
en ny utlänningslag, skall dessutom med förtur överväga möjligheterna 

att förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden. Utredningen be
räknas avlämna ett delbetänkande rörande bl. a. denna fråga under vå
ren 1977. 

Som ytterligare ett led i strävandena att förkorta handläggningsti

derna har chefen för justitiedepartementet tidigare denna dag föreslagit, 
att s. k. utredningscentraler inrättas i de tre största polisdistrikten, dit ut
redningar i komplicerade utlänningsärenden kan koncentreras. 

Jämställdhet mellan kvinnor och 111ä11 

Arbetsmarknadsdepartementet har sedan oktober 1976 ansvaret för 

det arbete på att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män som 
dessförinnan låg på statsrådsberedningen. 

Det konkreta arbetet med skilda projekt, som satts i gång av den s. k. 
lilla delegationen, fullföljs under ledning av den parlamentariska kom
mitten <Ju 1976: 08) för frågor rörande jämställdhet mellan män och 
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kvinnor m. m. Samtliga riksdagspartier får därmed numera delta i plane

ringen av detta arbete. 
Jämställdhetsdelegationens arbete var till stor del koncentrerat till ar

betsmarknadspolitiska åtgärder. Delegationen initierade en försöksverk

samhet med kvinnor på typiskt manliga arbeten i sex län. Hittills har 

omkring 2 000 kvinnor kunnat börja förvärvsarbeta inom ramen för pro

jektet. En utvärdering av försöksverksamheten i ett av länen - Kris

tianstads - har presenterats hösten 1976. 
DeJe.gationen har i samarbete med berörda fackliga organisationer 

haft överläggningar med ett antal privata företag för att ge underlag för 

särskilda jämställdhetsprogram. 
En försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag har bedrivits vid 

Huskvarna AB. Intresset härför från såväl manliga som kvinnliga an
ställda har varit stort. Beroende på bl. a. konjunkturläget har dock om

fattningen av försöket varit begränsad. På det statliga området har dele

gationen i en skrivelse år 1975 till Statsföretag AB begärt att personal

politiska handlingsprogram upprättas. En bred genomgång i partsam

mansatta grupper har påbörjats vid Statsföretag AB och en första rap

port håller på att utarbetas. 

Delegationen har tillsammans med sin referensgrupp "Tekniska tje
jer" med LKAB diskuterat möjligheterna att engagera fler kvinnor i 

tekniska arbetsuppgifter inom gruvförvaltningen. 
I augusti 1976 utfärdades en förordning (1976: 686) om jämställdhet 

mellan kvinnor och män i statlig tjänst och ett cirkulär (1976: 687) om 
arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig tjänst där 
statliga myndigheter åläggs att efter samråd med arbetstagarorganisa

tionerna vid myndigheterna årligen upprätta en plan för sitt jämställd

hetsarbete. Myndigheterna åläggs vidare att i samband med sina årliga 

anslagsframställningar redogöra för vidtagna åtgärder för att öka jäm
ställdheten. Särskilda informations- och rekryteringskampanjer skall 
också göras när större rekryteringsbehov uppstår inom tjänstekategorier 

som domineras av kvinnor eller män för att stimulera personer av mot

satt kön att söka tjänsterna. Jämställdhetsdelegationen har påbörjat 

överläggningar med i första hand statens personalnämnd om det prak

tiska jämställdhetsarbetet. 
Jämställdhetsdelegationen har under år 1976 presenterat en deltidsun

dersökning - (SOU 1976: 6) Deltidsanställdas villkor - och förslag 

i anslutning härtill. Undersökningen och förslagen har remissbehandlats. 

Delegationen har i skrivelse till försvarsdepartementet begärt för

bättrade möjligheter för värnpliktiga att utnyttja föräldraförsäkringen. 

I skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet har delegationen begärt en 

bättre anpassning av arbetsvillkoren för gravida kvinnor. 

I detta sammanhang kan även erinras om att statsrådet Mogård un

der nionde huvudtiteln har anmält att hon inom kort avser tillkalla en 
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särskild arbetsgrupp för att behandla frågan om en ökad rekrytering av 

kvinnor till skolledarbefattningar. 
Den vid världskonferensen för det internationella kvinnoåret god

kända världsaktionsplanen har remissbehandlas och synpunkter på den 

lokala anpassningen av planen har därvid lämnats. 
Delegationen har också utarbetat och distribuerat en informationsfol

der till myndigheter, företag, organisationer och enskilda. 
Delegationens uppgifter har som nämnts förts över till jämställdhets

kommitten. Denna har i oktober givits tilläggsdirektiv som bl. a. inne
fattar ett uppdrag att utarbeta förslag till lag mot könsdiskriminering. 

Internationellt samarbete 

I arbetsmarknadsdepal'tementet handläggs ärenden rörande förhållan

det till internationella arbetsorganisationen (ILO). Under år 1976 har 

Sverige med trepartsdelegationer (företrädare för staten, arbetsgivarna 
och arbetstagarna) deltagit dels i internationella arbetskonferensens 

61:a (ordinarie) sammanträde, dels i dess 62:a sammanträde (ILO:s 

nionde sjöfartskonferens), dels i organisationens konferens om syssel

sättning, inkomstfördelning och socialt framåtskridande samt den inter

nationella arbetsfördelningen (den s. k. världssysselsättningskonferen

sen). 
Av arbetskonferensen vid dess båda sammanträden antagna instru

ment kommer på sedvanligt sätt att föreläggas riksdagen. Världssyssel
sättningskonferensens slutdokument har nyligen behandlats av ILO:s 
styrelse. Riksdagen bör senare få ta del av dokumentet genom att detta 

överlämnas till den. 

Sverige har den 19 juli 1976 ratificerat ILO:s konventioner (nr 141) 
om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den 
ekonomiska och sociala utvecklingen samt (nr 142) om yrkesvägledning 
och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser. Konventio
nerna träder för Sveriges del i kraft den 24 november och den 19 juli 
1977. 

I november 1976 förrättade ILO:s styrelse val av medlemmar i orga
nisationens tio industrikommitteer för den period som börjar år 1978. 
Sverige, som f. n. är medlem i kommitteerna för inlandssamfärdsel, 
järn- och stålindustri, verkstadsindustri, byggnads-, anläggnings- och of

fentliga arbeten samt i kommitten för tjänstemän och utövare av fria yr

ken, återinvaldes i de fem nämnda kommitteerna och valdes dessutom 
in i kommitten för den kemiska industrin. 

Regelbundet nordiskt samråd förekommer i frågor rörande ILO. 

Norden återfick vid senaste val till ILO:s styrelse en ordinarie rege

ringsplats. Denna innehas under perioden 1975-1978 av Norge. Enligt 
nu tillämpad turordning kandiderar Sverige till en plats i styrelsen under 

därpå följande treårsperiod. 
För beredning av vissa ärenden rörande förhållandet till ILO finns en 
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kommitte, ILO-kommitten som har ledamöter från staten samt arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna. En översyn av kommittens ar
betssätt har aktualiserats av de instrument som antogs av internationella 
arbetskonferensen i juni 1976. 

Under år 1977 kommer Sverige genom arbetarskyddsfonden att vara 
värdland för ett !LO-symposium om luftföroreningar i arbetsmiljön. 

Inom ramen för det nordiska samarbetet har under år 1976 bl. a. ut
arbetats ett program på arbetsmiljöområdet. Programmet kommer i 
form av ett ministerrådsförslag att föreläggas Nordiska rådet vid dess 
25:te session i Helsingfors. Det år 1975 antagna programmet för samar
bete på arbetsmarknadsområdet följs upp i nordiska arbetsmarknadsut
skottet och dess underorgan. 

Sverige har under år 1976 aktivt deltagit i arbetet inom bl. a. OECD:s 

arbetskrafts- och socialkommitte. Vid ett kommittemöte på ministernivå 
antog medlemsländerna en ny rekommendation om sysselsättningspoliti
ken. A ven i Europarådet har frågor inom departementets verksamhets
område bevakats. Särskild uppmärksamhet har ägnats frågor rörande 
migrerande arbetare, däribland medborgarskapsfrågor. 

Sverige deltar på skilda sätt i internationellt samarbete i frågor rö
rande skydd och omhändertagande av flyktingar. Huvudsakligen be
handlas dessa frågor inom ramen för FN-samarbetet, särskilt i FN:s 
flyktingkommissaries exekutivkommitte. I början av år 1977 samman
träder på inbjudan av flyktingkommissarien en konferens för att ta ställ
ning till frågan om en konvention om s. k. territoriell asyl. 

Under år 1976 har bilaterala förhandlingar med Förbundsrepubliken 
Tyskland slutförts på arbetslöshetsförsäkringens område. 

Regeringen har beslutat att anslagsfrågor avseende socialattacheernas 
verksamhet budgetåret 1977178 skall anmälas under tolfte huvudtiteln. 

Sammanställning 
Anslagsförändringama inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hetsområde i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för 
budgetåret 1976177 (exkl. anslagen på driftbudgeten rörande regional ut
veckling och anslagen på kapitalbudgeten Statens hantverks- och indu

strilånefond samt Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån vilka tas upp 
under fjortonde huvudtiteln) framgår av följande sammanställning 

(milj. kr.) 

Anvisat Förslag Förändring 
1976/77 1977 /78 

DRIFTBUDGETEN 
A Arbetsmarknadsdepartementet m.m. 31.9 33,8 + 1,9 
B Arbetsmarknad m. m. 4 330,4 4 453,0 +122,6 
C Arbetsmiljö 1 250,5 1 471,1 +220,6 
D Invandring m. m. 69,0 106,8 + 37,8 

Totalt för arbetsmarknads-
departementet 5 681,8 6 064,7 +382,9 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Ahlmark 

vid regeringssammanträde 

1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser arbets

marknadsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Tolfte huvudtiteln 

A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Arbetsmarknadsdepartementet 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

13 497 749 

14 559 000 

13 008 000 

I anslutning till regeringsskiftet hösten 1976 har ansvaret för arbetet 

för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män förts över till 
arbetsmarknadsdepartementet från statsrådsberedningen/justitiedeparte
mentet. Chefen för industridepartementet har förordnats att i chefens för 
arbetsmarknadsdepartementet ställe föredra ärenden angående regional
politiska frågor. Anslag avseende regional utvecklingsplanering, regional
politiskt stöd, samråd i lokaliseringspolitiska ärenden samt uppföljning 
och bevakning av företag som har fått statligt stöd anmäls i industri
departementets bilaga till budgetpropositionen. Ansvaret för socialatta
cheernas verksamhet fr. o. m. budgetåret 1977178 förs över till arbets

marknadsdepartementet från socialdepartementet. Till arbetsmarknads
departementet hör därefter frågor om arbetsmarknad, arbetsmiljö, in

vandring och svenskt medborgarskap, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt internationellt samarbete som berör dessa frågor. Departe
mentet har personal på sammanlagt 100 personer. Av dessa är 54 hand

läggare. Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 65 s. 19, SU 

1965: 105, rskr 1965: 295) har regeringen inrättat två tjänster för de
partementsråd, varav den ena i utbyte mot kanslirådstjänst, samt en tjänst 

för kansliråd i arbetsmarknadsdepartementet. 
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överföringen av regionalpolitiska frågor till industridepartementet in
nebär att ett antal tjänster flyttas från arbetsmarknadsdepartementet. 

Kostnaderna för dessa tjänster m. m. bestrids under innevarande bud
getår från detta anslag. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1977/78 

54 
46 

100 

11 936 000 
327 000 
745 000 

13 008 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 13 008 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för yt

terligare tre tjänster för handläggare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1977178 an

visa ett förslagsanslag av 13 008 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977 /78 Förslag 

10 647 562 

11697000 
13 297 000 

Reservation 3 024 594 

För budgetåret 1977178 förordar jag att anslaget förs upp med 
13 297 000 kr. Jag har därvid räknat med 4 550 000 kr. till forsknings

och utvecklingsarbete ( + 350 000 kr.). 
För övrig utredningsverksamhet räknar jag med ett medelsbehov av 

8 747 000 kr. ( + 1 250 000 kr.). Jag har därvid beräknat medel för jäm
ställdhetskommitten (Ju 1976: 08) som enligt regeringens beslut har förts 

över till :arbetsmarknadsdepartementet. 
Jag hemställer a.tt regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett reser

vationsanslag av 13 297 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

222 437 
300 000 

300 000 

Reservation 30 319 

För budgetåret 1977178 förordar jag att anslaget förs upp med samma 

belopp som för budgetåret 1976177, dvs. med 300 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1977 /78 anvisa ett reserva

tionsanslag av 300 000 kr. 

A 4. Internationellt samarbete 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

4 322 796 

5 300 000 

5 600 000 

Från anslaget skall bestridas kostnader för Sveriges deltagande i inter
nationella arbetsorganisationens (ILO) verksamhet och för ILO-kommit
ten. Kostnader för annat internationellt samarbete inom departementets 

ansvarsområde bestrids också från anslaget liksom kostnader för sådana 
internationella kongresser i Sverige, för vilka Sverige åtar sig värdska

pet, bl. a. inom ramen för FN-samarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationellt samarbete för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 5 600 000 kr. 

A 5. Socialattacheer 

1975176 Utgift 
1976177 Anslag 
1977178 Förslag 

1146 310 
1550000 
1586000 

Detta anslag har förts över från femte huvudtiteln (Litt. L 1.) 

F. n. finns fem socialattacheer som är stationerade i Bonn, Bryssel, 
London, Ottawa och Washington. 

1976/77 Beräknad 
ändring 
1977/78 

Personal 9 1/2 +1/2 
Anslag 
Lönekostnader 835 000 +15 000 
Bostadskostnader 268 000 
Sjukvård 10000 
Reseersättningar (resor till och från Sverige vid 

tjänsteuppdrag och semester) 66000 +10 000 
Expenser (inkl. reseersättningar inom verksam-

hetsområdena) 104 000 +Il 000 
Vissa kostnader för biträden m. m. 267 000 

1550000 +36000 

Löne- och prisomräkning 36 000 kr. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1586000 kr. 

2 Riksdagen 1976177. 1 sam[. Nr 100. Bil. 15 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialattacheer för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslags
anslag av 1 586 000 kr. 
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8. ARBETSMARKNAD M. M. 

Arbetsmarknaden under år 1976 

Under år 1975 ökade antalet sysselsatta mycket kraftigt och låg vid slu

tet av året 80 000 högre än ett år tidigare. Under slutet av år 1975 och 

hela 1976 har emellertid ökningstaktcn successivt bromsats upp och un

der tredje kvartalet 1976 låg antalet sysselsatta för första gången sedan 

1973 stilla i förhållande till föregående år. Bland kvinnorna, som även 

tidigare svarat för huvudparten av sysselsättningstillväxten, låg antalet 

sysselsatta fortfarande tredje kvartalet 1976 ca 20 000 högre än vid 

motsvarande tid närmast föregående år. ökningstakten har emellertid 

även för denna grupp mattats under det senaste året. 

Bland de äldre männen har sysselsättningen minskat med 20 000 un

der det senaste året. Denna nedgång är till en del föranledd av den sänk

ning av den allmänna pensionsåldem från 67 till 65 år som trädde i 

kraft den 1 juli 1976. 

Arbetskraften har under året ökat i ungefär samma takt som syssel

sättningen. Kvinnornas arbetskraftsdeltagande har alltså fortsatt att öka. 

om än i en något långsammare takt mot slutet av året. Som en följd av 

detta befinner sig nu 75 % av kvinnorna i åldern 25-54 år - de åldrar 

där förändringen varit kraftigast - på arbetsmarknaden. 

Antalet personer i arheiskraften och sysselsatta enligt urbetskraftrnnder

sökningarna (A K U) under tredje kvarwlet åren 1971-1976 (1 000-tiil) 

År 1 arbetskraften Sysselsatta 
totalt därav kvinnor totalt därav kvinnor 

1971 3 996 I 596 J 894 I 546 
1972 4 004 I 621 3899 I 56<; 
1973 4 035 I 650 3 940 I 603 
1974 4 105 I 716 4026 l 673 
1975 4 187 I 778 4121 I 741 
1976 4 184 I 800 4 121 I 761 

Det fortsatt goda sysselsättningslägct förklaras i huvudsak av att de 

offentliga tjänsterna, främst inom vård och utbildning, fortsatt att ex

pandera under år 1976. Under tredje kvartalet 1976 sysselsattes inom 

denna sektor 40 000 fler än året innan. Detta innebär att ökningen inom 

offentliga tjänster varit något långsammare under andra halvåret 1976, 

men att den ändå varit ·tillräcklig för att balansera den svaga utveck

lingen inom industrin. 

Som en följd av den vikande efterfrågan på arbetskraft inom indust

rin sjönk antalet sysselsatta inom denna sektor i början av år l 976 med 
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ca 20 000 i förhållande till närmast föregående år. Denna nedåtgående 

tendens har dock inte förstärkts under andra halvåret. 

Under den första hälften av 1970-talet har sysselsättningen inom 
byggnadsverksamheten genomgått en relativt kraftig tillbakagång, 
främst som en följd av minskningen i bostadsbyggandet. Under år 1975 

bröts denna utveckling och byggnadssysselsättningen har under år 1976 

legat på en hög nivå. 
Utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft framgår även av följande 

tabell och diagram, som visar antalet vid arbetsförmedlingen kvar
stående obesatta platser resp. nyanmälda platser. 

Kvarstående lediga platser. Kvartalsgenomsnitt a1• mittmånadsdata 

1972 1973 

l :a kv. 26 000 26 000 
2:a kv. 41 000 42 000 
3:c kv. 34 000 38 000 
okt.-nov. 25 000 34 000 

1974 

36 000 
65 000 
50 000 
45 000 

1975 

49 000 
73 000 
45 000 
35 000 

1976 

40000 
65 000 
45 000 
38 0001 

Antalet obesatta platser har under den första hälften av år 1976 legat 
lägre än vid motsvarande tidpunkter år 1975. Under tredje kvartalet steg 
emellertid siffrorna till nivån året innan. 

Utvecklingen av antalet till arbetsförmedlingen nyanmälda platser är 

av särskilt intresse, eftersom den mer direkt kan sägas avspegla aktivite

ten på arbetsmarknaden. Samma tendens framträder här som för de 

Till arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser åren 1974-19761 

1000-tal ~Dl 
platser 1974 J9751976 

250 

200 

150 
... 

.. 

100 

so 

0 
1.a kv 

Samtliga yrken 

2:ak,. 4: r kl' l: a kl' 

Industriarbete 
2:a k" 

1 Eftersom allmän platsanmälan införts i Blekinge, Kristianstads och Malmö
hus län fr. o. m. oktober 1976, är talen för 4:c kvartalet inte helt jämförbara 
med motsvarande siffror tidigare. 

.l: e k\' 4:e kl 
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kvarstående obesa~ta platserna. Tillströmningen av platser slutade sjun

ka under tredje kvartalet 1976. Såväl totalt som för industriarbetare anty

der siffrorna en viss återhämtning. Denna kan ses som en följd av att in

dustrin under andra halvåret i högre utsträckning börjat nyrekrytera för 

att upprätthålla personalstyrkan på en oförändrad nivå. Fortfarande lig

ger dock tillströmningen av platser klart under 1974 års nivå. 

Enligt konjunkturbarometern för industrin i september 1976 uppgav 

42 % av företagen att de hade brist på yrkesarbetare. Detta innebär en 

klar ökning sedan första kvartalet då motsvarande siffror låg på 33 % . 

Den uppgång i orderingång och kapacitetsutnyttjande som kunde avlä

sas i barometerundersökningen andra kvartalet 1976 synes dock ha för

svagats något under det tredje kvartalet, främst som en följd av mer 

dämpad utveckling av den utländska efterfrågan än vad som tidigare 

hade förutsetts. Även i länsarbetsnämndernas höst prognoser är förvänt

ningarna om en snabb uppgång i industrins arbetskraftsefterfrågan 

mindre optimistiska än tidigare under året. 

I följande figur redovisas den totala omfattningen av antalet berörda 

av varsel om nedläggning och permitteringar under den senaste treårs

perioden. 

Varsel om perso11alinskrä11kningar (samtliga berörda) 
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Under år 1975 steg antalet personer berörda av varsel successivt. An

talet varsel har under 1976 stabiliserats på ungefär samma nivå som år 
1975. Den markerade toppen i mars 1976 beror på en tillfällig anhop
ning av varsel från ett begränsat antal företag med stort antal berörda, 

varav flera med mycket långa varseltider, och bör inte ses som någon 
markerad vändpunkt. Vid bedömning av utvecklingen över tiden måste 

man också beakta att lagen om anställningsskydd, som trädde i kraft 
den 1 juli 1974, medfört en utbyggd skyldighet för arbetsgivarna att 

varsla om planerade personalinskränkningar. Det ökade antalet varsel 
behöver därför inte i och för sig innebära någon ökning i antalet verk
ställda personalinskränkningar. Någon statistik häröver finns dock inte. 

Antalet arbetslösa enligt AKU, fördelat på kön och ålder under åren 1974-1976 ( 1 000-ta/) 

År Ungdomar under 25 år Män över 25 år Kvinnor över 25 år 

l:a 2:a 3:c I :a 2:a 3:c I :a 2:a 3:e 
kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. 

1974 33 26 34 38 26 21 30 21 23 
1975 24 25 27 26 21 18 21 17 21 
1976 27 23 27 27 19 15 22 19 22 

Som framgår av tabellen har arbetslösheten i stort sett legat på en sä

songmässigt låg och stabil nivå sedan första kvartalet 1975. I början av 

år l976 antydde AKU en viss tendens till uppgång i arbetslösheten, 
framförallt bland ungdomsgruppcrna. Siffrorna har under resten av året 
legat på en låg nivå, som väl kan jämföras med föregående högkon

junkturår. 

Antalet arbetslösa procenr m• a111ale1 personer i arberskraften enligt 

AKU åren 1974-1976 

"· .·o 
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Den relativa arbetslösheten har under år 1976 motsvarat ca 1,6 % av 

arbetskraften som ett årsgenomsnitt. De relativa arbetslöshetstalen för 

olika åldersgrupper under tredje kvartalet den senaste treårsperioden 

framgår av följande tabell. 

Arbetslösheten i procent i olika åldersgrupper enligt AKU tredje kvarta

let åren 1974-1976 

Åldersgrupp 1974 1975 1976 

16-24 år 4,7 3,6 3,7 
25-44 år 1,3 1,2 1,5 
45-54 år 0,9 0,7 0,7 
55-64 år 1,6 ],] 0,7 
65-74 år 2,5 3,1 1,2 
16-74 år 1,9 1,6 1,5 

Arbetslösheten låg under tredje kvartalet 1976 för flertalet ålders-

grupper på ungefär samma nivå som ett år tidigare. Den markerade 

nedgången i arbetslösheten för åldersgrupper över 65 år kan i huvudsak 

hänföras till den tidigare omnämnda sänkningen av pensionsåldern vid 
halvårsskiftet 1976. 

Vad beträffar ungdomsgrupperna totalt sett har arbetslösheten redu

cerats betydligt under de senaste två åren. När det gäller de yngsta kvin

norna, 16-19 år, har emellertid utvecklingen varit mindre gynnsam än 

för de övriga ungdomarna. Arbetslösheten låg här under tredje kvartalet 

på drygt 7 %, vilket är avsevärt mer än för ungdomsgruppen totalt 
sett. 

I fråga om arbetslöshetens regionala utveckling kan konstateras att 
inga större förskjutningar skett mellan de större länsgrupperna. För så
väl storstadslän, skogslän som övriga län låg arbetslösheten tredje kvar
talet 1976 på ungefär samma nivå som ett år tidigare. 

Arbetsförmedlingarnas statistik över arbetslösa medlemmar i arbets

löshetskassorna visar en utveckling som i stora drag överensstämmer 
med arbetskraftsundersökningarnas uppgifter. Arbetslösheten har under 

1976 legat på 1975 års nivå med undantag för den äldsta åldersgruppen, 

där antalet arbetslösa som en följd av sänkningen av pensionsåldern fal

lit markant från halvårsskiftet 1976. Andelen arbetslösa kassamedlem

mar har under tredje kvartalet varit 1,5 % inom byggnadskassorna, 

1, 1 % inom industrikassorna och 0,4 % inom tjänstemannakassorna. 

Byggarbetsmarknaden har, med vissa regionala undantag, under år 

1976 präglats av en låg arbetslöshet och periodvis brist på arbetskraft 
inom vissa yrkeskategorier. 
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Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa kassamedlemmar vid skilda 

tidpunkter och inom skilda åldersgrupper 

År Februari Maj Augusti November 

1974 
-24 år 6 109 3 553 3 234 3 507 

25-59 år 28 975 15 988 16 557 17 320 
60- år 15 428 12 670 14 185 15 887 
samtliga 50 512 32 211 33 976 36 714 

1975 
-24 år 3 143 2 581 3 479 4 407 

25-29 år 18 798 12 126 12 838 15 935 
60- år 19 026 17 319 16 907 18 012 
samtliga 40 967 32 026 33 224 38 354 

1976 
-24 år 4 772 2 855 4 086 4 667 

25-59 år 20 507 Il 312 12 636 15 850 
60- år 19 723 17 437 6 907 7 829 
samtliga 45 002 31 604 23 629 28 346 

Sedd i ett internationellt perspektiv, har utvecklingen på den svenska 

arbetsmarknaden varit synnerligen gynnsam under år 1976. Arbetslös
heten har legat på en nivå motsvarande den närmast föregående hög
konjunkturen och sysselsättningen har varit fortsatt hög även om den 
tidigare mycket starka sysselsättningsökningen visat tecken på att stag

nera under andra hälften av året. 
Denna gynnsamma utveckling skall ses i ljuset av bl. a. de arbets

marknadspolitiska åtgärder som under stor enighet i riksdagen genom
förts under åren 1975 och 1976. 

Under år 1975 vidtogs en rad åtgärder för att stimulera investeringar 
och produktion inom industri och byggnadsverksamhet. Dessa åtgärder 
har i olika avseenden kompletterats och förstärkts under år 1976. 

Giltighetstiden för utnyttjande av investeringsfonderna har förlängts 
liksom rätten att ta i anspråk fondmedel för byggnadsinvcsteringar och 
gäller nu t. o. m. mars 1977. Utnyttjandet av de olika fonderna har varit 
högt. Fr. o. m. januari till oktober 1976 har ansökningar om att få 

ta i anspråk medel i investeringsfonderna, de särskilda investeringsfon

derna och arbetsmiljöfonderna, beviljats för investeringar på samman

lagt 9,5 miljarder kr. För att ytterligare stimulera maskininvesteringarna 

höjdes i april 1976 det särskilda investeringsavdrag som infördes i ok

tober 1975 från 10 till 25 % för maskiner som levererades under år 

1976. Perioden har sedermera utsträckts till den 31 mars 1977. För att i 

övrigt stimulera en god arbetsmarknadspolitisk beredskap och trygga 
sysselsättningen för olika yrkesgrupper på byggarbetsmarknaden har en 

rad åtgärder vidtagits under året. Bl. a. vidgades ramarna för skolbyg

gande och bidrag till detaljplanering av sådana kommunala investeringar 

som kan tidigareläggas i arbetsmarknadspolitiskt syfte. Även projekte

ringen av statliga byggnader utökades. 
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Detaljplaneringsbidrag infördes för projektering av nya bostäder i 

flerfamiljshus och områden med blandad bebyggelse. Stödet har för
längts till att gälla projektering som avslutas före den 1 juli 1978. 

Under år 1976 har vidare AMS bemyndigats att lämna bidrag med 
20 % till tidigarelagda kommunala industribeställningar inom en ram av 

200 milj. kr. Vissa statliga industribeställningar har också lagts ut. 
Det 20-procentiga bidrag till lagerökning som infördes vid halv

årsskiftct 1975 förlängdes under år 1976 till att gälla året ut. Fram 
t. o. m. november 1976 hade preliminära beslut om lagerstöd fattats för 
en beräknad lagerökning på 6,4 miljarder kr. Dessa beslut berör över 

1 400 företag representerande närmare en tredjedel av hela industrisys

selsättningen. Beslut har fattats om stöd till lagerhållningen i dessa före

tag även under första halvåret 1977. 

Under senare år har företagen visat en ökad benägenhet att behålla 

den redan anställda arbetskraften även under perioder med otillräcklig 
efterfrågan. Denna strävan till ökat socialt ansvarstagande för de an

ställda har under den ekonomiska efterfrågedämpningen förstärkts av 
trygghetslagstiftningcn, som trädde i kraft vid halvsårsskiftet 1974, och 

de nyss redovisade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som i hög grad 

förbättrat företagens ekonomiska möjligheter att upprätthålla produk
tionen. 

När produktionen ändock inte kunnat upprätthållas på oförändrad 

nivå har företagen givits förbättrade möjligheter att istället utbilda per

sonalen. Utbildningsstödet till pennitteringshotad personal har således 
fr. o. m. år 1976 givits en generösare utformning med bidrag på 8 kr. 

per timme och anställd under den första månaden och 12 kr. per tim

me och anställd under övriga månader av totalt ett halvår. Antalet be
rörda av denna stödform har under året legat på i genomsnitt ca 4 000 
persont:r. 

Genom dessa olika förebyggande åtgärder synes avskedanden och 
permitteringar ha hållits tillbaka i betydande omfattning. Enligt arbets
kraftsundersökningarna har under år 1976 i genomsnitt 15 % av antalet 
arbetslösa berörts av personal- och driftsinskränkningar, vilket inte är 
högre än vid början av år 1975, då högkonjunkturen just kulminerat, 
och inte mer än hälften så högt som under lågkonjunkturen 1971-
1973. 

Att de företag som trots allt skurit ner sin personalstyrka i allt vä

sentligt har klarat detta genom naturlig avgång framgår av att arbets
lösheten inom industrikassorna inte ökade nämnvärt trots en sysselsätt

ningsncdgång på 20 000 personer inom industrin under första halvåret 
1976. 

De olika förebyggande åtgärder som här har nämnts har i första hand 

haft betydelse för anställda inom företagen, dvs. den redan etablerade 
arbetskraften. Däremot har de i mindre utsträckning direkt berört de 
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personer som är på väg ut på arbetsmarknaden, dvs. det nytillskott av 

ungdomar som lämnar utbildningsväsendet och de kvinnor i särskilt mel

lanåldrarna som i allt högre utsträckning söker sig ut på arbetsmark

naden. 

När det gäller de ny- och återinträdande kvinnorna har sysselsätt

ningscxpansionen inom den offentliga tjänstesektorn spelat en betydel

sefull roll. Av den ökning av sysselsättningen inom de offentliga tjäns

terna, huvudsakligen inom undervisnings- och vårdområdena på drygt 

100 000 personer mellan åren 1974 och 1976, var sålunda mer än 80 % 

kvinnor. Liksom tidigare har kvinnornas arbetsmarknadsinträde under

lättats genom utbildningsinsatser inom bl. a. arbetsmarknadsutbildningen. 

I fråga om ungdomsgruppema har det däremot krävts en betydande 

ökning av de sysselsättningsskapande åtgärderna inom arbetsmarknads

verkets område. Som tidigare har nämnts visade arbetslösheten en ten

dens att stiga bland ungdomsgrupperna under hösten 1975. Genom en 

snabb utbyggnad av arbetsmarknadsutbildning och olika former av be

redskapsarbete kunde emellertid denna tendens motverkas. Utan denna 

snabba utökning av åtgärderna skulle ungdomsgrupperna sannolikt ha 

fått vidkännas väsentligt högre arbetslöshetstal än övriga grupper. 

Av ökningen på 16 000 personer i arbetsmarknadsutbildning och be

redskapsarbete mellan första halvåren 1975 och 1976 föll 11 000 på 

ungdomar under 25 år. Under första halvåret 1976 var därigenom i 

medeltal drygt 4 % av ungdomarna i arbetskraften sysselsatta i dessa 

typer av åtgärder mot drygt 1 % av vuxna män och kvinnor. 

Denna inriktning av åtgärderna mot ungdomsgrupperna har framför

allt möjliggjorts genom de kommunala beredskapsarbetena och de stat

liga praktikarbetena. Detta innebär en markerad nyorientering i förhål

lande till inriktningen under tidigare konjunkturnedgångar. 

Statsbidragen för arbetsintensiva kommunala beredskapsarbeten inom 

naturvård samt inom vård- och tjänsteområdet höjdes i februari 19i6 
till 7 5 % . Mot slutet av första halvåret sysselsatte dessa arbeten drygt 

9 000 ungdomar. De statliga praktikarbetena sysselsatte vid samma tid 

ca 5 000 ungdomar. 

I mars 1976 infördes ett bidrag på upp till 10 kr. per timme för före

tag eller organisationer som i form av beredskapsarbete anställer ung

domar under 20 år. Fram till september 1976 hade 3 600 ungdomar 

fått arbete genom denna åtgärd. 

Även den kombination av arbetsmarknadsutbildning för anställda och 

beredskapsarbete för ersättare som under senare år prövats inom kom

muner och landsting avser främst ungdomar. Under år 1976 har en lik

nande åtgärd införts på den privata sidan i form av ett bidrag på 15 kr. 

per timme som utgår till företag som utbildar en redan anställd och sam

tidigt rekryterar en fast anställd ersättare. 

För att ytterligare förstärka insatserna mot ungdomsarbetslösheten 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 27 

har ungdomar under 20 år under år 1976 beretts vidgat tillträde till ar

betsmarknadsutbildning. 
Den försöksverksamhet med intensifierade förmedlingsinsatser för 

ungdomar som sysselsättningsutredningen bedrivit sedan år 1975 har 

fortsatt under år 1976. 
I oktober förlängde regeringen på AMS begäran de särskilda ung

domsåtgärderna att gälla fram till mitten av år 1977. Denna förlängning 
skall ses mot bakgrund av den fördröjning i konjunkturuppgången som 

blivit uppenbar under andra halvåret 1976 och de speciella problem som 

denna utveckling medför för de mindre konkurrensstarka grupperna på 

arbetsmarknaden. 

Tids- Antal personer som Genomsnittligt antal personer i 
period fått flyttningsbidrag 

arbets marknads ut- allm. beredskapsarbete särsk. beredskaps-
bildning 

1974 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

I kv. 6 300 5 400 4 900 52 600 42 400 47 000 12 400 4 300 9 800 
2 kv. 5 900 5 200 4 900 39 000 36 000 39 300 12 400 4 080 15 400 
3 kv. 7 100 1400 2 200 27 000 25 000 29 100 3 600 I 400 9 500 
okt-
nov. 3 400 3 100 3 148 44 400 39100 45 600 5 700 3 200 15 400 

Arbetsmarknaden under år 1977 

Situationen på den svenska arbetsmarknaden är vid ingången av år 
1977 god med internationellt sett låg arbetslöshet i flertalet branscher 
och regioner samt inom olika grupper av arbetskraften. Som har fram
hållits i finansplanen präglas de ekonomiska utsikterna för året emellertid 
av en betydande osäkerhet. Återhämtningen såväl inom den internatio
nella som inhemska ekonomin går således betydligt långsammare än vad 
tidigare prognoser har gett vid handen. Den svenska industrins konkur
rensläge har främst under de senaste två åren försvagats bl. a. till följd 
av högt kostnadslägc och oro på den internationella valutamarknaden. 
Ett lågt kapacitetsutnyttjande och mycket betydande färdigvarulager 
har hållit tillbaka företagens behov av nyrekrytering. Den ökade pro

duktionen som är möjlig inom ramen för företagens nuvarande personal

tillgångar gör att man måste räkna med att produktivitctsstegringen. vid 

en konjunkturuppgång blir relativt snabb. Det finns således utrymme 

för en produktivitetsökning utan motsvarande sysselsättningsexpansion. 

De ökade möjligheterna till ålderspension, deltidspension och förtids

pension kan dock väntas förstärka efterfrågan på arbetskraft. Inom in

dustrin torde denna efterfrågan dock i första hand avse yrkesutbildad 
och van arbetskraft. 

För byggnadsvcrksamheten bedöms sysselsättningen bli fortsatt god 

arbete 
1974 1975 1976 

19 100 13 700 14 600 
19 200 14 700 16 600 
10 800 10 500 10 200 

23 600 12 600 12 500 
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under större delen av året, även om problem kan uppstå för vissa regio
ner och orter. Inom den offentliga tjänstesektorn väntas sysselsättningen 

öka. Främst gäller detta vård och undervisning. 
Som tidigare har redovisats stagnerade under andra halvår.ct 1976 den 

sysselsättningsökning som oavbrutet pågått i landet sedan år 1973. Un

der perioden 1973-1976 har antalet sysselsatta ökat från ca 3,9 milj. 
till ca 4,1 milj. personer. 

Kvinnorna har svarat för över 80 % av denna ökning. Till följd av att 
främst de yngre och medelålders kvinnornas förvärvsintensitet nu ligger 
på en förhållandevis hög nivå är det sannolikt att kvinnornas utträde på 
arbetsmarknaden under år 1977 kommer att ske i ett något långsam
mare tempo. Inom ramen för jämställdhctskommittens arbete prövas en 

rad åtgärder i syfte att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. 
Frågan om att införa en lag mot könsdiskriminering utreds. För att 

underlätta .kvinnornas utträde på arbetsmarknaden föreslås att det s. k. 

jämställdhetsbidraget inom arbetsmarknadsutbildningen höjs från 6 till 

8 kr. 

Tillsammans med den avgång från arbetsmarknaden som de redo

visade pensionsreformerna har medfört, kan en minskad tillströmning 

av kvinnor leda till att det totala antalet personer på den svenska arbets
marknaden inte kommer att öka nämnvärt under år 1977. Efterfrågan 

på arbetskraft inom såväl industri som offentlig sektor, främst vård och 

undervisning etc., gäller också i hög grad yrkesutbildad och van perso

nal, krav som i många fall är svåra att få tillgodosedda bland de arbets
sökande. Möjligheterna att genom utbildning och andra insatser inom 
arbetsmarknadspolitikens ram bringa bättre överensstämmelse mellan 
de arbetssökandes förutsättningar och de krav som ställs får således stor 

betydelse för utvecklingen av den totala sysselsättningen i landet. 

Det måste emellertid framhållas att utvecklingen på arbetsmarknaden 
såväl när det gäller sysselsättning som arbetslöshet och efterfrågan på 
arbetskraft torde komma att uppvisa betydande regionala och bransch

mässiga skillnader bl. a. till följd av näringslivets fortgående struktur

omvandling och en svag konjunkturutveckling i de viktigaste industri

branscherna. Särskilt bör poängteras att den helt olika produktionsut

vecklingen inom varu- resp. tjänsteproduktionen har lett till ökade svå

righeter inom olika branscher och regioner. 

Strukturförändringar och avmattning inom näringslivet får ofta om

fattande konsekvenser för den lokala eller regionala arbetsmarknad 

som berörs. Beredskapen för snabba ingripanden måste hållas fortlöpan

de hög för att kunna svara mot de ökade anspråk på insatser som kan 
komma att ställas. Med hänsyn till bl. a. vår utrikesbalans måste dessa i 

hög grad avse riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inom regerings

kansliet och AMS bedrivs ett kontinuerligt arbete med sysselsättnings

planeringen. 
Regeringen kommer med all kraft att verka för full sysselsättning och 
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i konsekvens härmed vidta åtgärder för att hjälpa dem som till följd av 

strukturförändringar hotas av arbetslöshet. 
Den huvudlinje inom sysselsättningspolitiken som innebär att upp

kommande syssclsättningsproblem i första hand skall mötas inom före

tagen har förstärkts ytterligare. Företagen har bl. a. fått möjligheter att 

under längre tid utnyttja investeringsfonder och investeringsavdrag för 

byggande och anskaffning av maskiner. Stödet till lagerökning har för

längts och utgår nu också till lagerökning under första halvåret 1977. 

Företag som utbildar permitteringshotad personal kan få särskilt bidrag 

vilket nu föreslås höjt från 8 resp. 12 kr. till 10 resp. 15 kr. per arbets

timme. 
För dem som drabbas av arbetslöshet kan olika former av sysselsätt

ningsskapande åtgärder sättas in. En betydande reserv finns av objekt 

inom såväl den statliga som kommunala sektorn, vilka kan utföras som 

beredskapsarbeten. Detta gäller såväl investeringsarbeten som arbeten 
inom vård-. service- och naturvårdsområdena etc. Även arbetsmark
nadsutbildningen kan ökas betydligt. Utbildningsbidragen har höjts den 

1 januari och den I juli 1976. I anslutning till den av riksdagen nyligen 

beslutade höjningen av det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs också 

utbildningsbidraget för ungdomar i motsvarande grad. I den mån arbets
löshetskassorna beslutar höja utgående dagpenning kommer också ut

bildningsbidragen att höjas. 
En ytterligare förbättring av kommunernas beredskap föreslås genom 

ökad medelstilldelning till detaljplanering av kommunala investerin.gs
obje.kt. På regeringens förslag har riksdagen beslutat att förlänga detalj

planeringsbidragen för bostäder i flerfamiljshus och blandad bebyggelse 

med ytterligare ett år, dvs. t. o. m. juni 1978. 
För att den som friställs på grund av strukturrationaliseringar i nä

ringslivet eller som är nytillträdande på arbetsmarknaden skall kunna 
garanteras erbjudande om arbete, praktik eller utbildning behövs även 
fortsättningsvis kraftfulla åtgärder. Detta leder till vidgade uppgifter 
och ökat ansvar för arbetsförmedlingen bl. a. genom medverkan i de s. k. 
planeringsråd som skall införas fr. o. m. den 1 juli 1977. Jag vill dock 
betona att arbetet i dessa råd skall utgöra ett samarbete mellan arbets
marknadsmyndigheten, skolan, de sociala myndigheterna och parterna 

på arbetsmarknaden. Detta innebär ett ökat kommunalt ansvarstagande 

för ungdomarnas välfärd. I arbetsförmedlingarnas arbete för ungdomar

na kan de erfarenheter tas till vara som har erhållits genom försöken 

med intensifierad arbetsförmedling för ungdom. För att kunna garan

tera alla ungdomar erbjudande om arbete, praktik eller utbildning krävs 

också aktiva regionalpolitiska insatser. Arbetsmarknadens struktur i 

olika delar av landet gör att det i många regioner inte finns arbete för 
de ungdomar som slutar skolan. Att komma till rätta med detta är en 
viktig uppgift inom sysselsättningspolitiken och bör lösas genom såväl 

arbetsmarknadspolitiska som regionalpolitiska medel. Med hänsyn främst 
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till de nytillträdandes problem på arbetsmarknaden har regeringen be

slutat förlänga giltighetstiden för en rad arbetsmarknadspolitiska åtgär
der i form av bl. a. utbildning, beredskapsarbeten och praktikplatser. 

Dessutom förstärks som jag tidigare nämnt en rad åtgärder bl. a. inom 

arbetsmarknadsutbildningen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 

statsrådet Mogård tidigare denna dag under nionde huvudtiteln före

slagit ökade medel för uppsökande studie- och yrkesorientering. 
Den strukturomvandling som är särskilt märkbar inom vissa branscher 

ställer inte bara väsentligt ökade kvantitativa krav på arbetsförmedlingen 

utan också krav på särskilda insatser för den svårplacerade arbetskraft 

som inte utan sådana kan finna nya anställningar. Anpassningsgrupper

nas verksamhet liksom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som arbets
marknadsutbildning, halvskyddad och skyddad sysselsättning, arbets

hjälpmedel m. m. spelar här en väsentlig roll. Lagarna om anställnin.gs

trygghet och anställningsfrämjandc åtgärder utgör stöd för arbetsför

medlingens verksamhet i dessa avseenden. 

Det är inte alltid möjligt för arbetslösa att finna lämpligt arbete på 

hemorten. Ett sådant kanske finns på en annan ort, men ett avgörande 
hinder för att ta detta arbete är de kostnader för den enskilde som flytt

ningen medför. För att förbättra arbetsförmedlingens möjligheter att 
hjälpa till med att undanröja sådana hinder föreslås en reform av flytt

ningsbidragen. Förslagen grundar sig på en av AMS genomförd utred
ning och i anslutning härtill framlagda förslag. Syftet med reformen är 

att ekonomiskt likställa de arbetssökande oberoende av var de bor i lan
det. Ingen skall av ekonomiska skäl behöva avstå från ett arbete som 

fordrar flyttning till en annan ort. Bland förändringarna av bidragen 
kan nämnas att starthjälp föreslås utgå med 4 500 kr. till hushåll med 

minst två medlemmar och med 2 000 kr. till ensamstående. Möjlig
heter införs att få hjälp med återflyttning i vissa fall. Bidragsbestäm
melserna i övrigt förenklas och förbättras. 

För rörelsehindrade som inte kan färdas med allmänna kommunika
tionsmedel till och från arbetet utan måste färdas med egen bil föreslås 
förbättrade bidragsmöjligheter till fordonsanskaffning. 

Målsättningen att alla som söker arbetsförmedlingens tjänster skall 

tillförsäkras meningsfulla sysselsättningsalternativ ställer som nämnts 

ökade krav på förmedlingen. 
Arbetsförmedlingens personella resurser måste mot denna bakgrund 

förstärkas ytterligare. Den ökade medelstilldelning för personal som jag 
förordar möjliggör en förstärkning med 240 personer under budgetåret 

1977/78. Det innebär en ökning av ungefär samma storleksordning som 

riksdagen beslutat om för innevarande år. Arbetsförmedlingens tekniska 
resurser byggs ut genom att ADB-platslistor införs i samtliga län. För

söksverksamheten med sökning och matchning av lediga platser och ar
betssökande vidgas från sex till tolv kontor. Den skyldighet för ar

betsgivare att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen som i en-
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lighet med riksdagens beslut tillämpas i tre län i södra Sverige vidgas till 
att omfatta i första hand även Stockholms län. En fortsatt upprustning 

och utbyggnad av förmedlingskontor eftersträvas. Distriktsarbetsnämn
derna kommer som tidigare har nämnts att påbörja sin verksamhet un

der året. De befogenheter och uppgifter i övrigt som läggs på dessa or

gan bör leda till ett ökat lokalt ansvarstagande för sysselsättningen från 

såväl kommunernas som de lokala arbetsmarknadsparternas sida. AMS 
har i sitt budgetförslag lagt fram förslag om ändrad statsbidragsgivning 

till kommunala beredskapsarbeten. Efter det att remissbehandlingen nu 
har avslutats kommer frågan att ytterligare övervägas inom arbetsmark

nadsdepartementet. 
Beslutsfattandet inom arbetsmarknadspolitiken är i hög grad förlagt 

till de lokala och regionala instanserna. Detta jämte den omständigheten 
att kontorsnätet inom arbetsförmedlingen är relativt väl utbyggt gör att 

de som behöver hjälp av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet i 
form av exempelvis utbildning eller ekonomiskt stöd av olika slag kan få 
besked härom relativt snabbt. Regeringen anser emellertid att det är 

möjligt att ytterligare decentralisera beslutsfunktionerna på detta om
råde. AMS prövar också fortlöpande förutsättningarna härför. Den år 

1975 tillsatta decentraliseringsutredningen (Kn 1975: 01) har som ett led 

i sitt uppdrag undersökt möjligheterna till decentralisering av arbetsupp
gifter och befogenheter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamhe

ten. I en rapport (Ds Kn 1976: 5) har utredningen sålunda lagt fram för
slag i detta syfte när det gäller arbetsmarknadsverkets åtgärder inom 

byggnads- och anläggningsverksamheten och i fråga om beredskapsarbe

ten. Rapporten har remissbehandlats och anmäls jämte avgivna remiss

yttranden i det följande under anslaget B 3. Sysselsättningsskapande åt
gärder. 

I en annan rapport (Ds Kn 1976: 9) har utredningen lagt fram förslag 
om decentralisering av beslut om utbildningsbidrag och flyttningsbidrag 
m. m. Förslaget avser huvudsakligen överföring av beslutsbefogenheter i 
vissa ärenden från länsarbetsnämnderna till distriktskontoren. Endast i 
begränsad utsträckning rör förslaget decentralisering från central till re
gional och lokal nivå. Enligt numera gällande besvärsordning skulle 

dock en överföring av beslut från länsnivå till distriktsnivå innebära en 

decentralisering såtillvida att besvärsmöjligheten till regeringen upphör. 
Förmedlingskontoren har redan i dag en relativt omfattande beslutande

rätt. Beslut om flyttningsbidrag fattas med några få undantag på både 

distriktskontor och lokalkontor. Beslut om utbildningsbidrag vid vissa 
former av arbetsmarknadsutbildning fattas av chef för distriktskontor. I 

anslutning till införandet av distriktsarbetsnämnder överförs på försök 
i fyra län beslut om utbildningsbidrag i vissa fall från länsarbetsnämn
derna till distriktsarbetsnärnnderna. I anslutning till förslag härom som 

förts fram av AMS i samråd med arbetsmarknadens parter avser jag att 
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senare föreslå regeringen att beslutanderätten för distriktarbetsnämn

derna vidgas. 

Slutligen har utredningen i en promemoria (Ds Kn 1976: to) till AMS 

och skolöverstyrelsen redovisat vissa synpunkter på möjligheterna att 

decentralisera den administrativa verksamheten inom arbetsmarknads

utbildningen. Denna verksamhet är f. n. förhållandevis starkt centrali

serad. Detta gäller särskilt skolöverstyrelsens befattning med den lö

pande kursverksamheten. Promemorian innehåller uppslag och syn

punkter avsedda att utgöra underlag för arbetet i den arbetsgrupp som 

de båda ämbetsverken har tillsatt med uppgift att lägga fram förslag till 

sådan decentralisering. I detta sammanhang kan nämnas att skolöversty

relsen nyligen har beslutat att i viss utsträckning delegera frågor om an

ställning av lärare till kursföreståndarna vid det 50-tal kurscentra som 

finns inom arbetsmarknadsutbildningen. Även andra personalärenden 

planeras bli överförda till kursföreståndarna som ett led i decentralise

ringssträvandena. 

Programindelning 

AMS får sina anslag i programtermer. F. n. gäller följande program-

indelning. 

1. Arbetsmarknadsinformation 

2. Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

3. Sysselsättningsskapande åtgärder 

4. Regionalpolitiska stödåtgärder 
5. Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 

6. Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 

7. Atgärder för flyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 

9. Totalförsvarsverksamhet 

10. Förvaltning av utrustning 

Programmet A r b e t s m a r k n ad s i n f o r m a t i o n omfattar in

samling, bearbetning och spridning av sådan information som under

lättar för arbetssökande att finna lämplig sysselsättning eller för ar

betsgivare att finna erforderlig arbetskraft. Det omfattar vägledning vid 

val av yrke och utbildning och upplysning om åtgärder som är ägnade 

att förbättra vederbörandes möjligheter på arbetsmarknaden. 

Programmet Y r k e s m ä s s i g o c h g e o g r a f i s k r ö r 1 i g h e t 

omfattar dels bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och sta

tens kostnader för att anordna särskilda AMU-kurser, dels ekonomiskt 

stöd åt flyttande arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning, Flytt

ningsbidrag och Inlösen av egnahem m. m. 
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Programmet S y s s e l s lit t 11 i 11 g s s k a p an d c å t g ä r d e r om
fattar planering och drift av arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten. 
Det omfattar vidare statsbidrag till motsvarande arbeten i annan regi 
och andra åtgärder med syfte att direkt påverka arbetskraftscfterfrågan 

hos olika arbetsgivare. 
I programmet ingår delprogrammen Allmänna beredskapsarbeten, 

Särskilda beredskapsarbeten, Industribeställningar, Detaljplaneringsbi

drag, Investeringsfondsärenden och Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet R e g i o n a 1 p o I i t i s k a s t ö d å t g ä r d e r omfat
tar åtgärder för att främja lokaliseringen av företag till regioner där en 
expansion bör främjas enligt de riktlinjer som har dragits upp i den 
regionalpolitiska planeringen. 

I programmet ingår delprogrammen Lokaliseringssamråd, Lokali
seringsbidrag, Utbildningsstöd, lntroduktionsstöd, Sysselsättningsstöd 

och Lokaliseringslån. 

Programmet R e h a b i 1 i te r i n g s- o c h s tö d å t g ä r d e r f ö r 

s v å r p 1 a c e r a d e omfattar rehabilitering av arbetssökande, ekono
miskt stöd åt landstingskommun, kommun, förening eller stiftelse som 
anordnar arbetsprövning och arbetsträning samt särskild utbildning för 

arbetssökande med handikapp i arbetslivet. 
I programmet ingår delprogrammen Arbetsprövning/arbetsträning 

samt Utbildning av svårplacerade. 

Programmet S y s s e I s ä t t n i n g s s k a p a n d e å t g ä r d e r f ö r 

s v å r p I a c e r ad e omfattar bidrag till arbetsgivare som ordnar halv
skyddat arbete samt arkivarbeten och stöd till skyddad verksamhet hos 
landstingskommun, kommun, förening eller stiftelse. Det omfattar vi
dare bidrag till handikappade m. fl. för anskaffning av motorfordon eller 
för igångsättning av eget företag samt bidrag till arbetsgivare för ar
betsbiträde och anpassning av arbetsplatser. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikap
pade, Näringshjälp, Arkivarbete, Halvskyddad sysselsättning, Skyddad 
sysselsättning och Hemarbete. 

Programmet A t g ä r d e r f ö r f I y k t i n g a r omfattar överfö
ring till Sverige och omhändertagande av flyktingar och vissa andra 
grupper av utlänningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen överföring av flyktingar och 
Omhändertagande av flyktingar. 

Programmet K o n t a n t s t ö d v i d a r b e t s I ös h e t omfattar 

tillsyn och stöd av erkända arbetslöshetskassor samt bidrag till arbets
lösa som inte har rätt till ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen. 

I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskassor, 
Kontant arbetsmarknadsstöd och Omställningsbidrag. 

Programmet T o t a I f ö r s v a r s v e r k s a m h e t omfattar kart

läggning av arbetskraftsförhållandena i krig, upprättande av en krigs-

3 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 15 
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organisation för arbetsmarknadsverket, personalplanläggning för det 

ekonomiska försvaret och handläggning av ansökningar om anstånd 

med militär tjänstgöring. Det omfattar också tillsyn av utbildning för 

vapenfria tjänstepliktiga samt placering och registrering av de vapenfria. 

I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplane
ring samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Programmet F ö r v a l t n in g av u t r u s t n i n g avser förvalt

ning av mer kapitalkrävande utrustning, t. ex. förläggningsbyggnader 

och vägmaskiner. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbets

marknadsverket, varvid hyran skall beräknas så att alla uppkommande 
kostnader täcks. 

I programmet ingår delprogrammen Förläggningsbyggnader samt 
Maskiner och fordon m. m. 

Den redovisade programindelningen bör gälla oförändrad under bud
getåret 197717 8. 

Flertalet av programmen finansieras från anslag som behandlas i det 

följande under förevarande avsnitt B. Arbetsmarknad m. m. Program

men Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade samt Sysselsätt

ningsskapande åtgärder för svårplacerade finansieras från ett anslag 

som behandlas under avsnittet C. Arbetsmiljö. Programmet Regional

politiska stödåtgärder finansieras dels från ett anslag på driftbudgeten, 

benämnt Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet, som behandlas un

der fjortonde huvudtiteln, dels från ett anslag på kapitalbudgeten be

nämnt Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån. Programmet Åtgärder 

för flyktingar slutligen finansieras från ett anslag som behandlas under 

avsnittet D. Invandring m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget B 7. 

Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 

Arbetsmark11adsverket, utgifter och anslag m. m. fördelade på program 

(kr.) 

Program 1975/76 1976/77 Beräknad ändring 1977/78 
Utgift Anvisat 

AMS Föredragan-
den 

Arbetsmarknadsinformation 465 797 000 502 627 000 + 97 773 000 + 60 548 000 
Yrkesmässig och geogralisk rörlighet I 237 506 000 I 369 300 000 + 46 300 000 + 2 250 000 
Sysselsättningsskapande åtgärder I 486 925 000 l 554 000 000 -135 000 000 + 166 700 000 
Regionalpolitiska stödåtgärder 606 463 000 864 500 000 ·i- 43 500 000 6 050 000 
Rehabiliterings- och stödätgärder 
för svårplacerade 108 36l 000 119 200000 + 34 900000 I 28 100 000 
Sysselsättningsskapande åtgärder 

+ 142 100 000 1-103 900 000 för svårplacerade 822 434 000 963 800 000 
Åtgärder för flyktingar 42 460 000 33 341 000 + 7 659 000 + 33 659 000 
Kontant stöd vid arbetslöshet 347 447 000 870 400 000 -- 180 400 000 --108 850 000 
Totalförsvarsverksamhet 24 827 000 24 062 000 16 938 000 -I 820 000 
Förvaltning av utrustning -48 000 I 000 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 35 

Arbetsmarknadsverkcts förvaltningskostnadcr 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknads
frågor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och ar
betsförmedlingen. I styrelsens uppgifter ingår att leda planläggning av 

och själv vidta åtgärder som betingas av arbetslöshet eller brist på 

arbetskraft. Styrelsen skall leda verksamheten i fråga om statligt regio

nalpolitiskt stöd och fullgöra uppgifter enligt lagen (1970: 725) om loka

liseringssamråd samt i övrigt bedriva rådgivning och upplysning rörande 

näringslivets lokalisering. Styrelsen handlägger ärenden om invcstc
ringsfonder, ersättning vid arbetslöshet och utlänningars deltagande i 

det svenska arbetslivet. Styrelsen skall också ha överinseende över den 

offentliga arbetsförmedlingen samt öva tillsyn över annan arbetsför

medling än den offentliga och över de erkända arbetslöshetskassorna. 
Ärenden rörande utnyttjandet av landets arbetskraft vid krig eller 

krigsfara, uppskov eller anstånd med militärtjänstgöring samt vapenfria 

tjänstepliktiga handläggs också av AMS. 
Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställfö

reträdare. Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen avdelningen 
för arbetsmarknadsservicc. avdelningen för syssclsättningsplanering och 

avdelningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för 

arbetsmarknadsservicc och sysselsättningsplanering finns vardera sex 

enheter och inom avdelningen för ekonomi och administration finns 

fem enheter. 
Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndighcter för allmänna 

arbetsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i länen. De har 
ålagts vissa uppgifter enligt lagen (1974: 13) om vissa anställningsfräm
jande åtgärder och ärenden om ersättning vid arbetslöshet. De skall bi
träda AMS vid planering för försvarsberedskap. 

Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förmedlingsav
delning, en planeringsavdelning och en administrativ avdeln;ng. Arbetet 
hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör. 

Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor är arbetsför
medlingen. Den skall inom sitt område utöva den offentliga arbetsför
medlingsverksamhcten, vari ingår yrkesvägledning och arbetsvård. Den 

skall därvid pröva frågor rörande enskilda personers arbetsmarknadsut

bildning, arbetsvård och hjälp vid arbetslöshet samt stöd vid flyttning 
och andra åtgärder som vidtas av syssclsättningsskäl, i den mån sådana 
frågor ej skall prövas av AMS eller länsarbetsnämnden. 

Landet är indelat i 77 arbetsförmedlingsdistrikt. I varje distrikt finns 
en arbetsförmedling, som består av ett distriktskontor och ett antal 

lokalkontor, samt en distriktsarbetsnämnd. Förmedlingsarbetet i ett di
strikt leds av distriktskontorschefcn. Större förmedlingskontor är upp-
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delade i kundmottagning samt förmedlings- och utredningssektioner 

med vardera ett tiotal handläggare. 

Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader och andra 

omkostnader för personalen vid AMS, länsarbetsnämnderna och arbets

förmedlingen samt kostnader för lokaler och automatisk databehand

ling (ADB). Förvaltningskostnaderna belastar programmen. Medel för 

att täcka dessa kostnader tas upp under samma anslag som övriga kost

nader tör resp. program. Liksom tidigare har AMS dock redovisat för

valtningskostnaderna gemensamt för alla programmen. 

1976/77 

Personal 
Handläggande personal 3 797 
Övrig personal' I 331 

5128 

Utgiftspostcr 
Lönekostnader 373 900 000 
Vissa arvoden 2 246 000 
Personalutbildning 6 900 000 
Reseersättningar 10 000 000 
Expenser 24 500 000 
ADB: 
a) Datasystem och terminaler 

m.m. 7 025 000 
b) Rationaliseringsundersök-

ning;1r 350 000 
c) Bearbetning av statistiskt 

material 625 000 
Lokalkostnader: 
a) AMS 13 500 000 
b) Länsarbetsnämnderna 

och arbetsförmcdingen 58 000 000 
Sjukvård I 070 000 
Postavgifter 550 000 
Kapitalkostnader 2 150 000 

500 816 000 

' Inkl. byråassistenter och assistenter. 

AMS 

Beräknad ändring 1977i78 

AMS 

+207 
+268 

+475 

. !- 56 460 000 
6 000 

+ I 500 000 
+ I 600 000 
+ 6 500 000 

-!- 425 000 

+ 100 000 

+ 175 000 

+10 000 000 
+ 430 000 
+ 90 000 
+ 710 000 

1-77 984 000 

Föredragan
den 

+240 

-!-32 760 000 
+ 2004 000 
' 600 000 

+ I 250000 
i- 2 500 000 

+ 425 000 

+ 65 000 

-1- 3 500 000 
-I 380 000 
-I 90000 
-;- 710 000 

+44 284000 

I. Pris- och löneomräkning utgör 22,3 milj. kr. 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av medlen för gemen

samma förvaltningskostnader med 3,8 milj. kr. 

3. Lönekostnader. Under denna utgiftspost faller dels avlöningsför

måner till personalen inkl. praktikanter vid AMS, länsarbetsnämnderna 

och arbetsförmedlingen, dels ersättningar till experter och sakkunniga, 

dels arvoden till läkare, kontaktmän för yrkesväglcdning, arbetsför

medlingsombud och särskilda mönstringsförrättare. 

AMS olika enheter bör tillföras tolv tjänster, varav fyra byrådirek-
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törcr eller byråsekreterare, fyra assistenter och fyra kvalificerade biträ

den. 
Länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen bör tillföras 463 tjäns

ter, varav 203 inspektörer och arbetsförmedlingsassistenter samt 210 
kvalificerade och 50 övriga biträden. Den föreslagna personalökningen 

motiveras främst av behovet att fortlöpande öka hjälpen med individuell 
platsförmedling för arbetssökande och arbetsgivare och med arbetsför

beredande åtglirder för arbetssökande med särskilda svårigheter. 

Kontorsnätet behöver byggas ut och förstärkas gradvis för att för

medlingen skall kunna utsträcka sin hjälp till stora grupper som i dag 
står utanför arbetsmarknaden. Förmedlingskontorens inre organisation 

har setts över i början av år 1976. Det. kom då fram att arbetsbelast

ningen i kundmottagningarna ofta är för stor för den nuvarande per
sonaluppsättningen. Dessutom behövs tillskott av arbetsvårdare och 

yrkesvägledare vid några kontor. Särskild personal bör i fortsättningen 

kunna ägna sig åt interlokala förmedlingsåtgärder. Under innevarande 
budgetår har det inrättats kulturarbetarsektioner vid vissa kontor. De 

behöver mer personal för att kunna fullgöra de uppgifter de fått. 

Under några år framöver bör förstärkningen av förmedlingens ka

pacitet till stor del åstadkommas genom att biträdespersonalcn utökas 

och genom att nya befattningar förs till mellanlönegraderna. Styrelsen 
hänvisar till vad som anfördes härom i den inom verket upprättade rap

porten Arbetsförmedlingskontorens biträdesbehov, vilken redovisades i 
föregående års budgetproposition. 

Under anslaget B l. Arbetsmarknadsservice redovisas förslag rörande 
användningen av ADB i förmedlingsarbetet och försök med allmän 

platsanmälan, vilka medför nya personalbehov. För framställningen av 
dagliga platslistor med hjälp av ADB, som enligt AMS förslag skall ut
vidgas till hela landet under budgetåret 1977178, behövs ytterligare fem 
systemutredare och 57 biträden, varav 48 på deltid. För vidgade försök 
med ADB-assisterad sökning och matchning av arbetssökande resp. 
lediga platser enligt AMS förslag behövs ett tillskott av tio a tolv hand
läggare under andra halvåret 1977 och lika många under första halvåret 
1978. För försök med allmän platsanmälan i ytterligare fem län behövs 
uppskattningsvis 25 ordermottagare och tio inkodningsbiträdcn. Den 

allmänna platsanmälan medför dessutom en ökning av arbetsbelast

ningen i det löpande förmedlingsarbetet i dessa län motsvarande ca 
1()0 tjänster. 

Till de arbetssökande med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden 
för vilka ökade insatser av arbetsförmedlingen behövs hör arbetslösa 

äldre och handikappade personer. Vidare måste särskilda insatser göras 

för kvinnor som efter arbete i hemmet har svårt att finna anställning 

och för arbetslösa ungdomar. Ofta krävs arbetsförberedande åtgärder 

innan anställning kan ordnas för dessa arbetssökande. 
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Om anpassningsgrupperna skall kunna få den avsedda betydelsen för 

de arbetslösa äldre och handikappade ställs stora krav på arbetsför

medlingens personalinsatser. Anpassningsgruppernas uppbyggnadsskede 

under perioden 1972-1976, då totalt ca 5 000 grupper inledde sitt ar

bete, har tydligt visat de möjligheter som verksamheten rymmer. I 

initialskcdct har dock kräv·ts större resurser ifråga om tid och personal 

än vad som kunde förutses. För att möta de växande krav och förvänt

ningar som förknippas med den fortsatta utvecklingen behöver ökade re
surser tillföras verket successivt. 

För kvinnor som efter hemarbete vill gå ut i arbetslivet men på 

grund av bristande yrkeskunskapcr har svårt att få anställning kan 

arbetsförmedlingen erbjuda bl. a. förmedlings- och yrkesväglednings

samtal samt förberedande utbildning och praktisk orientering inom ar

betsmarknadsutbildningens ram i ALU-kurser (Arbetsliv och utbildning). 

För dessa insatser är förmedlingens personaltillgång helt avgörande. 

För den intensifierade arbetsförmedlingen för ungdom som har på

gått försöksvis sedan budgetåret 1975/76 behövs mer personal än f. n. 

Ca 100 erfarna arbetsförmedlare har engagerats i dessa försök. Under 

budgetåret 1976177 har AMS fått medel för att med sex månader tidiga

relägga nyanställning av motsvarande antal aspiranter för att ersätta 

dessa erfarna förmedlare i den ordinarie verksamheten. Detta räcker 

dock inte. Arbetslös ungdom som inte fullföljer gymnasieskoleutbildning 

behöver mera stöd vid arbetssökandet än andra, och då behövs också 

medverkan av yrkesvägledare och psykologer. 
Genom de försöksvis inrättade distriktsarbetsnämnderna kommer en 

vidgad lokal samverkan med företag, fackföreningar och kommuner 

att kunna inledas. Den kommer att underlätta genomförandet av ar

betsförmedlingens uppgifter. Det är samtidigt helt klart att denna orga

nisationsförändring kräver ett personaltillskott för att kunna fungera 

på avsett vis. 
Utöver vad som har anförts i det föregående vill AMS framhålla att 

en utvecklad personalpolitik är resurskrävande. Nya arbetsuppgifter för 

personalen har tillkommit genom lagen om facklig förtroendeman och 

genom pågående försök med utökad förvaltningsdcmokrati. Hänsyn bör 

också tas till att personalutbildningen, som är nödvändig för anpass

ningen till nya uppgifter, på kort sikt tar personal från den löpande 

verksamheten. Dessa omständigheter måste beaktas vid bedömningen av 

verkets personalbehov. 
Distriktskontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö bör tillföras 

var sin heltidsanställd läkare. Vidare behövs ett medelstillskott på 

600 000 kr. för att arbetsförmedlingen skall kunna anlita tolkar i erfor

derlig utsträckning. För att fler praktikanter skall kunna anställas be

hövs ytterligare 7 50 000 kr. 
AMS beräknar det sammanlagda medelsbehovet för posten Löne-
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kostnader till 430,4 milj. kr. ( + 56.5 milj. kr.). Av ökningen är I 6,6 

milj. kr. löncomräkning. 
4. Personalutbildning. Den grundläggande utbildningen för arbets

förmedlingens aspiranter förbättras under innevarande budgetår. Aspi

rantutbildningens teoretiska del förlängs från två till tre veckor. För 

budgetåret 1977178 beräknas antalet nya aspiranter till 375 jämfört 

med 420 under budgetåret 1975176 och 350 under innevarande budget

år. Mcdelsbehovet för aspirantutbildning under budgetåret 1977178 be

räknas till 2 milj. kr. 
Fortbildningen har under en följd av år fått stå tillbaka för grundut

bildningen. Det finns därför ett uppdämt fortbildningsbehov, som det 

är angeläget att tillgodose. Fortbildningen skall främst inriktas på de 

arbetsmarknadspolitiska medlens användning, platsförmedling, hjälp
medel i anpassningsverksamheten samt särskilda arbetsvårds- och yrkes

vägledningsfrågor. Dessutom planeras arbetsledarutbildning med inrikt
ning på vcrksamhetsplanering i samverkan på kontoren. Medelsbehovet 

beräknas till 2,6 milj. kr. för fortbildning av l 750 handläggare vid ar

betsförmedlingen. 
Det behövs kraftigt ökade resurser för utbildning av biträden. Dess

utom behövs ytterligare medel för utbildning av administrativ personal i 
övrigt och ADB-personal. Totalt behövs under budgetåret 1977178 1,8 

milj. kr. för utbildning av personal för andra arbetsuppgifter än egentlig 
arbetsförmedling. 

AMS beräknar vidare ett mcdelsbehov av 300 000 kr. för utbildning 
av skyddsverksamma, 900 000 kr. för utbildning av olika slag som ord

nas lokalt inom verket eller som ordnas utom verket samt 800 000 kr. 
för kapitalkostnader vid AMS kursgård Askc i Upplands-Bro. 

5. Expenser. Av medelsbehovet på totalt 31 milj. kr. för budgetåret 
1977178 avser 12 milj. kr. telefon och telex samt 6,5 milj. kr. möbler 
och inventarier. I övrigt omfattar anslagspostcn kostnader för bl. a. kon

torsutrustning, kopiering. böcker och tidskrifter, företagsnämndsverk
samhet och personalvård. Av ökningen av medelsbchovct på 6 milj. kr. 
avser 1,5 milj. kr. prisomräkning, 2 milj. kr. följdkostnadcr till den be
gärda personalökningen och 2,5 milj. kr. ökade kostnader för möbler 
och inventarier. Den senare kostnadsökningcn föranleds av att ADB 

införs i arbetsförmedlingen och att arbetsmiljön bör förbättras i vissa 
avseenden. 

6. Lokalkosmader. För arbetsmarknadsverkets centrala förvaltning 

beräknas lokalkostnaderna under budgetåret 1977178 till oförändrat 

13,5 milj. kr., varav 12 milj. kr. avser hyror, bränsle, lyse och vatten. 

Utgifterna för städning beräknas till l 250 000 kr. övriga kostnader på 
sammanlagt 250 000 kr. omfattar bl. a. inrednings- och reparationsar

beten samt bevakning. 

Beträffande länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen har rege-
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ringen meddelat en ram på 6 milj. kr. för lokalförändringar under bud

getåret 1977178. Ramen gäller för summan av ändringarnas engångs

kostnader och deras effekt på de löpande lokalkostnaderna under ett 

helt år. Ramen medför att det verkliga .behovet av lokalutökningar inte 

kan tillgodoses. Inte heller kan befintliga lokaler anpassas till förmed

Iingsarbetets metodutveckling och krav på bättre arbetsmiljö i den ut

sträckning som behövs. 

De lokala företagsnämndernas lokalutskott har för budgetåret 1977 I 

78 anmält behov av lokalutökningar samt åtgärder för metodtekniska ar

betsanpassningar och arbetsmiljöförbättringar till en sammanlagd års

kostnad av ca 14 milj. kr. AMS har funnit att förändringar motsvaran

de en årskostnad på 9 milj. kr. ovillkorligen måste genomföras under 

1977178, medan återstående behov - motsvarande en årskostnad på 

5 milj. kr. - kan flyttas till budgetåret 1978179. En årskostnadsram 

om 9 milj. kr. för förändringar under budgetåret 1977178 skulle möjlig

göra en ökning av den totala lokalytan med ca 14 000 m~. 

I förra årets anslagsframställning preciserade AMS i fyra punkter de 

viktigaste skälen till att en vidgning av planeringsramen för förändringar 

av arbetsförmedlingslokaler behövs. I sammandrag angavs följande 

skäl: 

- Kvarstående behov med anledning av den år 1973 beslutade änd
ringen av förmedlingskontorens inre organisation. 

- Behov av fler kontor i storstadsområdena och större lokalyta vid de 
minsta kontoren i landet, som behöver förstärkas personellt, samt 
vid andra kontor som får personaltillskott. 
Förbättring av arbetsmiljön. 
ökad tillströmning av arbetssökande. 

Lokalförändringar av dessa skäl har under de senaste åren gjorts i 

samband med att nya eller större lokaler behövt anskaffas på grund av 

att verksamheten ökat i omfattning. Men ändringsbehovet är vida större 

än som kunnat tillgodoses med anvisade medel. De nämnda skälen gäl

ler därför fortfarande. Dessutom behövs som AMS framhöll förra året 

en flerårig planeringsram. 

Under det senaste året har ökade krav från personalens sida fram

förts på förbättring av arbetsmiljön och bättre anpassning av arbets

platserna till verksamheten, framför allt i kundmottagningen. Vidare 

behöver de rum där förmedlingens arbetssökandeblanketter skall för

varas i s. k. aktautomater bli bättre rustade från säkerhetssynpunkt. 

Dessa förändringar är förhållandevis stora och måste ske stegvis. 

Utgifterna för länsarbetsnämndernas och arbetsförmedlingens lokaler 

budgetåret 1977178 uppgår - under förutsättning att årskostnadsramen 

för förändringar blir 9 milj. kr. - till totalt 68 milj. kr. Härav avser 

50,4 milj. kr. hyror, bränsle, lyse och vatten, 15,2 milj. kr. städning och 

2,3 milj. kr. engångsutgifter i form av inrednings- och ombyggnadsar-
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beten m. m. Jämfört med beräknade medel för budgetåret 1976177 in
nebär detta en ökning med 10 milj. kr., varav 1,9 milj. kr. avser pris

omräkningar och 8 milj. kr. merutgifter på grund av lokalförändringar 

under budgetåren 1976177 och 1977178. 
7. Automatisk databehandling (ADB) m. m. I arbetsmarknadsverket 

används ADB-system för administrativa uppgifter i olika verksamhets

grenar och dessutom för bearbetning av statistiskt material om arbets

marknaden. 
De administrativa datorsystemen utvecklades under slutet av 1960-

talet och början av 1970-talet. Systemen börjar i vissa avseenden bli 
föråldrade och i behov av vidareutveckling. Sådant arbete pågår och 

omfattar ADB-systemet för fakturering och reskontra, systemet för pla
nering, utbetalning och uppföljning vid beredskapsarbeten samt systemet 

för arbctsmarknadsutbildningsstatistik. 
Utgifterna för budgetåret 1977/78 beräknas till 8,7 milj. kr. Därav 

avser 5,6 milj. kr. dataproduktion, stansning, blanketter och underhålls
arbeten, ca 900 000 kr. utvecklingsarbete, 900 000 kr. terminalverksam
het, 800 000 kr. bearbetning av statistiskt material och 450 000 kr. ra

tionaliseringsundersökningar. 

8. Sammanfattning. Medelsbchovet för de gemensamma förvalt
ningskostnaderna uppgår under budgetåret 1977178 till totalt 578,8 
milj. kr. ( + 78,0 milj. kr) Av ökningen utgör 22,3 milj. kr. pris- och 
löneomräkning. 

Föredraganden 

Arbetsmarknadsverket har under den gångna delen av 1970-talet 
byggts ut i snabb takt. Det har ställts allt större krav på arbetsförmed
lingen i takt med att andelen förvärvsarbetande har stigit och ambitio
nerna ökat i fråga om sysselsättning för arbetshandikappade. Den andel 
av den vuxna befolkningen (16-74 år) som tillhör arbetskraften har hit
tills under 1970-talet ökat från 67 % till 70 % . Bland kvinnorna har den 
andel som tillhör arbetskraften ökat från 53 % till 60 % . De nytillträdan
de på arbetsmarknaden är förhållandevis ofta personer med särskilt be
hov av stöd, t. ex. ungdomar utan yrkeserfarenhet och kvinnor som varit 
borta från arbetslivet en tid. Samtidigt har arbetsmarknaden blivit allt

mer komplicerad. Behovet av individuella förmedlingsinsatser har därför 
blivit allt större. 

Den ökade satsningen på arbetsförmedling har inneburit en stark ok
ning av förmedlingens personal under en följd av år. Lokalbeståndet har 
moderniserats och utökats. Verket har fått resurser för ADB i förmed
lingsarbctet, i första hand för framställning av dagliga listor över lediga 
platser. Arbetsförmedlingens organisation och arbetsformer har stegvis 
moderniserats för att bättre motsvara de krav som ställs. 

De skäl som har motiverat den snabba utbyggnaden av arbetsförmed-
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lingen hittills under 1970-talet är enligt min mening fortfarande giltiga. 
Behovet av individuella förmedlingsinsatser för grupper med särskilda 
svårigheter motiverar att arbetsförmedlingen får- ökade resurser. Det 
gäller bl. a. insatser för ungdomar som inte går igenom gymnasieskolan, 
tidigare hemarbetande kvinnor och handikappade. Sådana insatser stäl

ler stora krav på personalresurserna vid arbetsförmedlingen. Detsamma 
gäller ansträngningarna att förbättra kontakterna mellan arbetsförmed
lingen och företagen med hjälp av bl. a. anpassningsgrupper och di
striktsarbetsnämnder. Dessa ansträngningar måste fortsätta. l många 
enskilda förmedlingsärenden kan de arbetsmarknadspolitiska målen nås 
bara genom åtgärder på arbetsplatserna_ Förmedlingen behöver då ha 

effektiva kontaktvägar till företagen och de fackliga organisationerna. 

Sålunda behövs en medelsförstärkning framför allt för lönekostna
der. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen av nya och effektivare ar
betsformer fortsätter. Jag kommer i det följande under punkten B 1. Ar
betsmarknadsservice att redovisa förslag till fortsatt utbyggnad av ADB

system för arbetsförmedling och framställning av dagliga platslistor. Till 
de gemensamma förvaltningskostnaderna hänförs kostnader för verkets 
administrativa ADB-system, vilka beräknas kunna moderniseras utan att 
detta medför kostnadsökningar utöver viss prisomräkning_ 

Jag förordar att arbetsmarknadsverket under nästa budgetår får dis
ponera 406,7 milj. kr. ( +32,8 milj. kr.) för lönekostnader. Detta ger ut

rymme för en persona\ökning om 240 personer. Liksom under tidigare 
år bör AMS själv få föreslå och regeringen sedan besluta om för vil
ket slags personal lönemedlen skall användas. Jag förutsätter dock att 
huvuddelen av ökningen kommer den egentliga platsförmedlingen till 
godo. Som jag senare kommer att utveckla närmare ·bör man dock iuom 
denna verksamhet lägga särskild vikt vid förmedlingsinsatser för ung
dom och nytillträdande kvinnor. Jag vill vidare erinra om den av riksda
gen (prop. 1975/76: 84, InU 28, rskr 222) beslutade upprustningen av 

arbetsförmedlingen för kulturarbetare. Beslutet innebär att särskilda 

kulturarbetarsektioner skall inrättas vid arbetsförmedlingen och att 
AMS har fått möjlighet att efter avvägning mot andra behov placera 

arbetsförmedlare vid s. k. centrumbildningar. Viss personal måste också 

avdelas för särskilda uppgifter i samband med den ökade användningen 

av ADB i förmedlingsarbetet. 
Enligt AMS förslag skall en stor del av personalförstärkningen under 

nästa budgetår utgöras av biträden. Styrelsen hänvisar till den utred

ning om arbetsförmedlingens biträdesbehov som anmäldes i föregående 
års budgetproposition. I utredningen föreslogs att antalet biträden i ar
betsförmedlingen skulle ökas från 450 till 850. F. n. har förmedlingen 

ca 500 biträden. Antalet handläggande tjänstemän i arbetsförmedlingen 
är ca 2 800. Jag vill understryka att det ankommer på AMS att dispo
nera de anvisade lönemedlen för fler biträden i den utsträckning som 
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styrelsen finner detta vara mest ägnat att främja arbetsresultatet vid de 

olika kontoren. Mot en så stor ökning av biträdenas antal i förhållande 

till antalet arbetsförmedlare som biträdesutredningen föreslog kan emel

lertid enligt min mening resas vissa invändningar. Den omständigheten 

att många arbetsförmedlare till viss del utför uppgifter som också biträ

den skulle kunna utföra - vilket belystes ingående av biträdesutred

ningen - behöver sålunda inte vara något fel i och för sig. Det är an

geläget att skillnaden mellan olika personalgrupper inte blir onödigt stor. 

Det är också viktigt att biträdena ges reella möjligheter att utvecklas och 

få mera kvalificerade arbetsuppgifter. Under senare år har ett antal bi

träden fått möjlighet till aspirantutbildning. Även i framtiden måste den 

möjligheten till arbetsutveckling för biträdena tas till vara. För en del 

biträden som har fått jämförelsevis kvalificerade arbetsuppgifter men 

inte har antagits till aspirantutbildning bör det också finnas befordrings

tjänster. 

Med hänvisning i övrigt till den tidigare redovisade sammanställ

ningen beräknar jag de gemensamma förvaltningskostnaderna under 

budgetåret 1977 /78 till 545, 1 milj .kr. ( + 44,3 milj. kr.) att fördelas mel

lan programmen. Som har nämnts i det föregående tas medel för dessa 

kostnader upp under samma anslag som övriga kostnader för resp. pro

gram. Kostnaderna under programmet Förvaltning av utrustning skall 

täckas av hyra som debiteras de program som använder utrustningen. 

Följande tablå visar hur de gemensamma förvaltningskostnaderna för

delar sig mellan programmen. 

Program 

Arbetsmarknadsinforma tion 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Sysselsättningskapande åtgärder 
Regionalpolitiska stödåtgärder 
Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 
Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvarsverksamhet 
Förvaltning av utrustning 

1977/78 
Beräknat 

454 600000 
27 250000 
20 700000 
5 450000 
3 800000 

12 500000 
2 800000 
6 550000 

10200000 
1250000 

545100000 
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B 1. Arbetsmarknadsservice 

1975/76 Utgift 1531 457 000 
1976/77 Anslag 597 927 000 
1977/78 Förslag 658 475 000 

1 Enligt AMS redovisning. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Arbetsmarknadsin
formation samt delar av programmet Yrkesmässig och geografisk rör
lighet. Programmet Arbetsmarknadsinformation är inte uppdelat på del

program. I programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingår del
programmen Arbetsmarknadsutbildning, som numera redovisas under ett 
separat anslag (B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning), Flyttningsbi
drag och Inlösen av egnahem m. m. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 
som syftar till att ge arbetssökande stöd för bästa möjliga utbyte av sitt 
arbetskraftsutbud och att medverka till att arbetsgivare inom de arbets
kraftstillgångar som finns eller kan utvecklas finner erforderlig per
sonal. Avdelningen för arbetsmarknadsservice vid AMS handhar verk

samheten centralt. Länsvis och lokalt är länsarbetsnämnderna resp. ar-
betsförmedlingen ansvariga. 

1975/76 1976/77 Beräknad ändring 1977/78 
Utgift Anslag 

AMS 

Programmet Arbetsmarknads-
information' 465 797 000 502 627 000 + 97 773 000 

Programmet Yrkesmässig och 
geografisk rörlighet 

Flyttningsbidrag 64 607 000 93 800 000 -\- 46 200 000 
Inlösen av egnahem m. m. 53 000 500 000 
Förvaltningskostnader I 000 000 I 000 000 -1- 100 000 

5314570002 597 927 000 -!-144073 000 

1 Inberäknat förvaltningskostnader. 
' Exkl. förvaltningskostnader för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning. 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informations

funktion, en platsförmedlande funktion och en arbetsförberedande funk

tion. Till informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar, munt

liga, skriftliga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmedling

en lämnar. 

Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som 
lämnas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men 

också kräva stora insatser av tid och pengar. Hjälpen till arbetssökande 
kan bestå i att förmedlingen lämnar individuella förslag på lediga platser, 

Föredragan-
den 

+60 548 000 

+60548000 
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för sökandens räkning kontaktar arbetsgivare om lediganmäld plats el

ler anskaffar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För att un
derlätta att anställning kommer till stånd kan förmedlingen ge bi
drag till flyttning eller olika slags arbetshjälpmedel. Arbetsgivarna 

kan få individuell hjälp genom att förmedlingen föreslår viss sökande 
till ledig plats, söker arbetskraft som inte finns anmäld hos förmed

lingen eller ger bidrag till utbildning eller till särskilda anordningar på 
arbetsplatsen. Ackvisition av platser genomförs ofta i samband med be

sök av förmedlare på företagen. Därvid diskuteras även frågor rörande 
arbetstidens omfattning, arbetsplatsernas utformning, den kvinnliga ar

betskraftens, de handikappades och äldres anställningsmöjligheter, före

tagens personalpolitik m. m. 
Arbetsförmedlingens arbetsförberedande funktion inriktar sig på sö

kande som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För 
att en anställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. 

Det kan gälla yrkesbyte. ändrade arbetsuppgifter, flyttning, yrkesutbild
ning, anställning i skyddat arbete och näringshjälp till eget företag. 

Arbetsförmedlingens användning av de rörlighetsfrämjande och sys

selsättningsskapande åtgärderna liksom rehabiliterings- och stödåtgärder 
för svårplacerade utgör särskilda program och behandlas därför inte 
närmare under förevarande anslag. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet består av delpro
grammen Arbetsmarknadsutbildning, Flyttningsbidrag och Inlösen av 
egnahem m. m. 

Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning redovisas under anslaget 
B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation 

AMS 

Inledning 

Näringslivets omvandling medför en fortgående omfördelning av ar
betskraften mellan olika näringsgrenar och regioner. Arbetsplatser för
svinner till följd av nedläggning och förflyttning samtidigt som nya ar

betstillfällen skapas inom andra näringsgrenar och på andra orter. Ut
vecklingen under 1960-talet och hittills under 1970-talet har präglats av 

stagnerande arbetskraftsbehov inom den varuproducerande sektorn, sam

tidigt som sysselsättningsutvecklingen inom tjänstesektorn har varit 

mycket expansiv. Enligt 1975 års långtidsutredning beräknas ca 290 000 
arbetstillfällen ha fallit bort inom den varuproducerande sektorn sedan 

år 1960. Inom den tjänsteproducerande sektorn bedöms samtidigt ca 
710 000 arbetstillfällen ha tillkommit, varav ca 80 % faller inom den 
offentliga delen. Problemen när det gäller att åstadkomma den nöd-
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vändiga anpassningen mellan arbetsmarknadens utbuds- och efterfråge

sidor pekar på den avgörande roll som arbetsförmedlingen även fort
sättningsvis kommer att spela. 

Arbetsförmedlingen skall medverka till att förkorta söktiderna på ar
betsmarknaden. Förmedlingen skall också administrera en rad olika ar
betsmarknadspolitiska insatser för att övervinna olika slag av förvärvs
hinder. De långsiktiga tendenserna till ökande anpassningsproblem på 
arbetsmarknaden ställer växande krav på arbetsförmedlingens resurser. 

I samma riktning verkar även nya uppgifter som tid efter annan läggs 
på förmedlingen i takt med att de arbetsmarknadspolitiska målen flyttas 

fram. Andelen arbetssökande som vänder sig till förmedlingen har ökat 
kontinuerligt under 1970-talet. och alla tecken tyder på att denna utveck
ling kommer att fortsätta. F. n. söker enligt statistiska centralbyråns ar
betskraftsundersökningar ca 80 % av de arbetslösa arbete genom för

medlingen. För ombytessökande utgör andelen ungefär en tredjedel. 
Vad gäller platsutbudet har undersökningar givit vid handen att andelen 
till förmedlingen anmälda lediga platser kan uppskattas till drygt hälften 
av samtliga vakanser. Denna andel kan förutsättas växa, bl. a. till följd 

av den försöksverksamhet med allmän platsanmälan som statsmakterna 
har beslutat om. 

Större möjligheter för de arbetssökande att överblicka tillgången på 
lediga platser och för arbetsgivarna att få en uppfattning om arbetskrafts

utbudet leder till att sammankopplingen mellan arbetssökande och lediga 
platser kan göras mindre slumpmässig och osäker. Söktider och arbets
löshetsperioder förkortas och de lediga platserna besätts snabbare. En 
förstärkning av arbetsförmedlingens resurser leder därför till en bättre 
fungerande arbetsmarknad. 

Det är ett primärt mål att lösa de arbetshandikappades och de äldres 
sysselsättningsproblem på den ordinarie arbetsmarknaden. Erfarenhe
terna från den senaste högkonjunkturen har dock visat, att det trots hög 
efterfrågan på arbetskraft har varit svårt att tillgodose detta syfte. 

ökade insatser behövs inom anpassningsverksamheten. Anpassningsgrup

pernas arbete är av stor betydelse för att hindra utslagning av redan 

anställda och för att bereda äldre och personer med arbetshandikapp 

ny anställning. Resultatet av denna verksamhet är emellertid i hög grad 

beroende av arbetsförmedlingens aktiva medverkan. Förmedlingen mås
te vara pådrivande, om verksamheten skall komma igång och hållas 

vid liv. Denna funktion är emellertid mycket resurskrävande. 

Anpassningsverksamheten skall utvecklas vidare under perioden 1977 
-1982. Hittills har ca 5 000 grupper inlett sitt arbete. Nya anpassnings

grupper kommer att efter hand bildas, av resursskäl dock sannolikt i 
långsammare takt än tidigare. Största uppmärksamhet kommer att ägnas 

åt utvecklingen av anpassningsgruppernas metodik och deras möjlig

heter att effektivt använda sig av de arbetsmarknadspolitiska hjälp

medlen. 
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Arbetslösheten bland ungdomar - särskilt flickor i y~gre åldrar -
har under senare år legat på en förhållandevis hög nivå. Detta sam

manhänger till viss del med den bristande överensstämmelsen mellan 
ungdomarnas yrkesönskemål och de arbeten som arbetsmarknaden har 
att erbjuda. För många ungdomar utgör även bristen på yrkesutbild
ning ett hinder för arbetsplacering. Varje år söker sig ca 25 000 ung

domar med enbart grundskola eller med avbruten gymnasieutbildning 

ut på arbetsmarknaden, och för bl. a. denna grupp krävs särskilda in

satser. Speciella insatser krävs också för ungdomar med fysiska, psy
kiska och intellektuella arbetshandikapp liksom för ungdomar med 

sociala problem. De försök med intensifierad förmedlingsverksamhet 
för ungdom som har bedrivits med utökade personalresurser på några 

orter har visat, att sådana insatser väsentligt bidrar till att lösa sysselsätt
ningsproblemen. 

Yrkesvägledningen är fortfarande underdimensionerad. Målgrupper 
för yrkesvägledning kommer att vara dels elever inom utbildningsvä
sendet och dels personer utanför detta. Arbetsmarknadsverket har att 
bistå skolväsendet med information och vägledning av olika slag inför 

elevernas övergång från skola till arbetsmarknad. Kraven på sådana 
insatser väntas öka särskilt för vissa grupper med svårigheter att få fot
fäste i arbetslivet. Antalet yrkesvägledningssökande personer utanför 
skolväsendet kommer genom växlingen mellan utbildnings- och arbets
livsperioder att bli större. Förutom genom tilldelning av ökade personel
la resurser måste kraven på yrkesvägledningsinsatser mötas med en ut
veckling av yrkesvägledningens metodik för individuell anlags- och in
tresseorientering, för vägledning och information. 

Det lokala samarbetet mellan arbetsförmedling, skola, sociala organ 
och arbetsmarknadens parter behöver utvecklas vidare under budget
året 1977178. AMS räknar med att distriktsarbetsnämnderna därvid får 
initierande och samordnande uppgifter beträffande de arbetslösa ungdo
mar som arbetsförmedlingen har ett primärt ansvar för att hjälpa. 

Arbetsförmedlingens kapacitet måste således ökas ytterligare under 
den kommande femårsperioden. Till budgetåret 1981/82 bör fasta för
medlingskontor ha inrättats i flertalet av det 70-tal kommuner som i dag 
saknar arbetsförmedling. En- och tvåmanskontoren bör ha förstärkts 

och ha personal om minst tre handläggare. De mycket stora arbetsför
medlingskontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås 

bör ha delats upp på flera kontor i resp. arbetsmarknadsområde. 

Verksamhetsplanering bör utvecklas för arbetsförmedlingen och vara 
i bruk inom arbctsmarknadsverket i dess helhet budgetåret 1981/82. 

Arbetsförmedlingens verksamhet skall därigenom fortlöpande kunna 

följas upp och resultaten redovisas. Framförliggande uppgifter skall kun

na presenteras och en åtgärds- och personalplanering på kort och lång 
sikt skall upprättas. Den statistiska planeringsinformation som f. n. är 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 48 

under uppbyggnad avses utgöra ett underlag för verksamhetsplanering
en. I färdigutvecklat skick innefattar denna statistik en samlad redo
visning av såväl arbetssökande som lediga och tillsatta platser och av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetet med planeringsinformation 
kommer därför att under följande år i allt högre grad inriktas på en 

vidareutveckling, samordning och integrering av de olika statistiska re

dovisningssystem, som idag finns och som ev. kan tillkomma. 
Också kontorens inre organisation bör förstärkas till budgetåret 1981/ 

82. Kundmottagningen bör inte bara fungera som informationscentral 
utan också kunna ge individuell förmedlingsservice till alla som vänder 
sig dit. Förmedlings- och utredningssektionerna bör ha sådan uppsätt
ning av förmedlare, arbetsvårdare och yrkesvägledare att ett lagarbete 
kan bedrivas i sektionen och de externa uppgifterna ändå fullgöras helt 
tillfredsställande. På sikt påverkas förmedlingens arbetsformer också av 
försöken med allmän platsanmälan och ADB-assisterad sökning och 
matchning och av erfarenheterna av intensifierad arbetsförmedling för 
ungdom. Den interlokala förmedlingen bör få en förstärkt organisation. 

AMS förslag till fortsatt utbyggnad av ADB-system för arbetsför
medlingen redovisas under rubriken Medelsberäkning. 

Försöken med allmän platsanmälan påbörjades budgetåret 1976/77 i 
tre län (K, L och M län). Dessa försök har samband med ADB-tek
nikens användning i ett par avseenden. Med teknikens hjälp blir det 
möjligt att i försökslänen dagligen publicera fyllig information om alla 
platserna och att sprida denna information inom vida regionala arbets
marknader. Det blir vidare tekniskt möjligt att skapa nya, bättre instru
ment för redovisning och uppföljning av förmcdlingsverksamheten. 
Under försöken kommer som nämnts fasta arbetsrutiner att utprovas 

för platsförmedling. En närmare redovisning av effekter och kostnader 
m. m. kommer att kunna lämnas i slutet av det första försöksåret. AMS 
anser det dock angeläget att försöken får fortsätta och utvidgas under 
budgetåret 1977178. Utöver de tre Hin i södra Sverige, där försöken in
letts, bör i första hand även arbetsförmedlingarna i de östra delarna av 
landet ingå i utvidgade försök (AB, C, D, I och U län). Detta är viktigt 

bl. a. för att man skall kunna studera effekterna av ett vidgat platsutbud 

för den interlokala förmedlingen. 

M edelsberiikning 

AMS beräknar i sin anslagsframställning medelsbehovct för program
met Arbctsmarknadsinformation under budgetåret 1977178 till 600,4 
milj. kr. enligt följande. Efter anslagsframställningcns avlämnande har 

AMS i särskild skrivelse räknat upp medelsbehovet för ADB i förmed

lingsarbctet med 15,3 milj. kr. i förhållande till anslagsframställningen. 
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Ändamål 1976/77 1977 /78 
AMS AMS 
budgetering beräknar 

(petita) 

Psykologiska konsultinsatser 24 200 000 33 500 000 
Platslistor som görs utan ADB 9 051 000 6 800 000 
Information till allmänheten genom publika-

tioner, annonsering m. m. 4 991 000 6 000 000 
ADB i förmedlingsarbetet, drift 30000000 43 300 000 
ADB i förmedlingsarbetet, utveckling 12 500 000 18 300 000 
Reseersättningar vid besök hos 

arbetsförmedlingen 200000 200 000 
Blanketter för arbetssökande 1825000 2 500000 
Läkarundersökningar 700 000 800000 
AMS tryckeri 467 000 720000 
Tjänstebilar 477 000 530000 
Planeringsstatistik 880000 1800000 
Avgår: Inkomster vid försäljning av 

publikationer -300000 -300 000 

84 991 000 114150 000 

Gemensamma förvaltningskostnader 420 920000 486 250000 

sos 911 000 600 400 000 

Huvuddelen av utgifterna för programmet avser gemensamma för
valtningskostnader. I det följande återges AMS redovisning i petita 

resp. i nyssnämnda särskilda skrivelse av medelsbehovet för de övriga 
posterna under programmet. 

För att nå större effekt av arbetsförmedlingens åtgärder för de sökan
de som har speciella svårigheter är en utveckling av psykologinsatserna 

betydelsefull. De pågående försöken med vägledningsgrupper på arbets
förmedlingen synes ge sådana erfarenheter att de sökandes behov bättre 

kan tillfredsställas genom större variation av vägledningsmodeller. Ar
betsförmedlingstjänsteman och psykolog tillsammans skall i högre grad 
än tidigare kunna anpassa insatserna till den sökandes situation och den 
sökande skall på ett aktivare sätt än tidigare kunna medverka till lös
ningen av sina arbetsvals- och utbildningsproblem. Behovet av psyko
loginsatser i de arbetsförberedande åtgärderna fortsätter att öka under 
budgetåren 1976177 och 1977178. Inriktningen mot varierade psykolog
insatser bör fortsätta. För budgetåret 1977178 uppskattas anslagsbehovet 
för de psykologiska konsultinsatserna till 33,5 milj. kr. 

AMS föreslår, att utbyggnaden av ADB-system för framställning av 
dagliga platslistor får fortsätta under budgetåret 1977178 och utvidgas 

till att omfatta Norrland (X, Y, Z, AC och BD län). Därmed skulle ut
byggnaden kunna slutföras planenligt. Alla arbetsförmedlingar i hela 
landet skulle därmed, vid budgetårets slut, ha tillgång till detta grund

läggande informationshjälpmcdel för sina arbetssökande och för arbets
givarna. Till den sista etappen av ADB-platslistornas utbyggnad kommer 
statskontoret i samråd med AMS att behöva skaffa ytterligare 53 termi
naler, som skall placeras på arbetsförmedlingarna i norrlandslänen. Sam
manlagt ökar kostnaderna för ADB-platslistorna (inkodning, databe-

4 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 15 
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handling, fotosättning och tryckning, distribution m. m.) med 21,7 milj. 
kr. Därutöver beräknas det ökade antal platser som följer av försöken 
med allmän platsanmälan öka kostnaderna för ADB-platslisteproduk
tionen med 4,9 milj. kr. För vissa initial- och utvecklingskostnader i sam
band med försöken beräknas en kostnad av ytterligare 550 000 kr. 

Under budgetåret 1976177 görs praktiska prov med ADB-assisterad 

sökning och matchning vid sex kontor (Vällinghy, Uppsala, Nyköping, 
Ronneby, Kristianstad och Landskrona). Under förutsättning att de 
praktiska proven ger positivt resultat föreslår AMS att proven utvidgas 
under budgetåret 1977178. Steget bör därvid tas från en mera test be

tonad verksamhet till en verksamhet med praktisk inriktning. Beroende 
av de erfarenheter som kommer att göras under det första året bör 
verksamheten inom de sex kontoren under 1977178 breddas till att om
fatta flera grupper av sökande där. Vidare bör ytterligare sex kontor 
kunna kopplas in. De utvidgade proven bör inriktas på att förstärka den 

interlokala förmedlingen. Därvid kan kontor väljas inom och utanför 
de 19 län som har datalagrad platsinformation vid ingången till bud
getåret 1977/78. Medelsbehovet ökar till följd av utvidgningen av prak

tiska prov med ADB-assisterad sökning och matchning samt vidgade 
försök med mikrokort med 5,5 milj. kr., vartill kommer kostnadsök

ningar på 1,7 milj. kr. för en projektgrupp hos AMS och övriga utvcck
lingskostnader som är gemensamma för de olika ADB-projekten. 

Sammanlagt uppstår sålunda för ADB inom arbetsförmedlingen ett 
ökat medelsbehov (exkl. personal) på 34,4 milj. kr. för budgetåret 
1977/78. 

Medelsbehovet för icke ADB-framställda platslistor minskar under 
budgetåret 1977178 i och med att ADB-platslistor införs i hela landet. 
Eftersom omläggningen sker successivt under budgetåret kvarstår en 
kostnad för manuellt framställda lokala platslistor, som beräknas till 
1 milj. kr. Frågan om de centrala platslistorna skall bestå i sin nuvaran
de form, förändras eller upphöra sedan r.:gionala ADB-platslistor in
förts i hela landet kommer under budgetåret 1976177 att utredas. Rätt 

omfattande förändringar kommer att behöva övervägas. Endast två cen

trala platspublikationer, Lärarlistan och Finska listan, kan väntas bli 
opåverkade av en produktionsteknisk samordning. Beträffande övriga 

centrala listor, framför allt platsnotiserna i tidningen Arbetsmarknaden, 
kan ett behov av dem i nuvarande form knappast föreligga. Innan ut

byggnaden av de regionala ADB-platslistorna har slutförts under bud
getåret 1977178, bör någon förändring av de centrala listorna dock inte 
göras. Kostnader för centrala platslistor beräknas därför kvarstå även 

under 1977 /78. 

För information till arbetssökande och arbetsgivare och till allmän

heten genom broschyrer, annonsering, AV-media, konferenser m. m. 

beräknar AMS medelsbehovet till 6 milj. kr. under budgetåret 1977/78. 

De tre största posterna avser allmän arbetsmarknadsinformation och 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 51 

information om arbetsmarknadspolitiska åtgärder ( 1,2 milj. kr.), kost

nader för yrkesvägledningens löpande tryckta yrkesinformation (1,1 milj. 
kr.) och kostnader för information om arbetsmarknadsutbildning (1,2 
milj. kr.). Därutöver behövs medel för konferenser och annan upplys
ningsverksamhet i samband med anpassningsgrupper och åtgärder för 

jämställdhet mellan män och kvinnor samt för utbildning av ledamöter 

i länsarbetsnämnder och distriktsarbetsnämnder. 

P r o g r a m m e t Y r k c s m ä s s i g o c h g e o g r a f i s k r ö r-

1 i g het 

Genom beslut den 5 juni 1975 uppdrog regeringen åt AMS att kart

lägga den geografiska rörligheten resp. trögheten på arbetsmarknaden 

samt utvärdera effekterna av den höjning av starthjälpen som skedde 

fr. o. m. den 1 juli 1975. Med anledning av utredningsuppdraget till

satte AMS en särskild referensgrupp - "Utredningen om den geogra

fiska rörligheten och flyttningsbidragen" - bestående av representanter 

för huvudorganisationerna på arbetsmarknaden. Utredningen som av
lämnade sin slutrapport den 25 maj 1976 behandlar den geografiska rör

ligheten inom landet och lägger fram förslag till förändringar i be

stämmelserna om flyttningsbidrag. 
Remissyttranden över promemorian har avgivits av statskontoret, 

riksrevisionsverkct, institutet för social forskning, länsstyrelsen i Stock
holms län efter hörande av Stockholms kommun, Norrtälje kommun 
och länsarbetsnämnden i Stockholms län, länsstyrelsen i Östergötlands 
län efter hörande av Motala och Norrköpings kommuner, Östergötlands 

och Södermanlands handelskammare samt Östergötlands FCO-distrikt, 
länsstyrelsen i Kristianstads län, länsstyrelsen i Skaraborgs län efter hö
rande av Näringslivskommitten i Skaraborgs län, länsstyrelsen i Jämt
lands län efter hörande av Bräcke kommun och TCO-kommitten i Jämt
land-Härjedalen. länsstyrelsen i Norrbottens län, expertgrupperna <A 
l 967: 24 och A 1968: 14) för regional utredningsverksamhet rc;sp. ut
rednings verksamhet i arbetsmarknadsfrågor (ERU resp. EFA), Syssel
sättningsutredningen (A 1974: 02), Svenska kommunförbundet, Lands
tingsförbundet, Sveriges industriförbund, Sveriges hantverks- och indu
striorganisation (SHIO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Tjänstemän
nens centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR 
(SACO/SR), Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska arbetsgivare
föreningen (SAF) och Kooperativa förbundet (KF). 

U tredningsrapporten 

1 Den geografiska rörligheten inom landet 

l .1 Befolkningsomflyttningcn 

Allmän översikt. Antalet flyttningar över kommungräns varje år upp
gick för perioden 1968-1974 till ca 375 000, varav 200 000 samtidigt 
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utgjorde flyttningar över länsgräns. Siffrorna avser antalet flyttningar 
och således ej antalet personer som flyttat. Av samtliga kommungräns
flyttningar var drygt hälften flyttningar över fem mil. Det är också den 

avståndsgräns i flyttningsstatistiken, som bäst motsvarar det genomsnitt

liga avstånd, över vilket flyttningar främst är arbetsmarknadsbetingade. 
De kortare flyttningarna var sannolikt till väsentlig del bostadsbetingade. 

Regionala mönster i omflyttning. Ofta brukar det råda i stort sett 

balans mellan flyttningsströmmarna till och från en ort eller region, 
dvs. man brukar kunna redovisa ungefär lika många inflyttare som ut

flyttare. Som exempel kan nämnas, att de summerade nettovinsterna 
eller -förlusterna för vart och ett av länen uppgick till endast ca 

15 000 per år under perioden 1968-1974 samtidigt som flyttningarna 

mellan länen i bruttotermer uppgick till ca 200 000. 

Totalt sett under perioden synes balansen mellan in- och utflyttning 

ha förbättrats under senare år. En omsvängning i det regionala flytt

ningsmönstret började slå igenom år 1971. Då minskade nämligen de 

tidigare kraftiga inflyttningsöverskotten markant i storstadslänen. Se

dan år 1972 har storstadslänen i stället haft en betydande nettoutflytt
ning, medan skogslänen och övriga län samtidigt noterat en stigande 

nettoinflyttning. 
Demograf i ska data. Flyttningsintensiteten under perioden 1968-

1973 var högst i åldrarna 20-30 år. Ogifta och relativt nybildade fa

miljer, utan barn eller med barn under skolåldern var kategorier som 
flyttade ofta. När barnen uppnådde skolåldern sjönk flyttningsintensi
teten mycket snabbt för både män och kvinnor. dock mest för kvinnor

na. 
Flerstegs/ lyttning - återflyttning. Mer än två tredjedelar av samtliga 

flyttare flyttade endast en gång under perioden 1968-1973. Drygt 
20 % flyttade två gånger, medan ca 10 % flyttade tre gånger eller fler. 
De som flyttade många gånger skilde sig åldersmässigt från de perso
ner som flyttade en gång. Bland flerstegsflyttarna återfanns t. ex. en 

förhållandevis stor andel i åldersintervallet 25-29 år. Återflyttning till 

hernortskommunen var vanligast förekommande i de lägre åldrarna. 
Flyttningsavstånd. Huvuddelen av flyttningarna skedde över relativt 

korta avstånd. Av samtliga flyttningar över kommungräns under pe

rioden 1968-1973 var till exempel 30 % flyttningar på avstånd under 

25 km. Efter år 1970 ägde en påtaglig förskjutning rum mot kortare 

flyttningar. Hela uppgången i antalet flyttningar mellan åren 1971 och 

1973 bestod av flyttningar, där flyttningsavståndet var mindre än 25 

km. 

1.2 Arbetskraftens geografiska rörlighet 

Allmän översikt. Antalet arbetsmarknadsbetingade flyttningar ökade 

under slutet av 1960-talet, men har därefter legat på en lägre och rela-
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tivt stabil nivå. En av orsakerna till arbetskraftens speciellt höga geo

grafiska rörlighet under slutet av 1960-talet kan antas vara, att en upp

gång i konjunkturen inträffade parallellt med en kraftig strukturom

vandling inom främst jord- och skogsbruket. Många arbetstillfällen 

inom dessa sektorer försvann i skogslänen och en mycket stark efter

frågan på arbetskraft rådde i framför allt storstadslänen, vilket ledde 

till en betydande utflyttning från skogslänen. 

Den stabilisering av den geografiska rörligheten som skedde under 

första hälften av 1970-talet kan tänkas ha olika orsaker. En faktor som 

kan sägas ha minskat behovet av utflyttning från lokala arbetsmarknader 

- som tidigare kännetecknats av kraftig utflyttning - har bl. a. varit 

att strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruket skett i en lång

sammare takt. Vidare har utbyggnaden av de regionalpolitiska insat

serna medverkat till en förstärkning av arbetsmarknaden i tidigare sys

selsättningssvaga regioner. Som exempel på denna förbättring kan näm

nas att sysselsättningen inom industrin ökat betydligt kraftigare i skogs

Iänen än i landet i övrigt mellan åren 1970 och 1975. Behovet av in

terlokal rekrytering av arbetskraft till de traditionellt starka arbets

marknader som storstadsregionerna har utgjort har däremot inte varit 

lika uttalat som tidigare. Orsaken härtill har varit den kraftiga ut

budsökning - främst av kvinnor - som skett på dessa arbetsmark
nader. 

En annan faktor som kan ha påverkat den geografiska rörligheten är 

den allmänna tendensen till minskad personalomsättning i företagen. 

Flyttningsströmmarna på arbetsmarknaden. Statistiska Centralbyrån 

(SCB) har för utredningens räkning utfört en specialundersökning för 

att närmare kunna beskriva de förvärvsarbetandes flyttningar under år 
1971. Enligt denna undersökning företogs drygt 150 000 flyttningar 
över kommungräns av förvärvsarbetande (arbetande minst 20 tim/vec
ka) under året. Det motsvarar ca 40 % av alla flyttningar. Männen do

minerade flyttningarna bland de förvärvsarbetande och svarade för ca 
60 %. 

Alla flyttningar över kommungräns som företas av förvärvsarbetan
de är emellertid inte betingade av arbetsmarknadsskäl. Om flyttningar

na inom Stockholms, Göteborgs och Malmö storstadsområden elimine

ras, försvinner en stor del av de flyttningar som huvudsakligen torde 

vara bostadsbetingade. Återstoden av flyttningarna uppgår till ca 
110 000. 
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Flyttningar under år 1971 

Antal flyttningar gjorda av 
Förvärvs- Samtliga 
arbetande' flyttare• 

Flyttningar inom län (exkl. inom stor-
stadsområden) 39 000 85 000 

180 000 
98 000 

Flyttningar mellan län (exkl. inom Göteborgs 
storstadsområde) 72 000 
Flyttningar inom storstadsområden 45 000 

156 000 363 000 

' Samkörning av uppgifter från SCB:s register med uppgifter från folk- och 
bostadsräkningen 1970. 

• Uppskattningar. 

Den fortsatta framställningen koncentreras på de ca 110 000 flytt

ningarna som enligt gjorda antaganden huvudsakligen är betingade av 

arbetsmarknadsskäl i vid mening. Dessa flyttningar skulle grovt kunna 

indelas i dels personer som flyttat från en lokal arbetsmarknad för att 

överhuvudtaget få arbete, dels personer som flyttat från en lokal arbets

marknad för att förbättra sin arbetsmarknadssituation i form av tryg

gare arbete, byte till önskat yrke osv., dels ock medföljande förvärvs

arbetande familjemedlemmar vilkas arbetsmarknadssituation inte be

höver ha varit avgörande för beslutet om flyttning. 

Materialet redovisar således flyttningar, som företas av personer som 

redan befinner sig på arbetsmarknaden, däremot inte flyttningar som 

görs i samband med inträde på arbetsmarknaden. 

Regionala mönster i de förvärvsarbetandes geografiska rörlighet. 

Ungefär 12 % av flyttningarna skedde inom gruppen storstadslän, om 

man således bortser från de korta flyttningarna inom själva storstads

områdena. En lika stor andel svarade skogslänen för, medan flyttning

arna inom övriga län omfattade 33 % . Den största delen av flyttnings

rörelserna - 42 % - bestod av flyttningar mellan länsgruppcrna. 

Flyttningen mellan de olika länsgrupperna var rätt jämnt fördelad 

mellan in- och utflyttning. De största flyttningsströmmarna gick mellan 

storstadslänen och övriga län. Dessa svarade för nära 60 % av samtliga 

flyttningar mellan länsgrupperna. 
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Den geografiska rörligheten för olika yrkeskategorier 

Antalet flyttningar under år 1971 fördelade efter flyttarnas yrkestill

hörighet 

Yrkesområde Antal flyttningar år 1971 

Män Kvinnor Totalt 

Tekniskt, naturvetenskap-
ligt, samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnär-
ligt arbete 17 200 15 600 32 800 
Administrativt arbete 2 200 300 2 500 
Kameralt och kontors-
tekniskt arbete 2 600 9 300 1 I 900 
Kommersiellt arbete 5 600 3 800 9400 
Lantbruks- och skogsarbete 3 600 600 4200 
Transport och kommu-
nikationsarbete 4400 1000 5 400 
Tillverkningsarbete m. m. 22 700 5 600 28 300 
Byggnadsarbete 4000 100 4100 
Servicearbete 4700 7 700 12 400 

67000 44000 111 000 

Samtliga 
förvärvs
arbetande 
enl. folk
och bo
stadsräk
ningen 
1970 

Andel% % 

30 18 
2 3 

Il 10 
8 8 
4 8 

5 7 
25 26 
4 6 

11 8 

100 100 

Den geograf i ska rörligheten för olika utbildni11gskategorier 

Utbildningsnivån hos flyttarna under år 1971 och samtliga sysselsatta 
1970 

Personer med förgymnasial 

Antal 
flytt
ningar 

utbildning 52 000 
Personer med gymnasial 
utbildning 43 000 
Personer med eftergymnasial 
utbildning 16 000 

111000 

% 

47 

39 

14 

100 

Utbildnings
nivån hos samt
liga förvärvs
arbetande enligt 
folk- och bo
stadsräkningen 
1970 % 

58 

34 

8 

100 

Ju längre utbildning de flyttande hade, i desto högre grad företog 

de flyttningar på längre avstånd. över 80 % av de eftergymnasialt utbil

dade flyttade över länsgräns mot 65 % av de gymnasialt utbildade och 

60 % av dem med förgymnasial utbildning. Drygt hälften av flyttning

arna bland eftergymnasialt utbildade gick mellan de tre olika länsgrup

perna. 
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Antalet flyttningar per flyttare. För att kunna studera frekvensen av 

återkommande flyttningar, har utredningen gjort en särskild bearbet
ning av flyttningsstatistiken under treårsperioden 1970-1972. 

Av bearbetningen framgår att nära 330 000 förvärvsarbetande flyt
tade över kommungräns. 78 % av dessa flyttade endast en gång, 18 % 

två gånger och 5 % tre eller flera gånger. 
Personer som flyttat och erhållit flytt11i11gsbidrag. Ekonomisk hjälp 

(flyttningsbidrag), för att underlätta arbetslösas flyttningar till orter där 
arbete kan erhållas, infördes som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument 
i slutet av 1950-talet. Statistik över antalet beviljade flyttningsbidrag 
har inhämtats från år 1963. Starthjälpen, som i huvudsak utgår endast 
när arbetstagaren måste byta bostadsort, har en central roll i bidrags
systemet. Statistiken rörande beviljad starthjälp används i den fortsatta 
framställningen som mått på "bidragsflyttningen". 

Ungefär 20 000 personer har beviljats starthjälp varje år sedan 
början av 1960-talet, om man bortser från vissa konjunkturbetonade 
svängningar. Under den period då jämförelser kan göras överensstäm
mer utvecklingen av de flyttningar som stötts med flyttningsbidrag rätt 
väl med utvecklingen av det totala antalet flyttningar över fem mil. 

På senare år har en förändring skett i utvecklingen av såväl start
hjälpsflyttningen som det totala antalet "arbetsmarknadsbetingade" 
flyttningar (över fem mil) på så sätt att flyttningarna över fem mil ökat 
något samtidigt som bidragsflyttningen minskat. Båda typerna av flytt
ningar har varit relativt opåverkade av den senaste högkonjunkturen 
(1973-1974). Utvecklingen av starthjälpsflyttningen torde i stort på
verkas av samma faktorer som inverkar på den totala geografiska rörlig
heten på arbetsmarknaden. 

Utvecklingen av bidragsflyttningen under det senaste året tyder knap
past på, att den höjning av starthjälpen som genomfördes den 1 juli 
1975 har haft något större genomslag på flyttningens omfattning. Detta 
bekräftas också av länsarbetsnämnderna. 

Antalet starthjä/psflyttare första kvartalet 1974-första kvartalet 1976 

1974 
1975 
1976 

l:a kv 

5 600 
4 800 
4400 

2:a kv 

5 100 
4 600 

3:e kv 

6 200 
5 700 

4:e kv 

4000 
3 900 

Flyttningsbidraget i sin nuvarande utformning vänder sig i första 
hand till personer som är arbetslösa eller som riskerar att bli det. Föl
jande diagram tyder dock på, att utvecklingen av antalet bidragsflyttare 
på senare år inte följt utvecklingen av arbetslösheten i samma grad som 
tidigare. En förklaring härtill skulle kunna vara, att arbetslösheten med 
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tiden tenderat att få en annan sammansättning, bl. a. fler långtidsar
betslösa med förhållandevis låg flyttningsbenägenhet och fler kvinnor, 

som till följd av makens arbete på hemorten ofta anser sig relativt 
bundna till denna. 

Antalet starthjälpsflyttare perioden 1965-1975, jämfört med antalet 

arbetslösa enligt AKU och antalet arbetslösa enligt arbetsförmedlingar

nas räkningar (årsgenomsnitt)! 

1. OOO·tal 

100 

80 

60 

40 

20 

1965 1970 

Arbets
lösa 
(AKU) 

Starthjälps
flyetare 

1975 

• Serien över det totala antalet registrerade arbetslösa vid arbetsförmedlingen 
upphörde år 1974. 

Regionala mönster. När det gäller starthjälpsflyttningen är skogs
Iänens dominans påtaglig. 
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Antalet starthjälpsflyttare olika läm-grupper perioden 1963-1975. 

20000 

15 uoo 

Skogsliin 

10000 

öuiga län 

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 

Förutom i samband med inflyttning till storstadslänen har starthjälp 
utgått i rätt hög utsträckning till flyttning inom och mellan länen i de 
två övriga länsgruppema. 

Den med flyttningsbidrag stödda omflyttningen inom länen har 
successivt fått ökad betydelse under perioden. Framför allt gäller detta 
skogslänen. I början av perioden var drygt 20 % av starthjälpsflyttning
en i skogslänen inomlänsflyttning. De senaste åren har denna andel 
varit närmare 40 %. Från och med år 1972 hart. ex. fler personer flyt
tat inom och till Norrbottens län med bidrag än från länet. 

Förutom att starthjälp i väsentlig omfattning utgår vid flyttningar 
inom länen innebär nettoresultatet av de flyttningsrörelser som stötts 
med flyttningsbidrag en icke obetydlig regional omfördelning av arbets
kraft. Nettoförskjutningarna var störst, ca 12 000 personer, åren 1964 
och 1969. En klar förändring har dock skett under perioden så till vida 
att nettoflyttningen har minskat successivt i relation till hela starthjälps

flyttningen. 
Bidragsflyttarnas kön, ålder och familjesituation. Sedan år 1963 har 

i genomsnitt tre fjärdedelar av alla dem som har beviljats starthjälp ut
gjorts av män. Antalet män som har erhållit starthjälp har emellertid 
minskat under de senaste åren, samtidigt som antalet kvinnor har ökat. 
Mer än hälften av starthjälpsflyttarna utgörs av ungdomar under 25 år. 

Under år 1975 utgjordes i skogslänen 72 % av starthjälpsflyttarna av 
personer under 25 år mot 40 % i storstadslänen och 54 % i övriga län. 
I storstadslänen var år 1974 45 % av starthjälpsflyttama familjeför
sörjare, i skogslänen var andelen 21 % och i gruppen övriga län 38 % . 
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Antal starthjälpsflyttare under perioden 1967-1975 fördelade efter 

yrkesområde 
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' Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konst
närligt arbete; administrativt arbete; kameralt och kontorstekniskt arbete; kom
mersiellt arbete. 

• Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete; transport- och kommunikationsarbete; 
servicearbete. 

Rörlighet till och från arbetsmarknaden. Av en specialbearbetning av 
vissa arbetskraftsundersökningar (AKU) under år 1975 gjord av SCB 
framgår att av ca 45 000 individer som stod utanför arbetskraften före 
flyttningen, återfanns mer än en tredjedel på arbetsmarknaden efter 
flyttningen. Av närmare 70 000 som fanns på arbetsmarknaden före 
flyttningen, lämnade ungefär 20 % arbetskraften i samband med flytt
ningen. Särskilt påtaglig var tendensen, att kvinnorna lämnade arbets
marknaden efter flyttningen. 

Rörlighet mellan företag. Rörligheten mellan företag - personalom

sättningen - uppvisar en trendmässig nedgång sedan 1960-talet. Detta 
gäller såväl frivillig som ofrivillig avgång. 

Flyttningsbenägenheten hos arbetslösa resp. ombytessökande. Flytt

ningsbenägenheten hos olika sökandekategorier har undersökts med 
hjälp av tilläggsfrågor till SCB:s arbetskraftsundersökningar under 

fjärde kvartalet 1975. Materialet grundar sig således på intervjuer med 
52 000 personer i åldrarna 16-74 år. Genom tilläggsfrågorna har er

hållits uppgifter bl. a. om i vilken utsträckning arbetslösa resp. om
bytessökande (personer som har arbete men söker annat arbete) söker 
arbete även utanför hemorten. 
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Under fjärde kvartalet 1975 uppgick arbetskraften i genomsnitt till 
drygt 4 milj. personer. Bland dessa var ungefär 70 000 arbetslösa och 
155 000 ombytessökande. Totalt uppgav sig närmare 60 000 personer 

(27 % ) söka arbete utanför hemorten. Vidare uppgav 40 000 av de 
arbetssökande, att de skulle ha sökt arbete utanför hemorten, om de 
hade haft kännedom om ett lämpligt arbete på annan ort, vilket också 
skuile medföra byte av bostadsort. 

Flyttningsbenägenheten visade sig vara större bland de ombytessö
kande än bland de arbetslösa. Som framgår av följande tabell var det 
t. ex. 28 % av de ombytessökande som sökte arbete utanför hemorten 
mot 20 % av de arbetslösa. 

Flyttningsbenägenheten hos ombytessökande och arbetslösa fjärde kvar
talet 1975 

Totalt Därav 
antal 
arbets- som sökte arbete som skulle sökt ar-
sökande utanför hemorten bete utanför hemor-

ten, om de haft 
kännedom om ett 
lämpligt sådant 
arbete 

Antal % Antal % 

Ombytessökande 155 000 44000 28 32 000 21 
Arbetslösa 69 000 14000 20 8 000 12 

224 000 58 000 26 40000 18 

Av tabellen framgår att drygt 20 000 personer av de arbetslösa (en 

tredjedel) kunde tänka sig arbete på annan ort, även om detta skulle 
innebära ett byte av bostadsort. Totalt var det knappt 4 000 arbetslösa, 
som fick flyttningsbidrag under kvartalet. 

Männen - såväl ombytessökande som arbetslösa - redovisade ge

nomgående en större flyttningsbenägenhet än kvinnorna. 
Bland ungdomar var det ingen skillnad mellan ombytessökande och 

arbetslösa vad gäller andelen som sökte arbete på annan ort. 
Bland dem som varit arbetslösa längre tid var andelen som uppgav 

sig söka arbete utanför hemorten lägre än bland övriga arbetslösa. 
Flyttningsbenägenheten bland arbetsförmedlingens kunder. Under 

februari 1976 undersöktes via arbetsförmedlingarna i vilken utsträck

ning de arbetssökande sökte arbete interlokalt, dvs. sådant arbete som 
skulle medföra byte av bostadsort eller veckopendling. Av samtliga ar

betssökande i landet som under februari varit i kontakt med arbetsför
medlingen uppgav sig 15 % , 28 000 personer, söka arbete interlokalt. 

Bland de arbetssökande männen var 18 % interlokalt sökande och 

bland kvinnorna var motsvarande andel 11 % . Att nivån ligger lägre 
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än i AKU kan bl. a. sammanhänga med, att huvuddelen av de sökande 

på arbetsförmedlingarna är arbetslösa. 
Flyttningsbenägenheten var störst i de yngsta åldrarna och avtog 

sedan med stigande ålder. I samtliga åldersklasser visade männen stör

re benägenhet till geografisk rörlighet än kvinnorna. 
Inom storstadslänen var andelen interlokalt sökande lägre än i övriga 

riket. Som exempel kan nämnas, att i Stockholms län var 7 % inter

lokalt sökande. I Uppsala län var andelen 29 % - med ett relativt sett 

stort utbud av långtidsutbildade sökande. Bland norrlandslänen låg 
Jämtlands och Norrbottens län klart över genomsnittet med 24 resp. 

20 % interlokalt sökande. 
Det visar sig också att de som är lokalt bundna blir mer svårplace

rade och därmed utgör en större andel av dem som är sökande under 

en längre tid. Bland dem som sökt arbete i minst sex månader skiljer 

sig inte andelen interlokalt sökande mellan könen. 
Flytt11i11gshi11der. Utredningens statistiska sammanställningar har klart 

visat, att ju kortare utbildning man har desto mindre geografiskt rörlig 

är man. Vidare har det framgått, att ju svagare ställning man har på 
arbetsmarknaden desto mer obenägen är man att flytta. Jämfört med 
ombytessökande har arbetslösa således en mindre markerad flyttnings

benägenhet. 
Den statistiska redovisningen visar också att de som bor i storstäderna 

med väl differentierade och omfattande arbetsmarknader i förhållan
devis liten utsträckning söker arbete på annat håll. 

En av orsakerna till att arbetstagare inte flyttar, trots att de därige
nom skulle kunna förbättra sin arbetsmarknadssituation, kan vara 

svårigheter att finansiera en flyttning. Arbetsförmedlingarnas erfaren
heter ger vid handen, att kostnaderna för en flyttning ibland utgör en 
tröghetsfaktor för vissa grupper på arbetsmarknaden. I dessa fall anses 
flyttningsbidragen spela en betydelsefull roll. 

En annan flyttningshämmande faktor kan vara svårigheten att få in
formation om arbetsmöjligheter på andra orter. Utredningens under
sökningar tyder på, att åtskilliga arbetssökande skulle kunna tänka sig 
att flytta, om de hade kännedom om lämpliga arbeten utanför sina 

hemorter. Detta ställer krav på en effektivt fungerande platsförmedling. 

Stor betydelse för flyttningsbenägenheten har familjeförhållanden och 
miljömässiga förhållanden. Detta har framhållits upprepade gånger vid 

utredningens kontakter med länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. 
Utredningens statistiska undersökningar visar tydligt, att ju äldre och 

sannolikt även ju mer etablerad man är på sin hemort desto mindre 
geografiskt rörlig är man. Kvinnor är vidare mindre flyttningsbenägna 

än männen, vilket i hög grad torde sammanhänga med en bundenhet till 
bostadsorten p. g. a. makens arbete där. 

Ekonomiska och sociala effekter. En flyttnings konsekvenser för en-
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skilda individer och hushåll - såväl de ekonomiska som de sociala -
torde variera starkt liksom orsakerna bakom ett flyttningsbcslut och de 
många olika typer av lokala arbetsmarknader som en flyttning kan gå 
från resp. till. 

En undersökning, som belyser flyttningarnas ekonomiska och sociala 
konsekvenser, har genomförts vid Umeå universitet på uppdrag av ex

pertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor. Där 
studerades ingående olika effekter av flyttningar som företogs med 
stöd av flyttningsbidrag från sex norrlandskommuner under perioden 

den 1 juli 1969-den 30 november 1970. Flyttningarna följdes upp 
mellan ett halvt och två år efter flyttningstillfället. Att flyttningsbidrag 
utgick betyder att dessa personer före flyttningen var arbetslösa eller 
löpte risk att bli arbetslösa. Detta innebär samtidigt att dessa flyttare 
inte är representativa för samtliga flyttare. 

Nära 60 % av den studerade flyttargruppen (1 600 personer) var 
enstegsflyttare, dvs. de bodde vid uppföljningstillfället kvar i den kom
mun dit de flyttat. Av de drygt 40 % som flyttat flera gånger hade 
merparten eller omkring två tredjedelar flyttat tillbaka till ursprungs

kommunen. 
Resultaten visar att sysselsättningssituationen förbättrades markant 

för flyttargruppen, framför allt för enstegsflyttarna. För de yngre flyt

tarna innebar flyttningarna ofta samtidigt ett första inträde på arbets

marknaden. Sysselsättningssituationen för de gifta kvinnorna förbätt

rades inte nämnvärt i samband med flyttningen, dock med vissa undan
tag för dem som flyttade till storstäderna. 

De som fick de största sysselsättningsproblemen efter flyttningen var 
de som varit arbetslösa en längre tid före flyttningen. Bland dem som 
varit arbetslösa sex månader före flyttningen och flyttat på grund av 

arbetslöshet, var andelen arbetslösa vid uppföljningen på inflyttnings
orterna betydligt högre än bland övriga flyttare. 

Inkomstförhållandena förbättrades för flyttarna som en följd av den 

förbättrade sysselsättningssituationen. Inkomstförändringen var betyd

ligt större för ogifta än för gifta och därmed också större för de yngre 

flyttarna än för de äldre. 
Det har också gjorts kostnads-intäktsanalyser för att beräkna de eko

nomiska effekterna för individer, hushåll och samhälle av denna typ 
av flyttningar. Analyserna bygger på en jämförelse mellan flyttarnas 

situation och situationen för kontrollgrupper som bodde kvar i ur

sprungskommunerna. 
Beträffande kostnadssidan kan speciellt nämnas att en genomsnittlig 

beräkning gjordes av de direkta flyttningskostnaderna, innefattande 

bl. a. kostnader för personresor och transport av bohag, flyttning av 

telefon, hushåll på två orter, inkomstbortfall under flyttningsperioden. 
Dessa direkta flyttningskostnader beräknades då uppgå till i genom-
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snitt 7 800 kr. för gifta och 2 900 kr, för ogifta. De genomsnittliga flytt

ningsbidragen beräknades också varvid hänsyn togs till skatteeffekter. 
Dessa beräkningar visade att flyttningsbidragen täckte endast hälften av 
de direkta flyttningskostnaderna. Detta gällde såväl ogifta som gifta 

flyttare. 

2 Utredningens förslag till förändringar i bestämmelserna om flyttnings

bidrag 

Flyttningsbidragen har funnits som ett arbetsmarknadspolitiskt in

strument i åtskilliga år. Först några år in på 1960-talet började de att 
spela en mera framträdande roll. Under första hälften av 1970-talet 

skedde en viss stabilisering av den geografiska rörligheten, en utveckling 
som bl. a. torde sammanhänga med en långsammare strukturomvand
ling inom basnäringarna och en successiv utbyggnad av de regionalpoli

tiska insatserna. 
Utredningen anser att ett viktigt inslag i arbetsmarknadspolitiken 

måste vara åtgärder som kan medverka till att underlätta den enskildes 

omställning till nya förutsättningar och till att eliminera eller begränsa 

strukturomvandlingens negativa konsekvenser för individen. Behovet 
av anpassning på arbetsmarknaden är emellertid inte begränsat till ar
betskraften. I första hand måste arbetstillfällena så långt möjligt an
passas till arbetskraftens krav och förutsättningar. För att komma till 
rätta med rådande regionala obalanser krävs dessutom fortsatta regional
politiska insatser. Dessa insatser eliminerar dock inte behovet av en 
geografisk rörlighet. Utredningen anser att geografisk liksom yrkes
mässig rörlighet ger individen ökade möjligheter till stadigvarande 

sysselsättning samt större valfrihet på arbetsmarknaden. 
Nödvändigheten av en fortlöpande geografisk rörlighet medför, att 

arbetsförmedlingen effektivt måste kunna förmedla information om 
vakanser, arbetssökande och andra arbetsmarknadsförhållanden mellan 
olika orter och regioner. 

Ett värdefullt instrument i den interlokala förmedlingsverksamheten 
utgör de olika former av flyttningsbidrag, som under vissa förutsätt
ningar kan beviljas arbetslösa som erhåller arbete på annan ort. 

När det gäller flyttningsbidragen menar utredningen att den över

gripande målsättningen liksom tidigare bör vara att underlätta sådan 

geografisk rörlighet som medför högre sysselsättning, minskad arbets

löshet och därmed möjligheter till fortsatt ekonomisk tillväxt och jäm
nare välfärdsfördelning. Men utredningen vill betona, att flyttningsbi

dragen i högre grad än tidigare bör medverka till att öka den enskilde 

sökandens valmöjligheter i och med att han, med flyttning som ett eko

nomiskt genomförbart alternativ, kan söka arbete på en vidare arbets
marknad än den lokala. Liksom hittills skall flyttningsbidragen också 

kunna bidra till en utjämning mellan tillgång och efterfrågan på ar
betskraft i olika delar av landet. 
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2.1 Förslag till förändringar av villkoren för flyttningsbidrag 

Flyttningsbidrag till arbetslösa. Utredningen anser det motiverat att 
med flyttningsbidragens hjälp primärt underlätta för arbetslösa att ta 
arbete på annan ort. Därför bör arbetslöshetsvillkoret gälla som huvud
princip även i fortsättningen. Utredningen föreslår i detta sammanhang 
slopande av villkoren vad gäller prövningen av möjligheterna att få 
annan anställning på hemorten samt prövningen av inflyttningsbehovet 
på inflyttningsorten. Vad beträffar prövningen av möjligheterna att få 
annan anställning på hemorten anser utredningen att denna bestäm
melse begränsar den sökandes valfrihet på arbetsmarknaden och att ett 
borttagande härav inte torde medföra någon större ökning av den geo
grafiska rörligheten eller förvärra en situation med arbetskraftsbrist 
inom ett yrkesområde på en ort. Prövningen av inflyttningsbehovet bör 
enligt utredningen avskaffas för att arbetslösa sökande skall kunna göra 
ett friare val av bostadsort vilket skulle medföra att möjligheterna till 
en lösning av sysselsättningsfrågan sannolikt underlättas. Dessutom för
enklas arbetsförmedlingens arbete och större rättvisa skapas mellan olika 
sökandegrupper. Flyttningsbidrag kan under vissa förutsättningar också 
utgå i samband med arbetsmarknadsutbildning. Beslut i dessa frågor 
fattas f. n. av AMS. Utredningen föreslår att beslutanderätten i stället 
överförs till arbetsförmedlingen i den sökandes hemort. 

Utredningen föreslår vidare, att den bestämmelse i arbetsmarknads
kungörelsen som undantar vissa grupper av nyexaminerade från möj
ligheten att erhålla flyttningsbidrag, skall utgå. Enligt utredningens me
ning föreligger inga skäl att i bidragshänseende göra en skillnad i be
handlingen av olika kategorier arbetslösa. 

Flyttningsbidrag till icke arbetslösa. Utredningen anser att bidrags
givning till ombytessökande primärt bör syfta till att underlätta för lo
kalt bundna arbetslösa att få arbete. Utredningen föreslår därför att 
flyttningsbidrag skall kunna utgå till personer som inte är arbetslösa, un
der förutsättning att den vakans soin uppstår inom skälig tid kan be
sättas med lokalt bunden arbetslös. Enligt utredningens mening torde 
det som regel inte finnas anledning att ekonomiskt stödja en ombytes
sökandes flyttning från en lokal arbetsmarknad, som präglas av ett dif

ferentierat näringsliv och en god efterfrågan på arbetskraft. Tvek
samma fall och ärenden av principiell betydelse bör hänskjutas till di

striktsarbetsnämnden. 
Denna utvidgning av bidragsmöjligheterna för ombytessökande före

slås som försöksverksamhet med slutlig utvärdering efter två år. I ut
värderingen bör representanter för arbetsmarknadens parter ingå. 

Under senare år har det blivit allt vanligare, att personer med längre 
utbildning temporärt tar anställningar som inte ligger i linje med den 
utbildning de genomgått. Även personer med praktisk utbildning kan av 
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olika skäl vara hänvisade till arbeten som inte motsvarar deras kvali

fikationer. Enligt nuvarande bestämmelser kan de ej erhålla flyttnings

bidrag om de därefter får anställning i utbildningsyrket på annan ort. 
Utredningen föreslår att personer i sådana situationer i fortsättningen 

skall kunna erhålla flyttningsbidrag. 
Utredningen föreslår vidare att flyttningsstöd för "nyckelmän", enligt 

kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (omtryckt 
1976: 379), skall utgå med oförändrade villkor, men att arbetsförmed

lingen på inflyttningsorten i fortsättningen skall svara för handlägg
ningen av och beslut i flyttningsstödsärendena. 

Utredningen framlägger vidare följande förslag till huvudformer av 

flyttningsbidrag: Reseersättningar och resetraktamenten, Starthjälp, Trak

tamente vid dubbel bosättning, Flyttningsersättning och Etableringsbi

drag. 

Utredningen menar, att rese ersättningar och rese t rak

t amen ten i huvudsak bör utgå enligt nu gällande bestämmelser, men 
föreslår vissa justeringar. Bidrag till dagliga resor till och från arbetet 
bör kunna utgå till arbetslös som tillträder ett arbete i närheten av 
hemorten om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre 
än 15 km och kostnaden överstiger 70 kr. per månad. Vid resa med all

mänt kommunikationsmedel föreslås ersättning utgå för den del av kost
naden som överstiger 70 kr. per månad, dock högst 300 kr. per månad. 

Om resan måste företas med egen bil, föreslås ersättning utgå enligt sär
skild tabell. Även det beloppet bör maximeras. Bidrag till dagliga resor 
föreslås i fortsättningen utgå under högst sex månader. I samband med 
sökanderesa bör reseersättning utgå även för barn som medföljer den 

sökande. 
Ett annat förslag går ut på att sökande, som erhållit praktik- eller 

feriearbete utom hemorten/studieorten, skall kunna få ersättning för 
resa för att tillträda arbetet om anställningen beräknas vara minst sex 
veckor och reseavståndet överstiger 15 mil. Utredningen anser att bris
ten på sådana arbetstillfällen i vissa delar av landet motiverar en så
dan bidragsgivning. 

Månadsresa föreslås i fortsättningen utgå när traktamente vid dubbel 
bosättning utgår. 

Avsikten med start h j ä I p en är att täcka kostnader för uppe

hälle och personliga utgifter i avvaktan på en första avlöning inkl. vis
sa ofrånkomliga kostnadsfördyringar i samband med omställningen. Ut
redningen föreslår att starthjälp i fortsättningen skall utgå med 3 000 

kr. till såväl familjeförsörjare som övriga. Vid kortare anställning än 

sex månader utgår starthjälpen med reducerade belopp. Utredningen 
föreslår vissa höjningar av beloppen och har samtidigt tagit bort möjlig

heten att få starthjälp vid anställning som är kortare än två månader. 
Starthjälp med högsta belopp skall liksom hittills kunna utgå som flytt-

5 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 15 
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ningsbidrag till såväl arbetslösa som ombytessökande samt som flytt
ningsstöd till "nyckelmän". 

Utredningen föreslår att nuvarande bortavistelsebidrag och särskilt 
familjebidrag vid säsongarbetslöshet ersätts med ett s. k. t r a k t a m e n
t e v i d d u b b e 1 b o s ä t t n i n g med samma belopp som utgår till 
familjeförsörjare som genomgår arbetsmarknadsutbildning, f. n. 42 kr. 
per arbetsdag. Traktamentet föreslås utgå under högst sex månader 

under följande alternativa förutsättningar, att arbetstagaren söker men 
ej omedelbart kan erhålla familjebostad, att familjemedlems studier, 
arbete eller andra förhållanden gör det nödvändigt att flyttningen 
uppskjuts viss tid, att arbetstagaren önskar pröva den nya anställning
en innan han definitivt bestämmer sig för att flytta, samt att arbe
tet utgör kompletteringsarbete vid säsongarbetslöshet i hemorten. Om 
särskilda skäl föreligger bör bidragsperioden kunna förlängas med tre 

månader. Ombytessökande föreslås kunna erhålla traktamente vid dub
bel bosättning endast om han uppfyller det första villkoret. En arbets

tagare som under traktamentstiden avbryter sin anställning för att åter
vända till hemorten bör få ersättning för sådan resa. 

F l y t t n i n g s e r s ä t t n i n g - ersättning för flyttning av bohag 
- föreslås utgå på oförändrade villkor. 

Ett schablonbidrag - s. k. e t a b l e r i n g s b i d r a g - föreslås i 

fortsättningen utgå i stället för utrustningsbidrag och hyrestillskott, 

som bidrag till täckande av olika typer av kostnader i samband med en 
hushållsflyttning. Etableringsbidraget föreslås utgå till familjeförsör
jare med 2 000 kr., med ett tillägg på 1 000 kr. för varje medflyttande 
familjemedlem, dock med högst 4 000 kr. 

Etableringsbidrag föreslås utgå som flyttningsbidrag till såväl ar
betslös som ombytessökande samt som flyttningsstöd till "nyckelmän". 
Utbetalningen bör vara kopplad till utbetalning av flyttningsersättning. 

Utöver dessa huvudformer föreslås en försöksverksamhet med två 

typer av f l y t t n i n g s b i d r a g i s ä r s k i 1 d a s i t u a t i o n e r. 

Utredningen bedömer att ett e x t r a s t i mu l an s b i d r ag skulle 

vara ett värdefullt hjälpmedel i ett aktivt förmedlingsarbete i samband 

med större driftförändringar i näringslivet. Utredningen föreslår därför 

ett särskilt stimulansbidrag i form av fördubblad starthjälp. Enligt ut

redningen bör AMS besluta om i vilka konkreta situationer denna extra 

stimulans skall sättas in. 
Utredningen föreslår att bidrag vid åter f 1 y t t n in g, i form 

av erforderliga resor och ersättning för flyttning av bohag under vissa 
förutsättningar skall kunna utgå till familjeförsörjare om särskilda skäl 

föreligger för återflyttning till hemorten. 
Beskattning av flyttningsbidragen. Utredningen anser att preliminärt 

skatteavdrag borde kunna göras redan vid utbetalningen av de bidrag 

som är skattepliktiga. Skatteavdrag skulle i detta fall ske genom fast-
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ställt schablonavdrag. Utredningen föreslår att preliminärskatteavdraget 

normalt skall ske med högst 30 % . 

Omfattning och kostnader. Utredningen bedömer att de föreslagna 

förändringarna av bestämmelserna rörande flyttningsbidrag till såväl 

arbetslösa som icke arbetslösa kommer att medföra en ökning av anta

let beviljade flyttningsbidrag med ungefär 7 000 per år i ett initialskede. 

Sammanlagt beräknar utredningen att arbetsmarknadsverkets utgifter 

för flyttningsbidrag under det första året kommer att uppgå till ca 140 

milj. kr., om förslagen genomförs. Som jämförelse kan nämnas att kost
naderna för flyttningsbidragen för budgetåret 1976/77 har beräknats till 

93,8 milj. kr. 

Remissyttranden 

Några remissinstanser berör utredningens kartläggning av den geo

grafiska och arbetsmarknadsmässiga rörligheten. Riksrevisionsverket 

framhåller behovet av mer kunskap om hushållens rörlighet då det 

blir allt vanligare att flera familjemedlemmar förvärvsarbetar. Denna 

fråga tas också upp av ERU som framhåller att utredningens kartlägg

ning och egna preliminära resultat visar att systematiska analyser av 

flyttarnas bakgrund t. ex. kön, ålder, familjesituation, yrkesutbildning 

etc. har stor betydelse för att öka kunskaperna om den geografiska 

rörligheten. Då det gäller trögheten på arbetsmarknaden anknyter 

ERU till utredningens diskussion om flyttningshinder, och menar att 

flera forskningsresultat tyder på att beslutet att stanna kan betraktas 
som en aktiv handling mot bakgrund av sådana faktorer som trygghet, 

lokal förankring etc. snarare än ett "icke-beslut'' att flytta. TCO pekar 

på de av utredningens resultat som visar skillnaderna i flyttnings
intcnsitet och flyttningsbenägenhet mellan olika grupper och menar att 

det finns starka skäl att understödja arbetstagarnas frivilliga flyttnings

benägenhet. LRF anser att en diskussion om flyttningsbenägenheten 
bör föras mot bakgrunden av önskemål om ändrade sysselsätt:iings
möjlighetcr på hemorten och framhåller vidare att reglerna för flytt

ningsbidragen har bidragit till att påskynda befolkningsomflyttningen 
från glcsbygdsområdena till storstadsområdcna. LRF anser emellertid 
att rörligheten på arbetsmarknaden kan bidra till ökad valfrihet för 

den enskilde och ett bättre utnyttjande av arbetskraftsresurserna. 

Några remissinstanser däribland länsstyrelsen i Stockholms län an

ser att flyttningsbidragen är till för att underlätta en flyttning men inte 

bidraga till en allför hög rörlighet. LO påpekar i detta sammanhang 

att förbättrade förutsättningar för rörl!ghet på arbetsmarknaden ökar 

valfriheten för den enskilda människan och därmed också möjligheten 

att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren. Länsstyrelsen i Norr

bottens län och Kommunförbundet anför liknande synpunkter. Läns

arbetsnämnden i Stockholms län menar att möjligheten att erhålla flytt-
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ningsbidrag inte på ett avgörande sätt påverkar någon att flytta och att 
om flyttningsbidragen skall verka som stimulans vid flyttning krävs 
väsentligt högre bidragsbelopp. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län understryker att det krävs fortsatta 

regionalpolitiska insatser för att de regionala obalanserna skall kunna 
bemästras. En reservant i länsstyrelsen i Stockholms län anser att sam
hällets insatser måste inriktas på en aktiv näringspolitik genom att mot
verka flyttningspolitik och stimulera till nyetablering av företag så att 

människor kan bo kvar i sin hembygd. Flera reservanter i Kommun/ ör

bundet anför liknande synpunkter. 

Vad beträffar huvuddragen i utredningens förslag om ändrade 
flyttningsbidragsbestämmelser är remissinstanserna genomgående po
sitiva. Statskontoret anser att utredningens förslag mnebär ett mer 

överskådligt och lätt administrerat system än tidigare men anser att 

bidragsreglerna kan förenklas ytterligare. Riksrevisionsverket menar 
att med enklare bidragsbestämmelser torde antalet besvär kunna ned

bringas och föreslår ytterligare förenklingar av bestämmelserna genom 
att det föreslagna etableringsbidraget och starthjälpen slås ihop till ett 
bidrag då syftet med dessa båda bidrag är likartat. Liinsstyrelsen i 

Kristianstads län, SAF och Industriförbundet anför liknande synpunkter. 
Flertalet remissinstanser har inte haft något att erinra mot utred

ningens förslag om att slopa både villkoret angående prövningen av 
möjligheten att få anställning på hemorten och villkoret angående in

flyttningsbehovet på inflyttningsorten. Av de remissinstanser som till
styrkt förslaget kan nämnas TCO och SACOISR. Länsstyrelsen i Norr

bottens län anser beträffande inflyttningsförmedlingens prövning att 
denna är onödig framför allt med tanke på att de som får avslag på 
sin ansökan ofta flyttar ändå. Länsstyrelsen i Jämtlands län påpekar 
att om prövningen av hemortsförmedlingen tas bort får detta inte in
nebära en avmattning i arbetsmarknadsorganens ansträngningar att 
genom omskolning m. m. förbättra de arbetssökandes arbetsmöjligheter 
på hemorten. Statskontoret anser att bidragen bör beslutas av arbets

förmedlingen redan i samband med flyttningsdiskussionen med den 

arbetssökande, så att bidragen kan beaktas vid det eventuella beslutet 

om flyttning. 
Flera remissinstanscr är positiva till utredningens förslag om bidrag 

till icke arbetslösa. Däribland märks länsstyrelserna i Stockholms och 

Skaraborgs län, Kommunförbundet, LO och TCO. SACOISR är posi

tiva till förslaget men menar att man måste vara observant på att det 
medför ökade kostnader för företagen genom att den lokalt arbetslöse 

måste skolas in. SHJO, SAF och Industriförbundet anför liknande syn

punkter. Länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län uttrycker viss 

tveksamhet till förslaget och menar att företagen kan bli av med kvali
ficerade nyckelpersoner sorn ej direkt kan ersättas med lokalt bunden 

arbetskraft. 
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Utredningens förslag att en person som tar ett arbete i avvaktan på 

arbete i linje med sin utbildning bör kunna erhålla flyttningsbidrag när 

det sistnämnda arbetet erhålls tillstyrks av bl. a. länsstyrelserna i Stock
holms och Jämtlands liin, TCO-kommittbz i Jämtland-Härjedalen, 

Komm11nförh11ndet och SACO/SR. 
För de nytillträdande på arbetsmarknaden med eftergymnasial ut

bildning har utredningen föreslagit ändrade flyttningsbidragsbestäm

melser. De tillstyrks av flera remissinstanser däribland länsstyrelserna i 

Stockholms, Skaraborgs, Kristianstads och Norrbottens län samt TCO 

och SACOISR. 
Några remissinstanser har berört förslaget om ett extra stimulans

bidrag i särskilda situationer. Uinsstyrelsen i Skaraborgs län, Komm1111-

förbundet och LO tillstyrker förslaget medan länsstyrelsen i Jämtlands 

län uttrycker viss tveksamhet. LRF anser att det krävs ett bättre under

lag innan ställning kan tas till detta förslag. 

LO och Institutet för social forskning har inget att erinra mot för

slaget om bidrag vid återflyttning, men institutet tillägger att man genom 

att lindra initialsvårigheterna för de nyinflyttade på en ort skulle kunna 

minska behovet av återflyttning. TCO anför liknande synpunkter. Läns

styrelsen i Jämtlands län, som tillstyrker förslaget, anser att tidsperioden 

för återflyttning bör utsträckas till två år. SAF och Industriförbundet 

anser att bidraget bör prövas under en försökstid med noggrann upp

följning. LRF anser att villkoret att bidraget skall sökas inom ett år bör 

tas bort vilket också gäller villkoret att man som arbetslös erhållit flytt

ningsbidrag till nuvarande bostadsort. 

SACOISR är tveksam till att tidsgränsen vid dagliga resor sänks från 

tolv till sex månader och menar att det innebär att barn kan tvingas byta 

skola under pågående termin. Länsstyrelsen i Kristianstads län tillstyrker 

förslaget om tillträdesresa vid praktik- eller feriearbete. 

Länsstyrelserna i Norrbottens och Jämtlands län tillstyrker förslaget 

att arbetsförmedlingen på inflyttningsorten skall svara för handläggning 

av och beslut i flyttningsstödsärenden. 

Riksrevisionsverket anser att begreppet familjeförsörjare är mindre 

lyckat och frågar sig vem som är familjeförsörjare i en familj .där bägge 

makarna heltidsarbetar. Bidragsbestämmelserna härvidlag bör enligt ver

ket ses över. Liinsarbetmiimnden i Stockholms län anser att även del

tidsanställda som vill flytta bör omfattas av flyttningsbidragsbestämmel

serna. 

Kommun/ örhundet anser att bidragsbeloppen bör sättas så att de 

täcker de verkliga kostnaderna för flyttningen. Länsstyrelserna i Stock

lwlms och Norrbottens län menar att de föreslagna höjningarna av bi

dragen är otillräckliga. Statskontoret ställer sig tveksamt till de bidrag 

som rör små belopp, eftersom dessa bidrag är skattepliktiga och det 

reella stödet för mottagaren härigenom blir obetydligt. 
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Riksrevisionsverket finner det otillfredsställande att taxeringsnämn

derna inte följer någon enhetlig linje vid bedömningen av flyttnings
bidragens skatteplikt. Statskontoret, länsstyrelsen i Norrbottens län och 

TCO påtalar att bidragen lätt ger upphov till kvarskatt varför visst 
skatteavdrag borde ske vid utbetalningen av bidragen. 

AMS anslagsframställni11g 

Flyttningsbidrag. Utgifterna för verksamheten uppgick under budget

året 1975176 till 64,6 milj. kr., vilket innebär en ökning med 4,3 milj. 

kr. jämfört med föregående budgetår. Under budgetåret har antalet be

viljade bidrag legat på samma nivå som budgetåret 1974175. Utgifterna 

fördelade sig på de olika bidragsformerna på sätt som framgår av föl
jande tabell. 

Bidragsform Antal beviljade Kostnader i Kostnader 
bidrag I 000-tal kr. per bidrag i 

kr. 

Sökanderesor 17 918 4 503 251 
Anställningsresor 14 207 2 360 166 
Dagliga resor 7 101 7 475 I 053 
Månadsresor 3 487 695 199 
Återresor till hemorten 3 6 2 000 
flyttningskostnader 6 533 11 618 I 778 
Borta vistelse bidrag 1 441 2 876 1 996 
Hyres tillskott 2 609 6 694 2 566 
Starthjälp 18 312 26 573 I 451 
Vtrustningsbidrag I 228 I 704 I 388 
Särskilt familjebidrag 3 6 2 000 

72842 64 510 

Härutöver har bidrag och lån till återvändande utlandssvenskar läm

nats med 97 300 kr. 
Starthjälpen höjdes fr. o. m. den 1 juli 1976 till 3 000 kr. för familje

försörjare och till l 500 kr. för övriga. De högre bidragen och en vän

tad ökad efterfrågan på arbetskraft under budgetåret 1976177 gör att 

verksamheten förutses öka något jämfört med budgetåret 1975176. 

AMS har vidare lagt fram förslag om ändringar i bidragsforrnerna i 

enlighet med vad utredningen om den geografiska rörligheten och flytt

ningsbidragen föreslagit och beräknat kostnaderna härför. Därvid har 

AMS antagit att ytterligare ca 4 000 arbetslösa per år kommer att er

hålla flyttningsbidrag, att antalet icke arbetslösa som erhåller flyttnings
bidrag blir ca 3 000 per år, att andelen familjeförsörjare bland de arbets

lösa bidragsflyttarna blir oförändrat (25 o/r ), att andelen familjeförsörjare 

bland de icke arbetslösa bidragsflyttarna antas bli något högre (40 o/r l. 
att andelen familjeförsörjare som utnyttjar möjligheten till traktamente 

vid dubbel bosättning ökar från ca 35 till ca 50 '7c, och att den genom

snittliga traktamentstiden beräknas vara oförändrad eller ca fyra måna

der, samt att resekostnader och flyttningskostnader beräknas enligt ge

nomsnittet för budgetåret I 97-V7~. 
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Mot bakgrund härav beräknar AMS antalet bidrag och kostnader 

enligt följande. 

Bi dragsform 

Starthjälp 
Traktamente vid dubbel bosättning 
Flyttningsersättning 
Etableringsbidrag 
Sökanderesor 
Till trädesresor 
Månadsresor 
Dagliga resor 

Antal bidrag 

27 000 
3400 
7 500 
6 500 

27 000 
21 600 
10 600 
8 000 

Kostnad milj. kr. 

78,2 
10,2 
12,0 
22,7 

6,3 
3,3 
1,7 
4,0 

138,4 

Inlösen av egna hem m. m. Under budgetåret 1975176 inlöstes tre 
egnahem medan två fastigheter och en bostadsrätt såldes. AMS bedö
mer att endast ett mindre antal egnahem kommer att inlösas under bud
getåret 1977178. Medelsbehovet under budgetåret 1977178 för delpro

grammet beräknas till 500 000 kr. 

Föredraganden 

Medelsbehovet under programmet Arbetsmarknadsinformation avser 

som framgår av AMS anslagsberäkning huvudsakligen programmets 
andel av de för programmen gemensamma förvaltningskostnadema. 
Förvaltningskostnadema består till övervägande delen av löner och and
ra kostnader för arbetsförmedlfngen. Jag har nyss redovisat mina för
slag till förstärkning av arbetsförmedlingens personal. 

Jag vill i detta sammanhang beröra de försök med intensifierad ar
betsförmedling för kvinnor och för ungdom som har pågått under några 
år. Sedan den 1 april 1974 har ca 100 arbetsförmedlare försöksvis arbe
tat särskilt med kvinnliga arbetssökande. Dessa försök tillkom på förslag 
av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Avsikten var 
att dessa arbetsförmedlare skulle utveckla verksamheten med aktivering 
av hemarbetande kvinnor. Tjänsterna skulle inordnas i den reguljära 
förmedlingsorganisationen. Sedan år 1975 har vidare bedrivits försök 
med särskilda förmedlingsinsatser för ungdomar. Dessa försök påbörja
des på initiativ av sysselsättningsutredningen. De har senare utvidgats 

och omfattade under första halvåret 1976 24 kontor, där ca 70 erfarna 

förmedlare helt eller delvis avdelats för ungdomsfrågor. För att dessa 

försök skulle kunna fortsätta till utgången av år 1976 har regeringen be

myndigat AMS att överskrida de i förra årets budgetproposition beräk
nade Iönemedlen med ett belopp som motsvarar sex månaders tidigare

läggning av nyanställning av ca 100 aspiranter. 

Försöken har gett en rad värdefulla praktiska erfarenheter. Nya ar

betsmetoder har utvecklats. Det är viktigt att dessa erfarenheter tas till 
vara och läggs till grund för de särskilda insatser som även framdeles 
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behövs i den reguljära förmedlingsverksamheten för dessa båda grupper 
av arbetssökande. Försöken som sådana får nu anses avslutade. Det an

kommer på AMS att avgöra i vad mån sådana särskilda insatser i för
medlingsverksamhcten som jag här åsyftar även i fortsättningen på vissa 

orter skall helt eller delvis ankomma på för ändamålet särskilt avdelad 
personal. 

I Skåne och Blekinge har under innevarande budgetår påbörjats för
sök med allmän platsanmälan i enlighet med riksdagens beslut (prop. 
1975176: 84, InU 1975176: 28, rskr 1975/76: 222). Försöken skall ut
värderas fortlöpande. Resultaten skall läggas till grund för bedömningen 
av i vilken takt och form en utbyggnad av systemet lämpligen bör ske. 

AMS väntas längre fram under år 1977 kunna redovisa preliminära er
farenheter som underlag för regeringens ställningstagande till försöken 
under budgetåret 1977 /78. I min medelsberäkning i det följande för 

dagliga platslistor har jag förutsatt att allmän platsanmälan under nästa 

budgetår i första hand utvidgas till att omfatta även Stockholms län. 

För de verksamheter som programmet i övrigt omfattar har för inne
varande budgetår beräknats 85 milj. kr. Av den beräknade mcdelsåt

gången avser 30 milj. kr. framställning av platslistor med hjälp av ADB, 

12,5 milj. kr. utredningsarbete och praktiska prov med ADB-system för 
arbetsförmedlingen, 24,2 milj. kr. psykologiska konsultinsatser samt 10,8 

milj. kr. information till allmänheten. 
Det pågående arbetet med att utveckla ADB-system för arbetsförmed

lingen behandlades under föregående riksmöte efter anmälan i prop. 
1975/76: 84. Vid utgången av innevarande budgetår kommer dagliga 
platslistor som framställs med ADB att ha införts i hela Sverige utom 
de fem nordligaste länen. Jag förordar att utbyggnaden av system för 
dagliga platslistor fortsätter planenligt så att sådana listor kan föreligga 
för hela landet vid utgången av nästa budgetår. Dessa listor har visat sig 

vara av mycket stort värde för förmedlingsarbetet. Framför allt kan lis
torna med hjälp av ADB-teknik framställas mycket snabbare än som 

var möjligt med tidigare produktionsmetoder. De ger vidare en över

blick över tillgången på platser som tidigare saknades. Det nya syste
met med allmän platsanmälan, som prövas i Skåne och Blekinge, hade 

inte varit praktiskt möjligt att genomföra utan platslistor framställda 

med hjälp av ADB-teknik. Under försöken med platslistor har AMS 

stegvis förbättrat rutinerna för inrapportering av uppgifter om varje le

dig plats. Jag har vidare beräknat medel för fylligare beskrivningar av 

platserna. Kostnaderna för platslistorna är förhållandevis stora. Större 

delen av kostnaderna avser tryckning och pappersåtgång. Det är därför 

nödvändigt att AMS undersöker möjligheterna att göra besparingar i 

dessa avseenden. 

Under budgetåret 1976/77 påbörjas vid sex kontor försök med ADB

system för sökning av lediga platser som passar enskilda arbetssökande. 
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Systemet avses också kunna användas för sammankoppling (matchning) 

av alla registrerade data om arbetssökande och lediga platser. AMS 
föreslår att försöken med sökning och matchning under nästa budgetår 
skall bedrivas vid sammanlagt tolv kontor. Avsikten är att försöken vid 
åtta av dessa kontor skall ingå i AMS ansträngningar att förbättra för

medlingstjänstcrna till dem som önskar arbete på annan ort än hem

orten. Eftersom platslistoma måste ha ett hanterligt omfång är det inte 
rimligt att dagligen sprida listor med hela landets lediga platser till alla 

kontor. Detta skulle också bli ytterst kostsamt. Det är därför särskilt 

värdefullt om de som söker arbete på annan ort kan få motsvarande 

upplysningar på en bildskärm med förbindelse till dataregister över 

platsmaterialet. Jag förordar att försöken med sökning och matchning 
får bedrivas i huvudsak som AMS har föreslagit under nästa budgetår. 

Jag vill framhålla att det ännu är för tidigt att avgöra i vad mån detta 

eller liknande system bör införas. Försöken bör ha begränsad omfatt
ning och syfta till att utveckla arbetsformer som kan öka förmedlings

arbetets effektivitet inom ramen för givna tillgångar. Försöken bör ut
värderas fortlöpande. Jag avser att uppdra åt AMS att under hösten 

1978 lämna förslag om den fortsatta användningen av ADB i förmed

lingsarbetet. 
Jag beräknar för budgetåret 1977/78 ett medelsbehov på 68,3 milj. kr. 

( + 25,8 milj. kr.) för ADB i förmedlingsarbetet. Därav avser 51,8 milj. 

kr. framställning av dagliga platslistor, 7,3 milj. kr. försök med sökning 
och matchning, 5,5 milj. kr. kostnader för projektgruppen samt 3,7 milj. 

kr. personalutbildning och upplysning om ADB-verksamheten samt ut
vecklingskostnader i samband med försöken med allmän platsanmälan. 
Av ökningen av kostnaderna för dagliga platslistor kan 2 milj. kr. hän
föras till utvidgningen av försöken med allmän platsanmälan. 

Beträffande övriga poster inom programmet Arbetsmarknadsinforma
tion räknar jag inte med några nämnvärda kostnadsförändringar jäm
fört med innevarande budgetår utöver prisomräkning. För psykologiska 
konsultinsatser beräknar jag oförändrat 24,2 milj. kr. Medclsbehovet för 
sådana platslistor som görs utan hjälp av ADB minskar med 3,3 milj. kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för programmet Arbetsmarknads

information, bortsett från förvaltningskostnaderna, beräknar jag till 

108,6 milj. kr. ( +23,6 milj. kr.). 

Jag går nu över till frågan om flyttningsbidragen och vad som därmed 
sammanhänger. 

Befolkningens flyttningar har länge varit förhållandevis väl kart

lagda. Det har bl. a. varit allmänt känt att vi har haft och alltjämt har 
en hög bruttorörlighet i landet medan nettoeffekterna, regionalt sett, är 

förhållandevis små. Befolkningsrörelsernas geografiska fördelning är 
också väl kända. 
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Informationen om arbetskraftens geografiska rörlighet har i flera av

seenden varit mer begränsad. 

Den av AMS överlämnade utredningen om flyttningsrörelserna ger 

- som också flertalet remissinstanser har framhållit - värdefulla kun

skaper om arbetskraftens geografiska rörlighet. Antalet flyttningar av 

förvärvsarbetande personer som flyttar av egna eller anhörigas arbets

marknadsskäl beräknas ligga runt 100 000 per år. Riktigheten av denna 

beräkning har bekräftats av undersökningar som ERU har gjort. I för

hållande till de grupper som får flyttningsbidrag betyder detta att sam

hället i nuläget stödjer ungefär var femte flyttning på arbetsmarknaden. 
Utredningen har vidare sökt kartlägga skillnader i flyttningsintensitet 

och flyttningsbenägenhet mellan olika grupper liksom de skillnader som 

föreligger mellan olika kategorier vad gäller förutsättningarna att klara 

de stora omställningar som en flyttning innebär. Detta är ett väsentligt 

underlag för utformning av de nödvändiga arbetsmarknadspolitiska med
len. 

Jag delar utredningens grundsyn att man trots fortsatta regionalpoli

tiska insatser inte helt eliminerar behovet av geografisk rörlighet. Jag 

vill också peka på utredningens referat av tidigare forskningsresultat som 

tyder på att samhällets vinster av rörligheten är betydligt större än indi

videns. Dessa erfarenheter har också medfört att flyttningsbidragen har 

höjts de senaste åren. 

Jag anser i likhet med utredningen och flertalet remissinstanser att de 

rörlighetsinriktade stödåtgärdernas främsta syfte inte skall vara att sti
mulera till ökad total rörlighet på arbetsmarknaden utan att undanröja 

ekonomiska hinder för en flyttning. 

Det är angeläget att en större del av de ekonomiska uppoffringar de 
flyttande måste göra i samband med flyttningar täcks av flyttningsbidra

gen. Högre bidrag och generösare regler kan öka den andel av rörlighe

ten som stöds av samhället. Genom att arbetsförmedlingens personal och 

framför allt tekniska hjälpmedel nu byggs ut kraftigt erhålls bättre för

utsättningar för att öka antalet väl underbyggda flyttningsbeslut. Jag 

ansluter mig således till utredningens uppfattning att arbetsförmedlingen 

har en mycket viktig funktion vid förberedelserna för och även uppfölj

ningen av de enskilda flyttningsbesluten. 

Det är vidare angeläget att flyttningsstödet i så stor utsträckning som 

möjligt kanaliseras till de grupper som har de största förutsättningarna 

att klara den omställning som en flyttning kan innebära. Enligt min me

ning ligger utredningens förslag i linje med den grundsynen. 

Genom att minska de ekonomiska restriktionerna skapas förutsätt

ningar för kortare arbetslöshetstider för de enskilda människorna. 

AMS har i anslutning till den överlämnade utredningen också lagt 

fram förslag till förändringar i flyttningsbidragen samt till höjningar av 
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bidragsbeloppen. Innan jag redovisar mina ställningstaganden till AMS 

förslag vill jag kort redogöra för tillkomsten och utvecklingen av dessa 

bidrag. 
Flyttningsbidrag som ett arbetsmarknadspolitiskt medel tillkom i slutet 

av 1950-talet. Först några år in på 1960-talet kom de att spela en mera 

framträdande roll. Bidragen avsåg att främst täcka de direkta kostna

der som en flyttning gav upphov till och utgick till den som var ar

betslös eller beräknades bli arbetslös inom en nära framtid samt inte 

kunde få arbete på hemorten men väl kunde erhålla stadigvarande an

ställning på annan ort. Flyttningen skulle vara föranledd av arbets

marknadsskäl och arbetsförmedlingen på inflyttningsorten skulle bedöma 

om det förelåg något behov av inflyttad arbetskraft. Fr. o. m. den 1 

juli 1966 (prop. 1966: 52, SU 1966: 107, rskr 1966: 251, SFS 1966: 368) 

omfattades även personer som hade arbete, dvs. ombytessökande, av 

flyttningsbidragsbestämmelserna. Förutsättningen för att bidrag skulle 

utgå till dessa personer var att de var bosatta i områden med särskilt 

hög eller långvarig arbetslöshet och tillhörde yrkesområde med vikande 

sysselsättning. Genom att stödja en sådan flyttning skulle de lokalt 

bundna arbetslösa kunna beredas ökade möjligheter till arbete på hem

orten. Det påpekades också att det gällde att gå försiktigt fram vid be

viljande av flyttningsbidrag i sådana fall så att inte företag fick perso

nalbrist på grund av utflyttningen. I detta sammanhang infördes också 

bestämmelsen om att arbete skulle sökas genom arbetsförmedlingen för 

att bidrag skulle kunna utgå. För de nytillträdande på arbetsmarknaden 

infördes samtidigt förhållandevis restriktiva bestämmelser som under 

årens lopp har mjukats upp. Dessutom har bidragssystemet komplette

rats med nya bidragsformer samtidigt som ändringar av bidragsbeloppen 
och andra bidragsvi.Jlkor har ägt rum. 

AMS förslag avser såväl ändringar i bidragssystemet som höjningar 
av bidragsbeloppen. Förslagen utgår från den grundsyn ifråga om bi
dragets syfte som varit vägledande både vid den ursprungliga konstruk

tionen av bidragssystemet och vid senare beslutade ändringar. Remiss
instanserna har i huvudsak tillstyrkt förslaget. För egen del kan jag i 

princip ansluta mig till AMS förslag. När jag har studerat förslaget i 

dess olika delar och remissyttrandena har jag emellertid funnit det möj

ligt att nå ytterligare förenklingar utan att därför i någon väsentlig mån 

ändra systemets uppbyggnad. När det gäller de olika bidragsbeloppen är 

jag inte beredd att förorda fullt så kraftiga höjningar som förslaget inne
bär. 

Vad först gäller de allmänna villkoren för flyttningsbidrag vill jag 

erinra om att flyttningsbidrag nu utgår till den som är eller löper risk 

att bli arbetslös. Vidare gäller att han inte kan få arbete på hemorten 

samt genom arbetsförmedlingen söker arbete där det är särskilt svårt att 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 76 

få arbetskraft i det yrke som anställningen avser. AMS föreslår att sist
nämnda båda villkor skall utgå. Flertalet remissinstanser tillstyrker eller 
har intet att erinra mot förslaget. Eftersom bidragets syfte är att under
lätta sådan flyttning som betingas av arbetsmarknadsförhållandena har 

jag inte blivit övertygad om att ett villkor om prövning av dessa förhål
landen på inflyttningsorten helt kan undvaras. Däremot vill jag förorda 

en uppmjukning av regeln. Det bör sålunda vara tillräckligt att en person 
får stadigvarande anställning på en ort där det allmänt sett finns behov av 
arbetskraft för att flyttningsbidrag skall kunna utgå. Prövningen av sist

nämnda villkor bör ske av arbetsförmedlingen på hemorten efter sam

råd med arbetsförmedlingen på inflyttningsorten, som dessutom bör 

engageras i förmedlingsärendet genom att framförallt informera om ar
betsförhållanden, arbetskrav m. m. på inflyttningsorten. Inte minst bör 

förmedlingen på inflyttningsorten underlätta och bistå den inflyttade 

till en god anpassning på den nya orten. Jag anser det också rimligt 
att, som bl. a. länsstyrelsen i Jämtlands län varit inne på, behålla vill
koret om att den sökande inte kan beredas arbete på hemorten. 

Förslaget om att alla nytillträdande på arbetsmarknaden oberoende 
av utbildningsbakgrund bör betraktas lika i flyttningsbidragshänseende 
tillstyrks framför allt av TCO och SACO/SR. I dag gäiler att flyttnings

bidrag till nyutbildade med eftergymnasial utbildning utgår endast om 

utbildning har skett för yrke i vilket påtaglig arbetslöshet bland nyut

bildade råder under längre tid efter utbildningens slut. Denna regel 
gällde före den 1 juli 1973 för alla nytillträdande på arbetsmarkna
den oberoende av utbildningsbakgrund. Efter förslag i prop. 1973: 1 
bil. 13, mjukades detta upp. De som hade utbildat sig på högst gymna
sieskolnivå skulle kunna få bidrag om arbete inte kunde erbjudas vare 
sig i hemorten eller, om utbildningen bedrivits i annan ort, i utbildnings
orten. Denna uppmjukning motiverades bl. a. med att arbetslösheten 
bland ungdomar ökat och att flyttningsbidrag i många fall kunde vara 
ett värdefullt medel att underlätta en flyttning för ungdomar som bl. a. 

av ekonomiska skäl hade svårt att ta ett sådant steg. Eftersom arbets

situationen för nyutbildade med eftergymnasial utbildning inte nämnvärt 

skiljer sig från vad som gäller för andra grupper av nyutbildade är det 

enligt min mening inte motiverat att ha mindre förmånliga bestämmelser 

för de förra. Jag tillstyrker alltså utredningens förslag att alla nyutbil

dade oberoende av utbildningsbakgrund behandlas lika i flyttningsbi

dragshänseende. 
I fråga om icke arbetslösa arbetssökande, ombytessökande, gäller i dag 

att flyttningsbidrag kan utgå om den arbetssökande bor inom område 

med särskilt hög och långvarig arbetslöshet samt tillhör yrke med vi

kande sysselsättning och förutsatt att han får stadigvarande anstäIIning 

i annan ort. AMS föreslår att en ombytessökande på en ort där det före-
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ligger svårigheter för lokalt bundna att få arbete skall kunna få flytt

ningsbidrag om den uppkomna vakansen kan besättas med en lokalt 

bunden arbetslös. Flera rcmissinstanscr tillstyrker förslaget medan andra 
är tveksamma och menar att kvalificerade nyckelpersoner inte direkt 

kan ersättas med lokalt bunden arbetslös utan viss omskolning med där

med ökade kostnader för företaget. 
Jag tolkar inte AMS förslag så att frågan om flyttningsbidrag i ett 

enskilt fall till en ombytessökande skall göras beroende av om just den 

plats som han lämnar kan besättas med en av arbetsförmedlingen an
visad arbetslös. En regel av denna innebörd skulle uppenbarligen kunna 
få konsekvenser som för den ombytessökande måste framstå som orim

liga och leda till att flyttningen inte kommer till stånd, nämligen i fall 

då arbetsförmedlingen misslyckas i sitt försök att få besätta den lediga 
platsen. Jag ansluter mig till förslaget om vidgade möjligheter att ge 

flyttningsbidrag till ombytcssökande. Av skäl som jag nyss har anfört 

bör principen vara att flyttningsbidrag till en person som har arbete bör 

utgå om det skäligen kan antas att flyttningen är ägnad att förbättra 

arbetsförmedlingens möjligheter att bereda arbete åt lokalt bunden ar
betskraft. Nämnda princip bör endast avse orter där det på grund av 
vikande sysselsättning är särskilt svårt för arbetslösa som är lokalt bund
na att få arbete. Enligt förslaget skall denna verksamhet utgöra en för
söksverksamhet. Jag anser i likhet med utredningen att verksamheten bör 
ske på försök. Den bör utvärderas efter två år i samråd med arbetsmark
nadens parter. 

Det har under senare år blivit allt vanligare att personer med gymna
sial eller eftergymnasial utbildning inte omedelbart kan få anställning 

i linje med den utbildning de genomgått. AMS föreslår att sådana per
soner som i avvaktan på ett arbete som motsvarar utbildningen tar ett 
tillfälligt arbete skall kunna erhålla flyttningsbidrag då han senare ge
nom den offentliga arbetsförmedlingen får sådan anställning i annan ort 
som motsvarar utbildningen. Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran 
av flertalet remissinstanser. Även jag tillstyrker förslaget. 

Flyttningsbidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning beslutas i 
dag av AMS som första instans. AMS föreslår att bidrag i sådant fall 
i fortsättningen får beslutas av den sökandes hemortsförmedling efter 

hörande av förmedlingen i utbildningslänet. AMS föreslår vidare att 

ansökning om flyttningsstöd enligt kungörelsen (1970: 180), om statligt 
regionalpolitiskt stöd (omtryckt 1976: 379), i fortsättningen skall prövas 

av arbetsförmedlingen på inflyttningsorten och inte som nu av arbets

förmedlingen på utflyttningsorten. Jag ställer mig positiv till dessa för

slag och avser att, efter samråd med chefen för industridepartementet, 
senare föreslå regeringen att hithörande bestämmelser ändras. 

AMS föreslår att sökande som erhållit praktik- eller feriearbete på 
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annan ort än hemorten/studieorten bör kunna erhålla ersättning för 
resa för att tillträda arbetet, om reseavståndet överstiger 15 mil och an

ställningen beräknas vara minst sex veckor. Jag kan biträda förslaget 
med den begränsningen att resekostnadsersättning bör utgå endast till 
dem som har avslutat eller bedriver en utbildning på högst gymnasie

skolenivå och där praktiktjänstgöringen inte ingår som ett integrerat led 
i en utbildning. Min tillstyrkan på denna punkt skall ses mot bakgrund 

av önskemålet att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. 

Som har framgått av vad jag nyss har sagt är flyttningsbidragens syfte 
att underlätta en flyttning som är föranledd av arbetsmarknadsskäl. De 

skall alltså inte uppfattas som en stimulans till ökad rörlighet. Jag kan 
därför inte biträda förslaget om ett särskilt stimulansbidrag vid särskilt 

angelägna flyttningar i samband med olika strukturförändringar eller 
konjunktursituationer. 

I fråga om de olika formerna av bidrag i övrigt och storleken av 

dessa har AMS föreslagit följande. Den nuvarande starthjälpen föreslås 

kvarstå och utgå vid tillträde av en anställning med 3 000 kr. till såväl 

familjeförsörjare som övriga. Den reducerade starthjälpcn som utgår vid 
kortare anställningar än sex månader föreslås höjd och utgå vid anställ
ningar som beräknas vara minst två månader. I stället för det nuvaran
de hyrestillskottet och utrustningsbidraget föreslås ett nytt bidrag, 

etableringsbidraget, som skall utgå vid flyttningstillfället med 2 000 kr. 
för familjeförsörjare med tillägg av 1 000 kr. för varje medflyttandc fa
miljemedlem, dock med sammanlagt högst 4 000 kr. I stället för borta
vistelsebidrag och särskilt familjebidrag vid säsongarbetslöshet föreslås 
ett traktamente vid dubbel bosättning med belopp motsvarande vad som 
utgår till den som genomgår arbetsmarknadsutbildning, f. n. 42 kr. per 
dag fem dagar i veckan. Sådant traktamente föreslås utgå under högst 
sex månader med möjlighet till förlängning med högst tre månader när 
särskilda skäl föreligger. Följande alternativa villkor föreslås gälla för 
rätt till traktamente nämligen antingen att arbetstagaren söker men ej 

kan erhålla familjebostad, eller att familjemedlems studier eller andra 

förhållanden gör det nödvändigt att flyttningen uppskjuts viss tid, eller 

att arbetstagare önskar pröva den nya anställningen innan han definitivt 

bestämmer sig för att flytta eller att arbetet utgör kompletteringsarbete 

vid säsongarbetslöshet på hemorten. Ombytessökande föreslås kunna er

hålla traktamente vid dubbel bosättning endast om familjebostad ej kan 

ordnas. 
Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot de föreslagna 

ändringarna i bidragssystemet. Några remissinstanser anser att ytterli
gare förenklingar kan göras. Bland annat föreslår några remissinstan

ser att etableringsbidraget och starthjälpen slås ihop till ett bidrag, 

eftersom dessa båda bidrags syfte är likartat. Vidare anser riksrevisions-
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verket att begreppet familjeförsörjare är mindre lyckat och ställer frå
gan vem som är familjeförsörjare i en familj där båda makarna heltids

arbetar. 
För egen del anser jag att ytterligare förenklingar i det av AMS före

slagna bidragssystemet bör kunna åstadkommas. Jag delar sålunda upp

fattningen att det föreslagna etableringsbidraget och starthjälpen bör 

slås ihop till ett bidrag. Det bör kallas starthjälp. De nuvarande bidrags

formerna hyrestillskott och utrustningsbidrag bör som AMS har föresla

git avvecklas. Jag vill erinra om att hyrestillskottet tillkom under en tid 

då det förelåg bostadsbrist och stora hyresskillnader mellan nya och äldre 

hus. Dessa förhållanden har numera ändrats vartill kommer att bostads

bidragen, både de statliga och de statskommunala, har förbättrats. Med 
mitt förslag i det följande i fråga om rätten till traktamente blir det 
också ökade möjligheter för den bidragsberättigade att få traktamente 

under den tid han kan behöva för att söka en lämplig bostad. 
I likhet med riksrevisionsverket anser j~g att begreppet familjeförsör

jare som i dag finns i arbetsmar.knadskungörelsen bör utgå och ersättas 

av andra bestämningar som är bättre anpassade till dagens förhål

landen vad gäller olika former för samlevnad. Jag förordar därför 
att i fråga om starthjälpens storlek åtskillnad görs mellan å ena sidan 

hushåll med en person och å andra sidan hushåll med två eller flera 
personer. Den nya starthjälpen bör utgå med 4 500 kr. till hushåll med 

två eller flera personer och med 2 000 kr. till hushåll med en person. 
Hälften av starthjälpen bör betalas ut vid tillträdet av anställningen och 

den andra hälften i samband med flyttningen. Vid kortare anställningar 
varmed avses anställningar med en beräknad varaktighet understigande 
sex månader anser jag att starthjälp inte bör utgå. 

Jag kan biträda AMS förslag om traktamente vid dubbel bosättning. 
Det bör utgå till den som har utgift för bostad på två orter och får en 
anställning med en beräknad varaktighet av minst sex månader och 
oavsett skälet till att bidragstagaren väljer dubbel bosättning under 
traktamentstiden. Jag biträder vidare den begränsning som föreslås vad 
gäller ombytessökandes möjligheter att erhålla traktamente vid dubbel 
bosättning. Det särskilda familjebidraget vid säsongarbetslöshet som f. n. 
bedrivs som en försöksverksamhet har de senaste åren fått en allt mindre 

omfattning. Under budgetåret 1975176 utgick bidraget till fem personer. 
Mot bakgrund av bidragets allt mindre betydelse anser jag att det kan 
avvecklas. 

I fråga om reseersättningar vid s. k. sökanderesa kan jag inte biträda 

förslaget att även barn som medföljer den sökande till annan ort för att 

söka arbete bör omfattas härav. En fri hemresa per månad bör utgå 

som tidigare men nu i samband med traktamente vid dubbelbosättning. 
Avbryter någon under traktamentstiden sin anställning för att återvända 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 80 

till hemorten föreslås att ersättning utgår för sådan resa. Jag biträder 
detta förslag. 

Ersättning för dagliga resor utgår enligt gällande regler till den som 
pendlar till sitt arbete och har en reskostnad som inte är obetydlig. AMS 

föreslår mera detaljerade bestämmelser för rätt till sådan ersättning. 

Förslaget innebär att bidraget utgår under sex i stället för som i dag 

tolv månader om avståndet mellan bostad och arbetsplats är längre än 
15 km och kostnaden överstiger 70 kr. per månad. Vid resa med all
mänt kommunikationsmedel föreslås ersättning utgå med den kostnad 

som överstiger 70 kr. per månad, dock högst 300 kr. Bilersättning före
slås utgå enligt särskild tabell och i de fall allmänt kommunikations

medel ej kan utnyttjas. Remissinstanserna har i allmänhet inte haft nå
got att erinra mot förslaget. SACO/SR är dock tveksam till att tids
gränsen för bidraget sänks från tolv till sex månader. Jag delar upp

fattningen att en precisering bör göras. Jag avser därför föreslå rege
ringen en ändring av ifrågavarande bestämmelser i huvudsak enligt 
AMS förslag. För riksdagens information bör tilläggas att jag anser 
det vara tillräckligt med en kostnadsgräns, utformad på sätt AMS har 

förslagit. En särskild regel att avståndet från bostad till arbetsplats 
skall vara minst 15 km torde inte behövas. Jag vill understryka att er
sättning för bil bör utgå endast om allmänt kommunikationsmedel inte 

kan utnyttjas. Förkortningen av den tid under vilken rätt till ersättning 
för dagliga resor bör utgå skall ses bl. a. mot bakgrunden av de regler 
jag nyss förordat i fråga om traktamente. AMS föreslår slutligen att 
bidrag i form av reseersättning och flyttning av bohag skall kunna utgå 
till en familjs återflyttning till hemorten inom viss tid efter inflyttning
en under vissa förutsättningar, nämligen att arbetstagaren får eller 
söker arbete på hemorten, att det föreligger särskilda skäl för återflytt
ning, att arbetstagaren har erhållit flyttningsbidrag för flyttning till nu
varande bostadsort samt att återflyttning sker inom ett år. Jag kan till
styrka förslaget som en försöksverksamhet t.v., med tillägg att start
hjälp vid flyttningen till nuvarande bostadsort har erhållits med det 

högre beloppet. 
De ändringar i grunderna för flyttningsbidrag som jag nu har förordat 

kan vid oförändrade förutsättningar i övrigt beräknas medföra en ut

giftsökning under anslaget med ca 20 milj. kr. Med ledning av uppgif

terna om bidragsgivningens omfattning under budgetåret 1975176 kan 

man emellertid utgå ifrån att utgifterna för verksamheten under inne

varande budgetår har överskattats. För budgetåret 1977178 räknar jag 

därför med att bidragsgivningen även vid ett genomförande av reform

förslagen kan rymmas inom ett i förhållande till gällande statsbudget 

oförändrat anslagsbelopp, dvs. 93,8 milj. kr. 
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För inlösen av egnahem m. m. beräknar jag i enlighet med AMS för-

slag ett belopp av 0,5 milj. kr. 
Med hänvisning till vad som nu har anförts och sammanställningen 

i det föregående hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de ändringar av grunderna för flyttningsbidrag som 

jag har förordat, att tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1977, 
2. till Arhetsmarknadsservice för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 658 475 000 kr. 

B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 

1975176 Utgift 11 039 459 000 

1976/77 Anslag 1 274 000 000 
1977178 Förslag 1 276 250 000 

• Enligt AMS redovisning 

Fr. o. m. den 1 januari 1976 bestrids utgifterna för delprogrammet Ar

betsmarknad~utbildning under programmet Yrkesmässig och geografisk 
rörlighet från en särskild arbetsmarknadsutbildningsfond. Denna finan
sieras genom medel som dels anvisas under anslaget B 2. Bidrag till 
arbetsmarknadsutbildning, dels inflyter som avgifter från arbetsgivare 
enligt lagen (1975: 335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbild
ningen (ändrad 1976: 82). 

1977/78 1975/76 
Utgift 

1976/77 
Anslag Beräknad ändring 

Arbetsmarknadsutbildning 
Förvaltningskostnader 

1 017 613 000 
21846000 1 

1039 459 000 

' Beräknade förvaltningskostnader 

1 250 000 000 
24000000 

1274000 000 

AMS 

Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar sådan utbildning 

som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl i enlighet med arbetsmark
nadskungörelsen (1966: 368, omtryckt 1976: 269). Arbetsmarknadsmyn
digheterna bedömer om arbetsmarknadsskäl föreligger för att bevilja 
arbetsmarknadsutbildning. Enligt nyssnämnda kungörelse får personer, 

som är eller löper risk att bli arbetslösa eller är svårplacerade på arbets

marknaden, beviljas sådan utbildning. Den sökande skall i allmänhet ha 
fyllt 20 år och utbildningen skall dessutom vara lämplig från arbets
marknadssynpunkt. För vissa s. k. bristyrken kan arbetsmarknadsutbild
ning beviljas utan att den enskilde är arbetslös. 

6 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bil. 15 

Föredraganden 

+2 250000 

+2250000 
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Utbildningen avser i första hand yrkesutbildning, men kan även o:;.1-

fatta grundläggande, förberedande och orienterande utbildning som be

döms nödvändig för en yrkcsutbildning eller ett arbete. Utbildningen 

sker i särskilt anordnade kurser (AMU-kurser), genom utbildning i 

företag, i det reguljära utbildningsväsendet samt i kurser anordnade av 

studieförbund m. fl. 

AMS och skolöverstyrelsen 

Under budgetåret 1975176 har 107 000 personer deltagit i arbetsmark

nadsutbildning (exkl. lokaliseringsutbildning, utbildning av handikap

pade, introduktionsutbildning vid skyddad verkstad och anpassnings

kurser) - varav 64 000 i AMU-kurser - och 85 000 personer har på

börjat utbildning under samma år. 

De totala utgifterna budgetåret 1975176 för arbetsmarknadsutbildning 

har för AMS och skolöverstyrelsen uppgått till 620,2 resp 419,2 milj. 

kr. Härtill kommer utgifterna för anpassningskurser m. m. för handikap

pade inom delprogrammet Utbildning av svårplacerade. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet personer som pii

började arbetsmarknadsutbildning under budgetåret 1975/76 har för

delat sig på skilda kursanordnare. 

SÖ:s särskilt anordnade 
kurser/AMU-kurser (exkl. 
anpassningskurser) 
Företagsutbildning (exkl. 
lokaliseringsutbildning, 
utbildning av handikappade 
och introduktionskurser vid 
skyddad verkstad) 
Det reguljära utbildnings-
väsendet 
Övriga kurser (korrespon-
denskurser, kurser i studie-
förbundens regi m. 11.) 

Summa 

Antal 
elever 

50000 

9 000 

18 000 

8 000 

85 000 

Pro- Ut bild- Antal 
ccntuell ning elev-
fördel- genom- veckor 
ning snitt i 

veckor 

59 20 I 000 000 

Il 10 90000 

21 32 576 000 

9 14 112 000 

100 1778000 

Antalet personer som påbörjat arbetsmarknadsutbildning understiger 

det av AMS beräknade. Ett klart ökat intresse har dock märkts under 

den sista delen av budgetåret i samband med förbättrade ekonomiska 

förmåner vid utbildningen. 
På yrkesområden har de elever som under budgetåret 1975176 på

började utbildning fördelat sig enligt följande. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 83 

Yrkesområde 

Tillverkningsarbete 
Därav verkst. o. byggn.mct.arb. 

elektro- o. finmek.arb. 
byggn.- o. anläggn.arb. 
övrigt tillverkn.arb. 

Kameralt o. kont.tekn.arb. 
Servicearbete 
Arb. inom hälso- och sjukvård 
Tekniskt arbete 
Övriga yrkesområden 
Förberedande kursverksamhet 

Summa 

Procentuell fördelning 

Män Kvinnor 

49 13 
29 7 
6 2 
6 0 
8 4 

2 12 
2 19 
I 13 
4 I 

14 6 
28 36 

100 100 

Totalt 

28 
16 
4 
2 
6 

8 
12 
8 
2 
9 

33 

100 

Några större förskjutningar vad gäller yrkesinriktningen har inte 

inträffat mellan budgetåren 1974/75 och 1975/76. 

Bristyrkesutbildningen har under budgetåret omfattat drygt 3 700 

personer och ca 40 000 utbildningsveckor. De totala kostnaderna för 

bristyrkcsutbildningen har uppgått till 68,4 milj. kr. Liksom tidigare år 

avser huvuddelen av bristyrkesutbildningen yrken inom verkstads
industrin. 

Under budgetåret har utbildning i företag kommit till omfattande 

användning. I synnerhet gäller detta stödet för utbildning av permitte

ringshotad personal. Det bidrag som utgår till företag i samband med 

denna utbildning höjdes den 1 januari 1976 från sex kronor per timme 

till åtta kronor per timme för utbildningens första J 60 timmar och till 

12 kr. per timme för utbildning däröver upp till 960 timmar. Bidrag har 

beviljats 267 företag med 39 milj. kr. för utbildning av drygt 12 800 
anställda. 

En tredjedel av de företag som har beviljats bidrag för utbildning vid 

permitteringshot tillhör området metallframställning och metallvarutill

verkning. Genom att utbildningarna inom detta område har varit re

lativt långa har närmare hälften av det beviljade bidragsbeloppet kom

mot att avse detta område. A andra sidan har området massa- och 

pappersvarutillverkning m. m. svarat för mer än en femtedel av kursdel

tagarna men då utbildningarna har varit kortare har här endast 6 % av 

det totalt beviljade bidragsbeloppet utgått. Det genomsnittliga bidraget 

per deltagare har uppgått till drygt 3 000 kr. Enligt AMS bedömning 

har utbildningen gjort det möjligt att undvika friställningar samtidigt 

som de anställda har blivit bättre rustade att klara sina arbetsuppgifter. 

Vid kalenderårsskiftet 1975-1976 infördes en ny form av utbildning 

i företag. Bidrag kan härigenom utgå till företag för utbildning av redan 

anställd utan att hot föreligger om permittering under förutsättning att 

företaget i samband med utbildningen anställer ersättare. Bidraget som 

fastställdes till 15 kr. per timme har under de sex första månaderna 1976 
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utgått till 47 företag med sammanlagt 3,7 milj. kr. 553 personer har 
härigenom fått utbildning och ca 200 arbetslösa har fått anställning 
genom att gå in som ersättare. 

Jämställdhetsbidraget som på försök infördes budgetåret 1974/75 har 
under det gångna budgetåret omfattat 254 personer vid 87 företag. Det 

är en minskning jämfört med försöksverksamhetens första år. Bidrag 
har inte i något fall utgått för utbildning av män till yrken som domine
ras av kvinnor. AMS begär att försöksperioden, som går ut den sista 
juni 1977, förlängs med budgetåret 1977/78. 

Under innevarande budgetår beräknar styrelsen att ca 108 000 per
soner kommer att påbörja arbetsmarknadsutbildning, varav 62 000 i 

AMU-kurser. De förbättrade ekonomiska förmånerna vid utbildningen, 
de vidgade möjligheterna för ungdomar att delta i arbetsmarknadsut

bildning samt ökade insatser för att underlätta för hemarbetande kvin
nor att ta förvärvsarbete väntas bidra till denna ökning av antalet per
soner i arbetsmarknadsutbildning. För budgetåret 1977 /78 beräknar 
styrelsen en ytterligare ökning av antalet deltagare i arbetsmarknadsut
bildning. Uttryckt i antalet påbörjade utbildningar räknar styrelsen med 

följande fördelning budgetåret 1977178. 

Antal Pro- Ut bild- Antal 
elever centuell ning elev-

fördel- genom- veckor 
ning snitt 

i veckor 

SÖ:s särskilt anordnande 
kurser/ AM V-kurser (exkl. 
anpassningskurser) 63 000 57 21 l 323 000 
Företagsutbildning (exkl. 
lokaliseringsutbildning, utbild-
ning av handikappade och 
introduktionskurser vid 
skyddad verkstad) 18 000 16 Il 198 000 
Det reguljära utbildnings-
väsendet 20000 19 32 640 000 
Övriga kurser (korrespon-
denskurser, kurser i studie-

126 000 förbundens regi m. fl.) 9 000 8 14 

Summa 110 000 100 2 287 000 

I fråga om utbildningsbidragen framhåller styrelsen att en anpassning 
måste ske av dagpenningen till ev. höjningar av ersättningarna från 

arbetslöshetskassorna och i form av kontant arbetsmarknadsstöd. 
Utgifterna för internatundervisning i svenska språket för finska ung

domar som skall feriearbeta i Sverige sommaren 1977 beräknas till 0,5 

milj. kr. 
Sedan år 1965 pågår försöksverksamhet med barntillsyn för delta

gare i arbetsmarknadsutbildning. Enligt gällande regler får barntill

syn anordnas för den som inte kan få yrkesutbildning i sin hemkom

mun och därför genomgår arbetsmarknadsutbildning i annan kom-
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mun. AMS framhåller att i stora norrlandskommuner måste en del 

kursdeltagare trots att utbildningen bedrivs inom kommunen bo och 

studera utanför hemorten. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att 

barntillsyn får anordnas även i dessa fall. 

Sedan mitten av 1960-talet finns fem s. k. riksyrkesskolor. De är 

belägna i Gamleby (Kalmar län), Hedenäset (Norrbottens län), Hudiks

vall (Gävleborgs län), Hunnebostrand (Göteborgs och Bohus län) samt 

Torpshammar (Västernorrlands län). Skolorna är avsedda för arbets

lös ungdom i åldern 15-21 år och eleverna erhåller utbildningsbidrag 

under studietiden. Den ursprungliga avsikten med skolorna var att ge 

ungdomar från kommuner som saknade grundläggande yrkesutbildning 

möjlighet till sådan utbildning. I samband med att överstyrelsen för 

yrkesutbildning år 1964 införlivades med skolöverstyrelsen (prop. 1963: 

144) beslutades att riksyrkesskolorna under en övergångstid borde drivas 
i oförändrad form, men att denna form av nybörjarutbildning i princip 

borde föras över till den ordinarie yrkesskolan. 

I enlighet med föreskrifter i regleringsbrev har AMS och skolöver

styrelsen inkommit med en gemensam bedömning av det framtida be

hovet av utbildning i den form som bedrivs vid riksyrkesskolorna. I 

redogörelsen konstaterar man att undervisningen vid skolorna är Iäs

årsbunden och bedrivs enligt de läroplaner som tidigare användes inom 

dei;i ordinarie yrkesskolan. Härav följer att utbildningarna har mindre 

inslag av allmänna ämnen än gymnasieskolans yrkeslinjer. Utbildningar
na är främst inriktade mot yrkesutbildningsområdet verkstadsarbetc. 

Vad beträffar behovet av skolorna redovisar man en successivt 

minskad efterfrågan på utbildning vid riksyrkesskolor. Andra halvåret 

1970 påbörjade 501 personer sådan utbildning mot 270 personer andra 
halvåret 1975. Mot bak.grund av de remissyttranden som länsarbets

nämnderna avgivit avser AMS att successivt avveckla riksyrkesskolan i 
Hunnebostrand medan övriga skolor bibehålls tills vidare. Motivet för att 

avveckla skolan i Hunnebostrand är att svårigheter föreligger att rekry
tera elever samt att skolan försämrar rekryteringsunderlaget för kring

liggande gymnasieskolor. För de skolor som avses bibehållna bör en 
övergång ske till successiv intagning av eleverna. Vidare bör läroplaner
na ses över. 

Skolöverstyrelsen framhåller att arbetsmarknadsläget under budget

året 1975176 medfört att arbetsmarknadsutbildningen i styrelsens regi -

AMU-kurser - varit synnerligen omfattande. Beläggningen vid AMU

ecnter var i mars och april 1976 den högsta någonsin. Kurserna inom 

vård och service, transport och kommunikation samt inom plåt-, svets

och byggyrkena har haft en beläggning på 85-100 %. Kursverksam

heten Arbetsliv och utbildning (ALU) har ytterligare utvidgats och ett 

30-tal handledare inom området har utbildats. Antalet utbildade hand
ledare uppgår nu till ca 180. 

Skolöverstyrelsen framhåller vidare att en genomgripande revidering 
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är nödvändig av ett stort antal läroplaner för att i enlighet med riks

dagens beslut i anledning av prop. 1975: 45 göra återkommande utbild
ning möjlig. Som en följd härav kan behov uppstå av översyn och 

komplettering av läromedel,. studieplaner och utrustning för kurserna. 
Lärarna kan också behöva fortbildning. 

Den s. k. FAMU-gruppen vid Stockholms skoldirektion kommer inom 
ramen för sina studier av arbetsmarknadsutbildningen att särskilt granska 
de äldre kursdeltagarnas situation. Vidare skall man undersöka åtgärder 
i syfte att förbättra introduktionen av nya kursdeltagare och avhjälpa av

brottsproblcmen. Arbetarskyddsfrågor inom AMU handläggs sedan år 
1972 av en särskild arbetsgrupp tillsatt efter förslag av centrala företags
nämnden. Under år 1973 organiserades arbetarskyddsverksamheten inom 
AMU och 1 700 personer, varav 400 kursdeltagare, gavs utbildning i 

arbetarskyddsfrågor. För att upprätthålla en effektiv skyddsverksamhet 

och samtidigt tillföra arbetsmarknaden arbetarskyddsutbildad personal 

utbildas årligen ca 1 200 kursdeltagare inom området. Skolöverstyrelsen 
anser vidare att en omfattande informations- och utbildningsverksamhet 
kommer att erfordras i samband med de nya lagar som fr. o. m. den l 
januari 1977 gäller på arbetsrättens område. 

Med utgångspunkt i statskontorets översyn av organisationen vid 
byrå V 3 vid skolöverstyrelsen har styrelsen tillsammans med AMS till

satt en arbetsgrupp för att behandla bl. a. decentralisering av ärendl.n, 
ekonomisk styrning och kontroll. Vidare pågår arbete med ett personal
politiskt program och program för ansvarsfördelningen mellan skolöver
styrelsen och AMS beträffande det elevsociala området inom AMU. 

I samband med AMU-kurs får undervisning i svenska språket med
delas invandrare under två månader. Efter individuell prövning kan 
denna tid förlängas med ytterligare en tvåmånadersperiod. För att så 
snabbt som möjligt kunna nivåplacera kursdeltagarna efter !.pråkkun
skaper kommer skolöverstyrelsen att arbeta fram diagnostiska prov. 
Vidare kommer försök med yrkesutbildning på invandrarnas hemspråk, 
i första hand finska och serbokroatiska, att påbörjas under innevarande 

budgetår. Om möjligt kommer försöken att utvidgas med fler språk 

under budgetåret 1977 /78. Ett förslag till läroplan speciellt anpassad 

till utomnordiska zigenare har arbetats fram. Styrelsen framhåller att 
Iäromedelsproduktionen för grundläggande undervisning av olika 

zigenska grupper är eftersatt och man finner det angeläget att få fram 
sådana läromedel och forskning kring det zigenska språket romanes. 

Skolöverstyrelsen räknar med att ett 15-tal elever kommer att delta 
i den särskilda undervisningen på grundskolenivå för vuxna svenska 

zigenare. Kostnaderna härför beräknas till 400 000 kr. 
Med utgångspunkt från totalt 140 000 deltagare, därav 80 000 i AMU

kurser, under budgetåret 1977/78 beräknar AMS och skolöverstyrelsen 

medels behovet för arbetsmarknadsutbildning till 1 397 ,4 resp. 618,0 

milj. kr.. dvs. sammanlagt 2 015.4 milj. kr. 
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Föredraganden 

Jag har tidigare framhållit utbildningens betydelse i det arbetsmark

nadspolitiska åtgärdssystemet. Under den senaste konjunkturavmatt
ningen har särskilt stödet till utbildning i företagen verksamt bidragit till 
att permitteringar eller avskedanden har kunnat begränsas. Enligt de 

undersökningar som AMS har gjort har såväl anställda som arbets

givare mycket positiva erfarenheter av utbildningen som ett konjunktur

politiskt inslag. 
Även den traditionella delen av arbetsmarknadsutbildningen (AMU) 

har utgjort ett viktigt inslag i den arbetsmarknadspolitik som har bedri

vits under konjunkturnedgången. Den 1 januari 1976 infördes nya och 
förmånligare bidragsbestämmelser för deltagare i AMU. Bidragen för
bättrades ytterligare den 1 juli J 976 och för stora ungdomsgrupper höjs 
de den 1 januari 1977. Det nya bidr.agssystemet fick till följd en ökad 

elevtillströmning under senare delen av budgetåret 1975/76. I mars 

och april 1976 var beläggningen vid de särskilda s. k. AMU-kurserna 

den högsta någonsin. 
Trots att efterfrågan på arbetskraft var svag mot slutet av år 1975 har 

resultatet av arbetsmarknadsutbildningen varit mycket gott mätt i anta
let arbetsplacerade. Av de närmare 23 000 personer som under andra 
halvåret ~975 slutade en arbetsmarknadsutbildning fick 63 % arbete 
inom tre månader. Tar man hänsyn till att en del av dem som slutade en 
utbildning var förhindrade att ta arbete p. g. a. fortsatt utbildning, sjuk
dom eller militärtjänst stiger andelen som fick arbete inom angiven tid 
till drygt 81 % . För elever som genomgått yrkesinriktade kurser var 

motsvarande siffra över 90 % . Arbetsmarknadsutbildning är således en 
mycket effektiv väg till ett arbete även i ett arbetsmarknadsläge med 
begränsad efterfrågan. 

Som har framgått av AMS redogörelse har stödet till utbildning av 
permitteringshotad personal utnyttjats i stor omfattning. Stödformen ut
gör en försöksverksamhet och bidragsnivån höjdes från den 1 januari 
1976 i syfte att stimulera till längre och för de anställda mer kvalifice
rande utbildning. Bidraget utgår nu med 8 kr. per timme för 160 utbild
ningstimmar och 12 kr. per timme för utbildningstimmar därutöver, 
dock för sammanlagt högst 960 timmar. För att även i fortsättningen 
kunna utgöra ett fullvärdigt instrument för arbetsmarknadsmyndigheter

na att motverka permitteringar och avskedanden bör bidraget höjas till 
10 kr. per timme resp. 15 kr. per timme vid längre utbildning. Utred

ningen om företagsutbildning har i uppgift att bl. a. utvärdera arbets
marknadsutbildningen i företagen. 

Den 1 januari 1976 infördes ett stöd om 15 kr. per timme i upp till 
960 timmar för utbildning av redan anställda mot att en arbetslös. per
son ges fast anställning. Denna bidragsform har fått relativt begränsad 
omfattning. Drygt 500 personer har fått utbildning och ca 200 arbets-
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lösa har kunnat få anställning. Syftet med bidraget är att företag som 
befinner sig i en uppåtgående konjunktur skall tidigarelägga sina anställ
ningar. Den försening i den ekonomiska uppgången vi nu kan konstatera 
har medverkat till att stödet har utnyttjats i begränsad omfattning. 1 lik
het med vad jag nyss anfört om stödet vid permitteringshot bör detta 
inslag i arbetsmarknadspolitiken behållas intill dess att företagsutbild
ningsutredningen har lagt fram sina förslag. Jag förordar dock en höj
ning av bidragsnivån till 19 kr. per timme för att bibehålla stödets 
attraktivitet. 

För innevarande budgetår har regeringen riksdagens bemyndigande 
att fastställa ramar för de båda former av bidrag till utbildning som jag 
nu har nämnt. Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyn
digande att även för budgetåret 1977/78 få fastställa dessa ramar med 
hänsyn till arbetsmarknadsläget. 

Sedan budgetåret 1974175 kan bidrag utgå till arbetsgivare som an
ställer och utbildar kvinnor resp. män till vissa yrken som domineras av 
det motsatta könet. Bidraget var ursprungligen 5 kr. per timme och höj
des den 1 januari 1976 till 6 kr. per timme. Det utgår i högst ett halvt 
år. I personer räknat har verksamheten haft relativt begränsad omfatt
ning. Sammanlagt har under de två gångna budgetåren 829 personer be
rörts, därav ett fåtal män. Den psykologiska effekten av stödet har dock 
varit betydande. Genom de insatser som arbetsförmedling, arbetsgivare 
och enskilda arbetstagare har gjort har ett helt annat klimat skapats i 
synnerhet vad gäller inställningen till kvinnor inom tidigare typiskt 
manliga yrken. Många kvinnor har, utan att någon form av ekonomiskt 
stöd behövt aktualiseras, kunnat få arbete på arbetsplatser där de tidi
gare var helt utestängda. Regeringen bör därför begära riksdagens be
myndigande att förlänga försökspcrioden till utgången av budgetåret 
1977178. För att ytterligare stärka förmedlingarnas möjligheter att i 
arbetslivet bidra till jämställdhet mellan könen bör stödet höjas från 
6 till 8 kr. 

I fråga om barntillsyn för deltagare i arbetsmarknadsutbildning gäller 
bl. a. att AMS får bestrida kostnaderna för barntillsynsplats för elev i 

arbetsmarknadsutbildning som inte kan få yrkesutbildning i sin hem
kommun utan i kommun där denne inte är mantalsskriven. AMS har 

begärt att i vissa stora norrlandskommuner få bestrida dessa kostnader 
även om utbildningen sker inom hemkommunen, men utom hemorten. 

Eftersom det är kommunernas skyldighet enligt lagen (1976: 381) om 
barnomsorg att ordna barntillsynen för vissa invånare kan jag inte 
tillstyrka detta förslag. Jag har inget att erinra mot beräknade medel 
för finska ungdomar som skall feriearbeta i Sverige eller kostnaderna 
för bidrag till vuxna zigenare som genomgår utbildning motsvarande 
den obligatoriska skolan. Jag vill erinra om att regeringen genom sär
skilt beslut har bemyndigat de allmänna försäkringskassorna att be

räkna och betala ut dessa bidrag. Skolöverstyrelsen har dock fort-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 89 

farande det övergripande ansvaret för denna grupps utbildning på 

grundskolenivå. 
På regeringens uppdrag har AMS och skolöverstyrelsen redovisat er

farenheterna av den utbildning som bedrivs vid de s. k. riksyrkcssko
lorna. Redan år 1964 uttalade riksdagen att riksyrkesskolorna på sikt 
borde avvecklas. Utredningen (U 1976: 10) om den gymnasiala utbild
ningen har nyligen tillsatts. Eftersom riksyrkesskolorna i deras nuvaran
de form utgör ett alternativ till gymnasieskolan för vissa ungdomar fin
ner jag det naturligt att frågan om riksyrkesskolornas framtid prövas i 
samband med att den framtida gymnasieutbildningen behandlas. Stats
rådet Mogård kommer därför att föreslå regeringen att utredningen 
får i uppdrag att studera om riksyrkesskolorna behövs i framtiden. Ett 
alternativ är att skolorna knyts till befintliga gymnasieskolor. Ett an
nat är att de inordnas i arbetsmarknadsutbildningen såsom AMU
center. Även andra lösningar kan övervägas. Eventuell översyn av läro
planer i den nuvarande verksamheten bör göras i samråd med gym
nasieutredningen för att möjliggöra viss försöksverksamhet inom ramen 

för utredningsarbetet. 
Sedan ett antal år tillbaka har det vid flertalet AMU-center inrättats 

elevråd. För samordning av elevrådens arbete och behandling av gemen
samma frågor bildades i december 1974 Sveriges AMU-elevers Riksför
bund (SARF). Förbundet har hemställt hos regeringen om ekonomiskt 
stöd för sin verksamhet. Jag anser att stöd bör utgå för att främja elev
facklig verksamhet. Jag förordar därför att förevarande anslag får ut
nyttjas intill belopp som regeringen bestämmer för täckande av vissa 
kostnader för förbundets verksamhet såsom lokalhyra, kontorsmateriel 
o. dyl. Förbundet bör ha redovisningsskyldighet och underkasta sig revi
sion enligt föreskrifter som regeringen meddelar särskilt. 

Vid anställning av lärare inom arbetsmarknadsutbildningen följer skol
överstyrelsen i huvudsak samma regler som gäller för motsvarande lä
rare inom grundskolan och gymnasieskolan. Dessa regler innebär bl. a. 
att lärare måste uppfylla föreskrivna kompetenskrav för att få förord
nande tillsvidare. I annat fall ges lärare endast ett tidsbegränsat förord
nande med risk att bli utslagen av mer meriterad sökande när det blir 
fråga om fortsatt förordnande. Skolöverstyrelsen har tidigare till rege
ringen överlämnat ett förslag till regler för arbetsmarknadsutbildningens 
lärare. Det gäller bl. a. tjänstetyper, kompetenskrav, förordnandeformer 
och tjänstgöringsskyldighet. Innan nya bestämmelser kan utfärdas på 
grundval av förslaget, som är omfattande, behöver ärendet beredas ytter
ligare. Jag vill erinra om att regeringen i avvaktan härpå har meddelat 
provisoriska föreskrifter i fråga om tillämpningen av olika förordnande
former och om förfarandet vid minskning i tjänstgöringens omfattning. 
De ändrade föreskrifterna ansluter i allt väsentligt till motsvarande reg
ler för ungdomsskolans lärare, sedan dessa regler har anpassats till lagen 
(1974: 12) om anställningsskydd (ändrad senast 1976: 593). Att en an-
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passning av de statligt reglerade anställningsförhållandena till lagens 
bestämmelser skulle ske successivt förutsattes vid Jagens införande. I 
detta sammanhang har regeringen vidare föreskrivit att tidsbegränsat 
förordnad lärare inom arbetsmarknadsutbildningen, vilken senast den 1 

april 1976 hade minst fem års väl vitsordad tjänstgöring inom arbets
marknadsutbildningen, skall ges förordnande tills vidare utan hinder 
av att han inte uppfyller föreskrivna kompetenskrav. En ytterligare an
passning till trygghetslagstiftningen kan väntas när nya bestämmelser 
för arbetsmarknadsutbildningens lärare utfärdas på grundval av skol
överstyrelsens nyssnämnda förslag. Särskilda bestämmelser har också 

utfärdats för den grupp av lärare vid AMU-center som meddelar under
visning i svenska språket för invandrare som förberedelse för yrkesut
bildning. Efter förslag av skolöverstyrelsen har regeringen nyligen fast
ställt kompetenskrav för dessa lärartjänster. Beslutet har föregåtts av 
överläggningar med berörda personalorganisationer. De nya reglerna 
innebär bl. a att även den som saknar fullständig lärarutbildning kan få 
förordnande tillsvidare, om han utöver akademisk examen i lämpliga 

ämnen kan åberopa minst tre och ett halvt års väl vitsordad undervis
ning av invandrare inom studieförbund och arbetsmarknadsutbildning. 

Som jag har berört i inledningen är beslutanderätten i driftadministra
tiva ärenden rörande verksamheten vid AMU-center relativt starkt cent

raliserad till skolöverstyrelsen. Detta gäller särskilt tillsättningsärenden 
och andra personalärenden. Skolöverstyrelsen har dock nyligen beslutat 

att delegera vissa tillsättningar av lärare och annan personal till kurs
föreståndarna och ytterligare delegering av personalärenden planeras. 
Genom den kraftiga expansionen av AMU under senare år synes byrån 
för AMU hos skolöverstyrelsen ha blivit alltmer belastad av löpande 
administrativa ärenden, till förfång för mer långsiktiga och övergripan
de bedömningar. Denna fråga har behandlats i den översyn av byråns 
organisation som statskontoret utförde på regeringens uppdrag hösten 
1975. AMS och skolöverstyrelsen tillsatte i maj 1976 en gemensam ar

betsgrupp med uppgift att med utgångspunkt i organisationsöversynen 

lägga fram förslag till delegering av arbetsuppgifter till regional och 

lokal nivå. Som jag också har nämnt tidigare har decentraliseringsut
redningen i oktober 1976 lagt fram en promemoria i samma ämne, av

sedd att utgöra underlag för diskussion i gruppen. Jag vill understryka 

att jag anser det angeläget att frågan om delegering utreds så skynd

samt som möjligt. 
Utbildningsbidragen höjdes senast den 1 juli 1976. Samtidigt med 

att det kontanta arbetsmarknadsstödet enligt riksdagens beslut (prop. 

1976/77: 37, AU 1976/77: 10) höjs den 1 januari 1977 till 55 kr. per 

dag höjs utbildningsbidraget för ungdomar som är berättigade till så

dant stöd och beviljas arbetsmarknadsutbildning till 65 kr. I den mån 
arbetslöshetskassorna beslutar höja utgående dagpenning kommer också 

utbildningsbidragen att höjas. Från elevhåll har det vid flera tillfällen 
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framställts krav på att utbildningsbidragen skall utgöra sjukpenninggrun
dande inkomst. Förslag härom Jämnades också av kommitten för över

syn av arbetsmarknadsutbildningen. Riksförsäkringsverket som har i 
uppdrag att utreda frågan om ersättning vid sjukdom för bl. a. elever i 

arbetsmarknadsutbildning väntas under våren 1977 lägga fram förslag 

i frågan. 
Enligt riksdagens beslut i anledning av prop. 1975: 45 om riktlinjer 

för arbetsmarknadsutbildningen finansieras arbetsmarknadsutbildningen 

genom dels förevarande anslag, dels en arbetsgivaravgift. Under budget
året 1975176 har till arbetsmarknadsutbildningsfonden över statsbudgeten 

förts 1 171 milj. kr. och via arbetsgivaravgifter 252 milj. kr. Kostnaderna 

för arbetsmarknadsutbildningen under budgetåret har understigit intäk
terna till fonden med ca 315 milj. kr. Enligt den bedömning AMS gjort 

kommer det även under innevarande..budgetår att uppstå ett överskott i 

fonden. 
För budgetåret 1977178 räknar jag med 135 000 deltagare i arbets

marknadsutbildningen. Jag har också i det föregående föreslagit vissa 
förbättringar av stödet till utbildning i företag. Härutöver kan det under 
perioden uppkomma behov av att justera utbildningsbidragens nivå. Re

geringen har riksdagens bemyndigande att anpassa bidraget till föränd
ringar i ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta ar
betsmarknadsstödet. Sammantaget innebär detta att kostnaderna för ar
betsmarknadsutbildningen under budgetåret 1977178 kan beräknas till 
ca 2 000 milj. kr. Till fonden har genom avgifter beräknats inflyta ca 
737 milj. kr. För att finansiera utbildningen över förevarande anslag 

skulle således återstå ca 1263 milj. kr. Riksdagen har (lnU 1975: 14) 
ifrågasatt om det är ändamålsenligt att knyta arbetsgivaravgiften till re
formkostnaden för arbetsmarknadsutbildningen som har gjorts i prop. 
1975: 45. Utskottet framhöll att det kan finnas anledning överväga om 
inte arbetsgivareavgiftens täckningsandel bör sättas i relation till hela 
utbildningskostnaden eller del i denna. Jag delar utskottets uppfattning, 
men anser att det ännu inte finns tillräckligt erfarenhetsunderlag för att 
göra en sådan uppdelning. Mot bakgrund härav förordar jag att anslaget 
inkl. förvaltningskostnader tas upp med 1 276 250 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändrade grunder för bidrag till företag som an
ordnar utbildning av anställda som jag har angett i det före
gående, att tillämpas från den 1 juli 1977, 

2. bemyndiga regeringen att 

a. fastställa ramar för stöd till företag som av konjunkturpolitiska 
skäl anordnar utbildning av anställda, 

b. intill utgången av budgetåret 1977178 förlänga försöksverk

samheten med bidrag till arbetsgivare som anställer och utbil-
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dar män resp. kvinnor för yrken som domineras av motsatt 
kön, 

3. föreskriva att detta anslag får utnyttjas för att betala de kost

nader för Sveriges AMU-elevers Riksförbunds verksamhet som 
jag har angett i det föregående, 

4. till Bidrag till arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1977 I 
78 anvisa ett anslag av 1 276 250 000 kr. 

B 3. Sysselsättningsskapande åtgärder 

1975176 Utgift 1 250 336 000 

1976177 Anslag 1 254 000 000 

1977178 Förslag 1 320 700 000 

Reservation 

• 

921648796 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsska-
pande åtgärder utom delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet Sysselsättningsskapandc åtgärder består av delprogram

men Allmänna beredskapsarbeten, Särskilda beredskapsarbeten, Indu
stribeställningar, Detaljplaneringsbidrag, Investeringsfondsärenden och 

Stöd till lageruppbyggnad. Sistnämnda delprogram behandlas under an
slaget B 4. Stöd till lageruppbyggnad. 

1975/76 1976/77 1977/78 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS 

Allmänna beredskapsarbeten 409 744 000 650 000 000 
Särskilda beredskapsarbeten 771 021 000 550 000 000 +100 000 000 
Industribeställningar 43 888 000 10 000000 
Detaljplanerings bidrag 13 088 000 25 000 000 + 15 000000 
Förvaltningskostnader 12595000 19 000 000 

1250 336 000 1254000 000 +115 000 000 

Delprogrammet Allmänna beredskapsarbeten omfattar statliga bered

skapsarbeten i den mån de inte är särskilt avsedda för svårplacerad ar

betskraft samt statsbidrag till motsvarande kommunala och enskilda ar

beten, ävensom statligt stöd till tidsbegränsad fortsatt drift vid nedlägg

ningshotade företag. Delprogrammet Särskilda beredskapsarbeten om

fattar motsvarande arbeten för svårplacerade. Bestämmelser om bered

skapsarbeten återfinns i arbctsmarknadskungörelsen (1966: 368, om
tryckt 1976: 269) och om företagsstöd i kungörelsen (1972: 302, änd

rad 1974: 370) om statsbidrag i vissa fall till nedläggningshotade före

tag. 
Under delprogrammen Industribeställningar och Detaljplaneringsbi

drag faller kostnader för statliga industribeställningar som läggs ut av 
sysselsättningsskäl samt kostnader för projektering av vissa allmänna ar

beten i syfte att öka beredskapen mot arbetslöshet. 

Förcdragan-
den 

- 50000000 
+100000000 

+ 15 000 000 
+ 1700000 

+ 66700000 
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Delprogrammet Investeringsfondsärendcn belastas av administrations

kostnader, vilka ingår i förvaltningskostnaderna. 
Under anslaget behandlas, som har nämnts inledningsvis, ett av de

centraliseringsutredningen framlagt betänkande (Ds Kn 1976: 5) med 

förslag till decentralisering av beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär

der inom byggnadsverksamheten jämte däröver avgivna remissyttranden. 

I sin anslagsframställning har vidare AMS föreslagit ändrade regler för 

statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten m. m. Över förslaget har 

remissyttranden avgivits av statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), 

länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Kristianstads, Skaraborgs, 

Jämtlands och Norrbottens län, Svenska kommunförbundet, Landstings

förbundet, TCO, LO, SACO/SR, decentraliseringsutredningen, syssel

sättningsutredningen samt kommunalekonomiska utredningen. Huvud

dragen i AMS förslag har också tagi.ts upp i decentraliseringsutredning

ens betänkande och kommenterats i remissyttrandena över detta. De 

olika remissyttrandena över betänkandet och över AMS förslag till änd

rade bidragsregler redovisas därför i ett sammanhang i det följande. 

AMS anslags/ramställning 

A 11 män n a beredskapsarbeten. För budgetåret 1975176 

anvisades till allmänna beredskapsarbeten 320 milj. kr. på statsbudge

ten samt 180 milj. kr. på tilläggsbudget I och 477,1 milj. kr. på tilläggs

budget III, sammanlagt 977,1 milj. kr. 
De allmänna och särskilda beredskapsarbetenas fördelning på olika 

ändamål har under senare år utvecklats på sätt som framgår av följande 

tabell. 

Sysselsättningsdagar i allmänna (A) och särskilda (S) beredskapsarbeten 

(I 000-tal) 

Ändamål och Budgetår 
slag av arbete 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Vägarbeten A 1 027 694 406 169 252 
s 235 293 316 246 351 

Skogsvård A 763 77 15 12 13 
s 308 874 832 612 706 

Hus byggnad A 671 488 202 118 85 
s 167 421 298 139 120 

Vatten och 
avloppsarb. A 558 288 197 96 89 

s 227 299 253 193 235 
Tjänstesektorn A 273 968 979 409 I 199 

s 1 17 26 28 21 
Industriella arb. A 

s 277 375 412 397 366 
Övriga arb. A 906 487 324 123 223 

s 1 330 1 419 I 288 I 037 I 095 
Summa A 4198 3002 2123 927 1861 

s 2 545 3 698 3 425 2 652 2 894 

Antalet sysselsättningsdagar och kostnader för olika slags allmänna 

beredskapsarbeten under det senaste året framgår av följande tabell. 
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Sysselsättningsdagar och kostnader vid olika slags allmänna beredskaps-

arbeten under budgetåret 1975176. 

Ändamål Tusental Nedlagda kostn. Kostn. per syssel-
sys se I- i milj. kr. sättn.dag i kr. 
sättn. 
dagar Totalt AMS andel Totalt AMS andel 

Vägar 252 206,7 193,0 820 766 
Vatten och avlopp 89 78,I 26,5 879 298 
Hus byggnad 85 101,l 34,3 l 194 405 
Skogsvård 13 3.9 3,0 291 227 
Natur- och landskaps-

vård 91 26,2 22,3 288 245 
Kulturminnesvård1 4 J,3 1,3 296 294 
Militära arbeten 4 2.2 2,2 644 644 
Turism och fritid 17 12,0 5,6 712 335 
Tjänster och vård 1 199 230,0 177,8 192 148 
Övrigt 107 44,3 24,8 412 231 

Summa 1861 705,8 490,8 379 264 

Därav: 
Statliga arbeten 834 327.6 311,9 393 374 
Kommunala arbeten 977 345,2 167,6 353 172 
Enskilda arbeten 50 33,0 11,3 655 224 

1 Objekt av kulturhistorisk karaktär kan ingå även i andra ändamalsgrupper. 
företrädesvis husbyggnad. 

Från en mycket hög sysselsättningsvolym i allmänna beredskapsarbe

ten budgetåret 1971/72 - 4,2 milj. sysselsättningsdagar - minskade 

omfattningen successivt till drygt 0,9 milj. budgetåret 1974175. Ned

gången skedde i anslutning till en förbättring av läget på arbetsmarkna

den. 
I det försämrade sysselsättningsläget har emellertid volymen allmän

na beredskapsarbeten åter ökat till ca 1 ,9 milj. sysselsättningsdagar un

der budgetåret 1975176. Huvuddelen av ökningen avser tjänste- och 

vårdsektorerna. Beredskapsarbetena inom dessa sektorer har tillkommit 

och utvecklats under 1970-talet. Bl. a. har sedan budgetåret 1972/73 

skett en kombination med arbetsmarknadsutbildning inom skilda vård

yrken på så sätt att anställning som ersättare för personal i utbildning 

har givits formen av kommunalt beredskapsarbete. Detta har utvidgats 

under budgetåret 1975176 till att gälla hela den primär- och landstings

kommunala verksamheten. För ungdomar har praktikarbete anordnats 

hos statliga myndigheter och institutioner, vilket också under det gångna 

budgetåret kunnat ges väsentligt ökad omfattning. Under april-juni 

månad 1976 var ca 5 000 ungdomar sysselsatta i sådana arbeten. Anta

let sysselsättningsdagar i allmänna beredskapsarbeten inom tjänste- och 

vårdsektorema har under det senaste budgetåret ungefär tredubblats. 

Under budgetåret 1975176 svarade dessa sektorer för nära 65 % av den 

totala sysselsättningen vid allmänna beredskapsarbeten. Resterande 

35 % utgjorde byggnads- och anläggningsarbeten samt skogs- och na

turvårdsarbeten. Arbetena har härigenom bättre anpassats till arbetslös

hetens struktur. 
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Antalet wzvisade arbetslösa vid beredskapsarbeten och dera.I' ålders- och 

kö11Jfördelni11g vid mitten av vissa månader. 

År Allmänna beredskapsarbeten Särskilda beredskapsarb. 
Månad Antal därav % Antal därav ~~ 

anvisa- 45 år 24 är anvisa- 45 år 24 år 
de ar- och och de ar- och och 
betslösa äldre yngre bet slösa äldre yngre 

1974 
Feb Totalt 12 706 25,8 43,I 19 452 59,8 11,4 

- män 9076 35,l 32,6 17 768 59,6 10,9 
- kvinnor 3 630 9,3 61,7 I 684 62,4 16,4 

Maj Totalt 12 466 25,9 39,8 19 135 60,6 10,9 
- män 9 076 35,2 29,9 17 406 61,0 10,I 
- kvinnor 3 390 8,0 58,7 I 729 57,2 18,2 

Aug Totalt 3 295 46,0 24,1 11 293 63,7 8,3 
- män 2 965 53,5 16, I 9 887 62,6 8,5 
- kvinnor 330 9,2 61,3 1 406 70,7 7,0 

Nov Totalt 3 134 28,5 43,6 13 162 62,0 9,1 
- män 2 261 41,7 27,6 11 560 61,6 8,7 
- kvinnor 873 6,7 69,9 I 602 64,9 12,2 

1975 
Fcb Totalt 3 672 25,1 43,9 10 586 61,9 9,4 

- män 2 079 38,I 29,0 9 455 61,2 9,3 
- kvinnor I 593 8,1 63,5 I 131 67,3 10,4 

Maj Totalt 4 023 24,3 47,8 11 127 60,4 10,9 
- män 2 487 36,0 35,2 9 865 59,9 10,6 
- kvinnor I 536 5,6 68.1 I 262 64,4 13,3 

Aug Totalt 810 50,6 26,5 8 063 61,9 8,5 
- män 672 59,0 18,6 6 922 60,5 8,7 
-· kvinnor 138 9,4 65,2 I 141 70,6 6,8 

Nov Totalt 3 183 17,3 60,8 10 179 58,I 10,6 
- män I 658 27,0 51,0 8 949 56,8 10,9 
- kvinnor I 525 6,8 71.5 I 230 67,0 8,8 

1976 
Feb Totalt 8 308 12,2 69,9 Il 269 57,0 11,4 

- män 4 353 20,4 57,8 10 018 56,2 11,I 
- kvinnor 3 955 3,3 83,3 i 251 63,7 13,4 

Maj Totalt 13 793 8,8 75,5 12 232 56,9 11,4 
- män 7 056 14,8 66,3 10 945 56,2 11,0 
- kvinnor 6 737 2,7 85,2 I 287 62,3 14,8 

AMS räknar med att den förskjutning som har ägt rum mot ett ökat 

behov av beredskapsarbeten för P.ersoner i s. k. tjänstemannayrken samt 

för kvinnor och ungdomar kommer att fortsätta. Äldre och svårpla-

cerade personer som vid strukturförändringar drabbas av arbetslöshet, 

har stora svårigheter att finna ny anställning på öppna marknaden. Ett 

kontinuerligt behov av sysselsättningsskapande åtgärder föreligger där-

för för dessa arbetssökande. Aven för andra arbetstagare kommer det 

att finnas ett långsiktigt behov av att anordna beredskapsarbeten, be-

roende på säsongsvängningar i arbetskraftsefterfrågan, regionala olikhe-

ter på arbetsmarknaden och strukturella förändringar i näringslivet. 

Dessa förhållanden nödvändiggör insatser av beredskapsarbeten i vissa 

områden och under vissa tider. 

Under senare år har i sysselsättningsstödjande syfte tidigareläggning 

av byggnads- och anläggningsarbeten medgivits för vissa statsmyndighe-
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ter. Dessa arbeten har finansierats genom utökning av myndigheternas 
ordinarie anslag. Erfarenheterna av detta förfaringssätt har - med nå

got undantag - från AMS synpunkt i stort sett varit goda. Efter förslag 
av AMS bör därför även i fortsättningen, efter utredning och förslag i 

varje enskilt fall, medel ställas till vederbörande myndigheters förfogan
de för att användas i sysselsättningsstödjande syfte. Styrelsen måste här

utöver fortfarande disponera ett förhållandevis stort anslag för att utan 
regionala eller andra begränsningar snabbt kunna starta nödvändiga be
redskapsarbeten. 

Behovet av allmänna beredskapsarbeten är beroende av utvecklingen 
på arbetsmarknaden med dess förändringar och därav följande krav på 

omedelbara sysselsättningsskapande åtgärder. Med hänsyn till svårighe

terna att bedöma konjunkturutvecklingen föreslås en medelstilldelning 
av 650 milj. kr. för budgetåret 1977178. Beloppet grundar sig på ett be
räknat minimibehov av 1,6 milj. sysselsättningsdagar och en genomsnitt

lig bidragskostnad per sysselsättningsdag av ca 400 kr. Förutsättningen 

har varit en fortsatt inriktning mot dagsverksbilliga objekt och en redu
cering av s. k. tunga arbeten. 

S är sk i Ida beredskapsarbeten. Under budgetåret 1975/ 
76 anvisades till särskilda beredskapsarbeten 373 milj. kr. på statsbudge
ten och 185 milj. kr. på tilläggsbudget I, dvs. sammanlagt 558 milj. kr. 

Antalet sysselsättningsdagar och kostnader vid olika slag av arbeten 
framgår av följande sammanställning. 

Sysselsättningsdagar och kostnader vid olika slags särskilda beredskaps
arbeten under budgetåret 1975176. 

Ändamål Tusental Nedlagda kostnader Kostnad per syssel-
syssel- (milj. kr.) sättningsdag (kr.) 
sättnings-
dagar Totalt AMS andel Totalt AMS andel 

Vägar 351 248,3 227,0 708 647 
Vatten och avlopp 235 199,7 70,5 849 300 
Hus byggnad 120 93,2 37,7 776 314 
Skogsvård 706 243,7 175,6 345 249 
Natur- och landskaps-

vård 146 51,2 46,5 352 320 
Kulturminnesvård' 73 23,6 22,4 324 307 
Militära arbeten 29 14,9 14,9 508 508 
Turism och fritid 33 21,6 11,4 649 344 
Industriella beredskaps-

arbeten 366 169,7 75,0 463 178 
Tjänster och vård 21 5,8 5,5 278 264 
Övrigt 814 243,1 123,7 298 152 

Summa 2 894 1314,8 810,2 455 280 

Därav: 
Statliga arbeten I 804 796,5 619,0 442 343 
Kommunala arbeten I 033 484,0 174,5 468 169 
Enskilda arbeten 57 34,3 16,7 599 292 

1 Objekt av kulturhistorisk karaktär kan även ingå i andra ändamålsgrupper, 
företrädesvis husbyggnad. 
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Antalet sysselsättningsdagar i särskilda beredskapsarbeten uppgick 

under budgetåret 1975/76 till ca 2,9 milj. mot ca 2,6 milj. året före. Den 
relativt höga volymen har nödvändiggjorts av svårigheterna att i den 

öppna marknaden finna arbeten för äldre och lokalt bundna liksom för 
olika grupper av handikappade. I arbetena har sysselsatts mer än 10 % 

ungdomar. Vad gäller arbetenas fördelning på skilda sektorer har inte 

skett några större förskjutningar i jämförelse med budgetåret 1974/75, 

med undantag för vägbyggnadsarbeten där sysselsättningsvolymen ökat 

med ca 50 %. 
Sysselsättningsminskning noteras för de industriella beredskapsarbe

tena. F. n. bedrivs sådana arbeten vid 48 arbetsplatser i landet. Totalt 
sysselsattes vid budgetårets slut 1 572 anvisade personer mot 1 617 året 

före. 
Vid de särskilda beredskapsarbetena sysselsätts till ca 70 % äldre 

och/eller lokalt bunden arbetskraft. Därjämte sysselsätts vid AMS ar
betsplatser för specialanvisad arbetskraft personer med olika slag av so

cialmedicinska eller psykiska arbetshandikapp. Styrelsen har sedan bud
getåret 1974175 för de s. k. specialanvisade påbörjat försöksverksamhet 

i mindre omfattning för att ersätta nuvarande förläggningar med en mer 
normal boendeform. De hittillsvarande erfarenheterna därav har varit 
goda. 

AMS bedömer behovet av särskilda beredskapsarbeten till 2,2 milj. 
syssclsättningsdagar vilket med en medelkostnad per sysselsät1tnings
dag om 295 kr. motsvarar 650 milj. kr. 

För vägarbeten inom delprogrammen allmänna och särskilda bered
skapsarbeten beräknar styrelsen ett sammanlagt medelsbehov om 300 

milj. kr. 
Styrelsen framhåller att skillnaden mellan de två delprogrammen all

männa och särskilda beredskapsarbeten är svår att till alla delar vid
makthålla. En sammanslagning till ett delprogram skulle betyda en av
sevärd administrativ förenkling och en anpassning av programindelning
en till faktiska förhållanden. 

Andrade regler för statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten m. m. 

Med tanke på de betydande anslag som långsiktigt går till kommuna

la beredskapsarbeten och de förändringar som har skett på arbetsmark

naden under den tid som de nuvarande statsbidragsbestämmelserna har 

tillämpats, finns det enligt AMS skäl att ifrågasätta om bidragsreglerna 

är utformade så att de bäst svarar mot arbetenas syfte. Som utgångs

punkt för sin bedömning tar AMS de primärt åsyftade effekterna av ar
betena, nämligen styrning av sysselsättningen i tiden, geografiskt och 
till vissa grupper av arbetssökande. 

Objcktreserven för ett kommande budgetår ställs samman under den 
närmast föregående perioden januari-maj. Det är en strävan att få 
fram projekt som så väl som möjligt svarar mot det förutsedda syssel-

7 Riksdagen 1976177. 1 sam/. Nr 100. Bil. 15 
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sättningsbehovet. Under en följd av år har detta i växande omfattning 
gällt kvinnor och ungdomar. Det har emellertid förelegat uppenbara 
svårigheter att få fram passande arbeten för dessa arbetssökande. Det 
finns flera förklaringar till detta. Klart är dock, att statsbidragets nuva
rande utformning med en fast andel av totalkostnaderna ensidigt gyn
nar kostnadstunga arbeten vilka, i den mån de tidigareläggs som bered
skapsarbeten, ger höga statsbidrag per dagsverke. Därmed främjas inte 
på bästa sätt de kortsiktiga syftena med beredskapsarbetena. Sysselsätt
ningseffekten av de utlägg som görs för material och maskiner ligger 
utanför arbetsmarknadsorganens kontroll och styrs endast i begränsad 
omfattning genom beredskapsarbetenas tidsmässiga och geografiska för
läggning. En stor maskininsats medför också stort behov av annan ar
betskraft än de arbetslösa som anvisas från arbetsförmedlingen. Dessa 
tunga arbeten passar också för endast en begränsad del av de arbetslösa. 

AMS föreslår att statsbidragsgrunderna ändras så att de bättre än hit
tills stimulerar kommunerna att påbörja lättare arbeten. För att åstad
komma detta bör beredskapsarbetena indelas i två huvudgrupper, näm
ligen investeringsarbeten samt arbeten inom administration och service. 
För den förstnämnda gruppen föreslås den ordinarie statsbidragsande
len liksom hittills utgöra 33 % medan bidraget för den senare typen av 
arbeten bör sättas till 50 % . AMS utgår från att dessa procentsatser 
skall kunna varieras, dels vid skilda konjunkturlägen, dels liksom f. n. 
för skilda geografiska områden. 

De angivna procentsatserna bör kompletteras med föreskrifter om 
högsta bidragsbelopp per utfört dagsverke enligt den vid arbetets slut
förande konstaterade totala arbetsvolymen. Dessa högstbelopp, som 
fortlöpande behöver anpassas till löneutvecklingen, torde f. n. kunna 
sättas till 300 kr. per dagsverke vid investeringsarbeten och 200 kr. per 
dagsverke vid arbeten inom administration och service. Det slutliga bi
draget kommer med dessa förutsättningar att fastställas vid arbetets slut. 
Även högstbeloppen bör kunna jämkas uppåt vid arbeten inom vissa 
geografiska områden med hög arbetslöshet och minskande befolkning 
liksom i konjunkturlägen, då sysselsättningen behöver stimuleras. 

Konstruktionen med högstbidrag per dagsverke utgör i sig inget hin
der för arbeten med höga dagsverkskostnader. Resultatet blir emellertid, 
att statsbidragets andel av totalkostnaden sjunker. Mera exakta beräk
ningar beträffande utfallet av omläggningen har inte kunnat göras. En
ligt styrelsens bedömande kommer emellertid de nyss redovisade kost
nadsberäkningarna inte att påverkas i någon högre grad av ändringsför

slagen. 
Den föreslagna omläggningen av statsbidraget får vissa administrativa 

effekter. BL a. kommer den slutliga anknytningen av statsbidraget till 
dagsverksutfallet i beredskapsarbetena att göra det mindre angeläget än 
f. n. att i förväg granska aktualiserade projekt tekniskt och ekonomiskt. 
Dessa frågor torde väsentligen kunna överlåtas till den kommunala hu-
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vudmannen. Tyngdpunkten av arbetsmarknadsverkets granskning och 

kontroll kan därmed i högre grad läggas på sysselsättningen i arbetena. 
Motiven för nu ofta förekommande framställningar från huvudmännen 
om att i efterhand få förhöjda statsbidrag skulle således i huvudsak falla 

bort. 
Enligt 78 § arbetsmarknadskungörelsen skall till beredskapsarbete ut

väljas arbete som beräknas bli utfört inom den närmaste tiden, även om 

arbetslöshet icke råder dvs. arbeten av hög angelägenhetsgrad och av 

stor samhällsekonomisk vikt. 
Formuleringarna i författningstexten tar enligt AMS främst sikte på 

investeringsarbeten av skilda slag. När det gäller arbeten inom admi
nistration och service är det uppenbarligen svårt att vid valet av arbeten 

avgöra vilka arbeten som inom den närmaste tiden ändå skulle ha blivit 
utförda. Även om arbetena som sådana kan förutsättas vara angelägna 

kan deras utförande ändå vara i hög grad beroende av de extra me

delstillskott som erhålls genom statsbidraget. Vid praktikarbeten och 
andra för ungdomar särskilt anordnade arbeten vägs i angelägenhetsbe

dömningen in även andra värderingar än sådana som direkt knyter an 

till det framkommande arbetsresultatet. Inte heller de industriella bered

skapsarbetena kan sägas svara mot det i kungörelsen angivna kriteriet. 
Ett specialfall som särskilt har uppmärksammats av riksrevisionsver

ket gäller urvalet av beredskapsarbeten i vissa norrländska inlandskom
muner. I viss utsträckning har statsbidraget i dessa kommuner fått ka
raktär av finansieringskälla för arbeten som med tanke på kommuner

nas ekonomiska läge knappast skulle ha kommit till utförande utan det
ta stöd. Detta hindrar givetvis inte att det har varit fråga om mycket an
gelägna insatser, inte minst från regionalpolitisk synpunkt. 

AMS föreslår mot denna bakgrund att författningstexten ändras så 
att den bättre svarar mot den tillämpning av beredskapsarbeten som 
f. n. sker med statsmakternas godkännande. 

Industribeställningar 

Under budgetåret 1975/76 har industribeställningar (s. k. rådrums
beställningar) lagts ut till ett värde av 190 milj. kr. Sysselsättningseffek
ten av dessa beräknas uppgå till 147 000 sysselsättningsdagar varav ca 

100 000 faller på budgetåret 1976/77. För tidigareläggning av kommu

nala industribeställningar har dessutom beviljats bidrag om 20 milj. kr. 
motsvarande ett totalt inköpsvärde om 100 milj. kr. samt en sysselsätt
ningseffekt om 90 000 dagar. 

Styrelsen räknar med att behov även i fortsättningen kan uppstå att 
punktvis lägga ut beställningar för att dels överbrygga tillfälliga stör

ningar i sysselsättningen, dels ge rådrum för att skaffa nya anställningar 
eller anordna utbildning. Medelsbehovet för budgetåret 1977/78 beräk

nas till oförändrat 10 milj. kr. motsvarande ca 12 000 sysselsättnings
dagar. 
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Detaljplaneringsbidrag 

Under budgetåret 1975176 meddelade AMS beslut om kommunala ar

beten motsvarande en total projekteringskostnad av 71,4 milj. kr. Bygg
nads- och anläggningskostnaden beräknas uppgå till ca 1 210 milj. kr. 

Utförandet av de projekterade objekten beräknas medföra ett sysselsätt
ningstillskott av 1 250 000 sysselsättningsdagar. För att höja beredska

pen beslöt styrelsen den 11 april 1975 öka projekteringsbidraget till 

75 % av godkända kostnader till kommuner inom stödområdet och 
60 % för övriga kommuner. Därutöver har regeringen den 29 maj 1975 

uppdragit åt AMS att till kommuner som intill utgången av budgetåret 

1975176 påbörjade projektering av lokaler för barnomsorgen utge pro
jekteringsbidrag med högst 90 % av de godkända kostnaderna för ob

jekt inom allmänna stödområdet och högst 75 % för objekt inom övriga 

kommuner. 
På skogs- och naturvårdsområdet har inventering m. m. av sysselsätt

ningsobjekt samt projektering av skogsvägar utförts motsvarande en be

redskap av ca 800 000 sysselsättningsdagar. 

Under delprogrammet Detaljplaneringsbidrag har anvisats 25 milj. kr. 
Den häremot svarande projekteringsvolymen beräknas till ca 1,8 milj. 

sysselsättningsdagar. Med tanke på behovet av fortsatt god beredskap 

och de bestämmelser om bidrag till projektering av bostadshus som gäl
ler under budgetåret 1976/77 bör anslaget ökas betydligt. 

Under budgetåret 1977/78 beräknas kommunala arbeten projekteras 

med stöd av detaljplaneringsbidrag som genomförda skulle motsvara 
1 900 000 sysselsättningsdagar. Statlig projektering av skogsvägar och 
skogsvårdsarbeten samt inventering av naturvårdsobjekt beräknas kunna 
medföra 800 000 sysselsättningsdagar. Medelsbehovet beräknas vid en 

normal bidragsgivning till 40 milj. kr. 
Enligt nu gällande bestämmelser får ytterligare statsbidrag inte utgå 

vid detaljplanering av vissa kommunala anläggnings- och husbyggnads
arbeten om bidrag tidigare har lämnats till grundläggande projektering. 

Kontrollen med anledning av denna bestämmelse föranleder enligt AMS 

en betydande administrativ belastning. Då uppdelning av projekteringen 

på etapper i och för sig kan vara värdefull föreslår styrelsen att bidrag 
får utgå till såväl grundläggande projektering som detaljprojektering 

när det är fråga om ett och samma objekt även om de två faserna delas 

upp i tiden. 
I särskild skrivelse till regeringen har AMS överlämnat en hemställan 

från vissa fackliga organisationer om att avtalsenliga löne- och anställ

ningsvillkor skall tillämpas vid företag som erhåller projekteringsupp

drag till följd av detaljplaneringsbidrag. 
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lnvesteringsfondsärcndcn 

Till AMS har inkommit 2 220 ansökningar om att få ta i anspråk me

del ur investeringsfonder för konjunkturutjämning för byggnads-, mark

och maskininvcsteringar. Under budgetåret 1975/76 har l 790 beslut 

fattats för investeringar om sammanlagt 2 592 milj. kr. Av dessa har 48 

prövats och tillstyrkts av lokaliseringspolitiska skäl. Fonderna har även 

tagits i anspråk för överföring till lagerinvesteringskonto. 119 företag 

har under budgetåret medgivits överföringar till ett sammanlagt belopp 

av 603 milj. kr. 

AMS har efter framställning från företag som erhållit preliminära be

slut av regeringen meddelat slutliga beslut i vad avser 1975 års taxering. 

Antalet ansökningar att få ta i anspråk medel som avsatts till arbets

miljöfond har uppgått till 4 740. Under budgetåret har lämnats 4 160 

beslut med en beräknad investeringkostnad av 1 120 milj. kr. samt ett 

beräknat ianspråktagande med 1 009 milj. kr. 

Beräknade investeringskostnader för företag som budgetåret 1975176 

beviljats medel ur investeringsfondema, fördelade på branscher och 

regioner (milj. kr.). 

Bransch 

Gruvor och mineral-
brott 

Livsmedel, dryckes-
varor, tobak 

Textil, beklädnad, 
läder 

Trä varu 
Massa, papper, grafisk 
Kemisk, gummivaror, 

plast 
Jord och sten 
Järn, stål och metall-

verk 
Verkstadsvaruindustrin 
Annan tillverknings-

industri 
(Summa industri) 
Byggnads verksamhet 
Handel 
Övriga 

Summa 

Storstadslän 
~kogslän 
Övriga län 

Byggnads- och maskininveste
ringar 

lnveste- Arbets- Särskild 
ringsfond miljö- investe· 
för kon- fond ringsfond 
junkturut-
jämning 

390 43 137 

89 35 39 

34 15 9 
179 79 71 
126 157 92 

288 76 94 
27 25 15 

55 113 74 
592 256 205 

5 3 
(I 785) (802) (736) 

30 29 12 
430 140 101 
347 149 220 

2592 1120 1069 

941 335 346 
676 344 427 
975 441 296 

Lageruppbyggnad 
(medgivet belopp) 

Över- Särskild 
föring investe
till lager-ringsfond 
investe-
rings-
konto 

12 

20 
63 

315 

25 
8 

26 
127 40 

17 
(602) (53) 

603 53 

182 l3 
315 35 
106 5 
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Regeringen har beslutat att investeringsfonderna får tas i anspråk 
för maskininvesteringar och överföring till lagerinvesteringskonto 
t. o. m. utgången av år 1976 samt för byggnads- och markanläggningar 
t. o. m. den 31 mars 1977. Inom stödområdet och Borås- och Eskilstuna
regionerna är användningen av investeringsfonder dock ej tidsbegrän
sad. AMS äger även under budgetåret 1976177 meddela beslut röran
de arbetsmiljöfonder och särskilda investeringsfonder. 

Näringslivets intresse för investeringsfonderna som konjunkturstimu
lerande medel är betydande. Detta framgår bl. a. av att antalet företag 
med fonder enligt den årliga registreringen av investeringsfonder fort
gående ökar. Med hänsyn till den betydelse ett frisläppande av fonder
na har för att i ett försämrat arbetsmarknadsläge stimulera sysselsätt
ningen, inte minst inom byggnadsverksamheten, utgår AMS från att sy
stemet med investeringsfonder skall behållas med i stort sett nuvarande 
utformning. 

För delprogrammet uppstår inga andra kostnader än administrations
kostnader, vilka ingår i förvaltningskostnaderna. 

Avskrivning av fordringar. För budgetåret 1975176 har styrelsen be
myndigats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknads
verket uppkommande fordringar till ett belopp ej överstigande 10 000 
kr. 

I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1975/76 beslut 
fattats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 

707 078 kr. Avskrivningarna avser till större delen fordringar på flyk
tingar, zigenare samt personer som har erhållit lån till egen rörelse. 

Det totala medelsbehovet under budgetåret 1977/78 för programmet 
Sysselsättningsskapande åtgärder utom delprogrammet Stöd till lager
uppbyggnad, beräknas ti\11 369 000 000 kr ( + 115 000 000 kr.). 

Decentraliseringsutredningens betänkande 

Betänkandet behandlar främst frågor rörande byggnadstillstånd för 
s. k. oprioriterade arbeten enligt lagen (1971: 1204) om byggnadstillstånd 
m. m., detaljplaneringsbidrag för projektering av arbeten avsedda att 
ingå i en reserv av sysselsättningsobjekt samt beredskapsarbeten inom 

byggnads- och anläggningssektorn. 
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av statens väg

verk, statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), skogsstyrelsen, statens 
naturvårdsverk, AMS (efter hörande av länsarbetsnämnderna), domän
verket, samtliga länsstyrelser (efter hörande av ett antal kommuner), ex
pertgruppen för regional utredningsverksamhet (ERU), expertgruppen 
för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EFA), Svenska kom
munförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges industriförbund, Sveriges 
Hantverks- och Industriorganisation (SHIO), Lantbrukarnas Riksför
bund (LRF), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Centralorga-
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nisationen SACO/SR (SACO/SR), Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). LO har överlämnat ett yttrande 
av Byggnadsarbetareförbundet och SAF ett yttrande av Byggförbundet. 

By ggnadstillstånd 

Lagen (1971: 1204) om byggnadstillstånd m. m. syftar till att bereda 

utrymme på byggarbetsmarknaden för investeringar, framför allt i bo
städer och industrilokaler, som från allmän synpunkt har större intresse 

än s. k. oprioriterade arbeten. Handläggningssystemet är utformat så att 
bestämmelserna kan användas för en konjunkturstyrning på byggarbets
marknaden. Samtidigt skall handläggningen möjliggöra en säsongpåver
kan så att oprioriterade arbeten får sin tyngdpunkt under delar av året 
med en i övrigt låg byggnadsaktivitet. Genom utformningen av villkoren 
för tillstånden skall det vidare vara möjligt att stimulera en sysselsätt
ning som även innefattar den äldre arbetskraften. 

Vid handläggningen av tillståndsärendena skall enskilda projekt kun
na vägas mot varandra både från sysselsättningssynpunkt och med hän
syn till behovet att få arbetena färdigställda vid bestämda tidpunkter. 
Tillståndsprövningen utgör principiellt en betydande restriktion för 
byggherrarna och byggnadsföretagen. Det är bl. a. av det skälet ange
läget att handläggningen av ärendena kan ske snabbt och att avgöran
den träffas på ett tidigt stadium innan förberedelserna för planerade in
vesteringar hunnit alltför långt. 

Tillstånd för s. k. oprioriterade byggnads- och anläggningsarbeten be
viljas f. n. av regeringen om investeringskostnaderna uppgår till minst 
6 milj. kr. - i övriga fall av AMS. Styrelsen har delegerat beslutande
rätten för alla arbeten under 6 milj. kr. i investeringskostnad till länsar
betsnämnderna. Nämnderna skall i alla ärenden - även de som avgörs 
av regeringen - ange de villkor som skall gälla för tillståndet t. ex. hur 
stor andel äldre arbetskraft som skall rekryteras och när arbetena får 
sättas igång. 

Utredningen konstaterar att nuvarande fördelning av befogenheter re
lativt väl tillgodoser kravet på snabbhet i handläggningen. I flertalet län 
förekommer endast ett fåtal ärenden per budgetår som fordrar rege
ringens prövning. Stockholms län utgör dock ett undantag. Under bud
getåret 1974175 förekom där ett 20-tal ärenden med investeringskostna
der över 6 milj. kr. Övriga storstadslän hade betydligt färre ärenden. 

Det nu tillämpade systemet uppfyller därmed också på ett tillfreds
ställande sätt kravet på flexibilitet i handläggningen. Anpassningen till 
ändrade bedömningar av de lokala och regionala förutsättningarna sker 
således i flertalet ärenden i smidiga former. Nära och fortlöpande kon
takter kan upprätthållas mellan de tillståndsskyldiga och handläggnings
organen. Frånvaron av kontinuerlig överblick i ett system med hög de-
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centraliserad handläggning förefaller enligt hittillsvarande erfarenheter 
inte ha varit något hinder för en rationell prövning. 

Ser man enbart till antalet ärenden skulle en väsentlig höjning eller 
avveckling av beloppsgränsen 6 milj. kr. för de regionala befogenheter

na inte få särskilt omfattande konsekvenser. En utökad decentralisering 

av beslutanderätten är från den utgångspunkten ingen nödvändig åtgärd. 
Enligt utredningen föreligger å andra sidan inte heller några hinder för 

en regional prövning. Utredningen har gjort en avvägning mellan olika 
krav och förutsättningar och kan inte se några avgörande hinder från 
arbetsmarknadspolitiska eller i vidare mening stabiliseringspolitiska syn

punkter att helt avveckla den nuvarande beloppsgränsen för de regiona
la beslutsbefogenheterna. 

Utredningen föreslår därför, att samtliga ärenden om byggnadstill
stånd normalt bör avgöras av länsarbetsnämnderna. Inskränkningar i de 
regionala befogenheterna skall däremot kunna ske t. ex. genom att be

slutanderätt för bestämda typer av ärenden tillfälligt överförs till centra
la organ eller genom att beslut på regional nivå skall kräva samråd och 

godkännande av det centrala organet. Det senare gäller tills vidare t. ex. 
investeringar i sjukhus och ålderdomshem som får påbörjas först efter 
att en prioritering gjorts av socialstyrelsen i samråd med socialdeparte
mentets sjukvårdsdelegation och AMS. 

Byggnadsregleringen är, som tidigare nämnts, ett arbetsmarknadspoli
tiskt in~~rument för i första hand konjunktur- och säsongmässig styr

ning av byggnadsverksamheten. Länsarbetsnämnden bör med den ut
gångspunkten ansvara för handläggningen på regional nivå. Besluten har 
emellertid intresse också ur en vidare synvinkel. En del av de anlägg
ningar som ansökningarna avser kommer att fylla olika slags funktioner 
i det regionala och lokala serviceutbudet. Värdet från allmän synpunkt 

av dessa arbeten varierar och därmed motiven för att tillstånd skall be
viljas. Utredningen anser därför, att länsarbetsnämnden i valet mellan 

olika byggnadsobjekt, liksom hittills, skall samråda med kommunen om 
rangordningen mellan arbetena inom kommunen. Motiven för ett sådant 
samråd ökar om gränsen för de regionala befogenheterna utvidgas till 

att normalt omfatta även de största byggnads- och anläggningsarbetena. 

Enligt nuvarande regler skall länsstyrelsen från regionalpolitisk syn

punkt yttra sig till länsarbetsnämnden över ansökningar om byggnads

tillstånd. Länsarbetsnämnden kan, enligt gällande anvisningar, underlåta 

att remittera ansökan om kostnaden för enskilda projekt understiger 

3 milj. kr. och det är uppenbart att länsstyrelsens yttrande inte fordras 
i handläggningen. Decentraliseringsutredningen anser för sin del det 

vara värdefullt att länsstyrelsen yttrar sig till länsarbetsnämnden både i 

ärenden om investeringar över och ofta i ärenden under 3 milj. kr. Pro

blem t. ex. i samband med bebyggelseplaneringen kan vara olösta. Möj
ligheterna för länsstyrelserna att sätta in bedömningarna av enskilda 
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ärenden i det större sammanhang som arbetsmarknadsutvecklingen och 
kraven på samhällsservice utgör skulle också förbättras. 

En väsentlig utökning av de regionala beslutsbefogenhetema i hand
läggningen förutsätter dock att de centrala organen under vissa omstän
digheter har möjligheter att påverka tillståndsgivningens omfattning och 
inriktning. Enligt utredningens bedömning skall det därför finnas förut
sättningar att i speciella situationer när behovet av överblick ökar till

fälligt överföra beslutanderätten till centrala organ. 
Utformningen av regler om en ev. fördelning av byggnadsverksamhe

ter mellan länen är en del av den ekonomiska planeringen i stort och 
bör ske av regeringen. AMS bör i första hand kunna bevilja byggnads
tillstånd i samtliga ärenden som tillfälligt faller utanför länsarbetsnämn
dernas kompetens. Utredningen anser emellertid att det i speciella lägen 
kan finnas motiv för regeringen att överta beslutanderätten t. ex. när det 

fordras en nyanserad anpassning av tillståndsgivningen till snabba för
ändringar i den ekonomiska politiken. Utredningen utgår från att den 
centrala styrningen under perioder när det fordras en sådan prioritering, 
ändå medger en viss regional handlingsfrihet. 

Detaljplaneringsbidrag 

En effektiv arbetsmarknadspolitik förutsätter att det i alla lägen finns 
en reserv av arbeten som relativt omgående kan påbörjas. En god bered
skap fordrar i sin tur att kommuner och för vissa arbeten statliga organ, 
är villiga att avdela resurser för en teknisk och ekonomisk projektering 
även om det är osäkert. när dessa arbeten kommer att kunna påbörjas. 

Reserven av investeringsobjekt förbrukas successivt och behöver fort
löpande fyllas på. För att stimulera en god framförhållning när det gäl
ler planeringen av offentliga husbyggnads- och anläggningsarbeten kan 
arbetsmarknadsverket bevilja av kommun helägt organ ett statligt bidrag 
till en del av kostnaderna för projektering av byggnads- och anlägg
ningsarbeten. Statliga organ kan erhålla stöd till planering av skogsbil
vägar och skogsvårdsarbeten samt till inventering och planering av na
turvårdsobjekt som är lämpliga att utföra som beredskapsarbeten. Stats
bidrag får utgå '1ill kommuner som bedöms behöva bidrag för att ome
delbart kunna låta verkställa projektering av sådana anläggnings- och 
husbyggnadsarbeten som kan utföras för att motverka arbetslöshet. Bi
drag får däremot inte lämnas för sådana investeringar vars utförande 
som beredskapsarbete kräver särskilt beslut av regeringen. 

Utredningen konstaterar, att AMS beslutat att fr. o. m. den 1 april 
1976 låta länsarbetsnämnderna bevilja detaljplaneringsbidrag. Dessa be
slutsbefogenheter avser ärenden som omfattar projekteringskostnader på 
högst 200 000 kr. samt har beräknade byggnadskostnader (inkl. projek
tering) på upp till 3 milj. kr. Undantagna från länsarbetsnämndernas be
slutsrätt är ärenden om stöd till statlig planering av skogsbilvägar samt 
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till översiktlig planering av skogs- och naturvårdsinsatser. På regional 
nivå planeras dessa arbeten av skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen me
dan däremot skogsstyrelsen resp. naturvårdsverket disponerar av AMS 
fördelade medel. Både skogsstyrelsen och naturvårdsverket fördelar 
medlen mellan skogsvårdsstyrelserna resp. länsstyrelserna vilka sedan i 
samråd med länsarbetsnämnderna avgör planeringsarbetets inriktning. 
Systemet fungerar på ett från decentraliseringssynpunkt tillfredsställan
de sätt men är onödigt komplicerat från administrativ synpunkt. Enligt 
decentraliseringsutredningen skulle resurserna sannolikt kunna fördelas 
av AMS på länen och disponeras i samråd mellan länsarbetsnämnden 
och länsstyrelsen resp. skogsvårdsstyrelsen. Naturvårdsverket och skogs
styrelsens synpunkter på medelsanvändningen skulle kunna tillvaratas i 
ett fortlöpande samråd mellan dessa centrala organ och de regionala 
organen dvs. länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen. 

Decentraliseringsutredningen anser att AMS beslut om ökade befo
genheter för länsarbetsnämnderna, vilket enligt utfallet budgetåret 1974/ 
75 innebär att 85 a 90 procent av antalet bidrag skulle komma att bevil
jas på en regional nivå, kan accepteras som en första decentraliserings
åtgärd. Erfarenheterna av den beslutade överföringen bör utgöra under
lag för överväganden om en senare utvidgning av den regionalt förank
rade beslutanderätten. En sådan utvidgning bör kunna omfatta både av
veckling av den redovisade beloppsgränsen och en överföring av besluts
befogenheter även i ärenden om bidrag till detaljplanering som nu ut
föres av statliga organ. Enligt decentraliseringsutredningen bör det ock
så kunna övervägas om en del av de tekniska regionkontorens resurser 
kan överföras till länsarbetsnämnderna. AMS har även fortsättningsvis 
ansvar för att förbrukningen av medlen ligger inom den av statsmakter
na beviljade årliga ramen samt beviljar detaljplaneringsbidrag i ärenden 
som omfattar projekteringskostnader på över 200 000 kr. och beräkna
de byggnadskostnader på över 3 milj. kr. 

Beredskapsarbeten 

Enligt de grundläggande reglerna i arbetsmarknadskungörelsen är be
redskapsarbetets uppgift att bereda sysseelsättning för sådana arbetslösa 
som inte på annat sätt kan placeras i lämpligt arbete. Omfattningen av 
beredskapsarbetena är helt beroende av arbetslöshetens omfattning. Ar
betenas lokalisering avgörs i huvudsak av arbetslöshetens regionala för

delning. 
Beredskapsarbetena kan vara allmänna eller särskilda arbeten. De all

männa beredskapsarbetena är främst avsedda för säsong- och konjunk
turarbetslösa samt för dem som blivit arbetslösa till följd av företags
nedläggningar och andra större omställningar i näringslivet. De särskil
da beredskapsarbetena syftar till att bereda arbetshandikappade samt lo
kalt bunden eller av andra orsaker svårplacerad arbetskraft sysselsätt-
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ning. Särskilda beredskapsarbeten bedrivs i viss utsträckning kontinuer
ligt som industriella beredskapsarbeten och som arbeten för s. k. special

anvisad arbetskraft. 
Beredskapsarbetena kan vidare uppdelas i statliga, kommunala eller 

enskilda beroende på huvudmannaskapet. De statliga beredskapsarbete
na finansieras nästan uteslutande över arbetsmarknadsverkets budget. 
Till kommunala och enskilda arbeten som kan beviljas statsbidrag en
ligt regler i särskild författning lämnar arbetsmarknadsverket bidrag ef
ter de grunder som stadgas i författningen. För andra kommunala arbe
ten utgår bidrag normalt med 1/3 av de beräknade kostnaderna. 

Övriga enskilda arbeten beviljas bidrag motsvarande de godkända 
kostnaderna med avdrag för arbetets värde för den enskilde. I praktiken 
är det emellertid svårt att uppskatta värdet för den enskilde och bidrag 
utgår därför i regel med 1/3 av de beräknade kostnaderna. Bidragsan
delen för kommunala och enskilda arbeten kan, om det finns särskilda 
skäl, höjas eller sänkas. 

Decentraliseringsutredningen konstaterar inledningsvis, att de tradi
tionella beredskapsarbetena inom byggnads- och anläggningsverksamhet 
har kommit att spela en a11t mindre roll bland de sysselsättningsskapan
de åtgärderna. Deras betydelse kommer sannolikt att reduceras även i 
fortsättningen. Behovet av sysselsättningsintensiva objekt som kan star
tas och avvecklas med kort varsel fordrar i regel andra typer av insatser 
än de som hittills dominerat. Arbetsmarknadspolitiken söker numera 
t. ex. i större utsträckning än tidigare möta problemen inom företaget. 
Investeringsfonder, lagerstöd, industribeställningar, utbildningsinsatser 
etc. är åtgärder som syftar till att motverka uppsägningar och permitte
ringar. Trots detta kommer beredskapsarbetena inom byggnads- och an
läggningsverksamheten även i fortsättningen att kunna spela en roll i 
den sysselsättningsskapande verksamheten. Betraktar man handlägg
ningsorganisationen förutsättningslöst saknas det motiv för en drastisk 
förändring av nuvarande fördelning av befogenheter, som innebär att 
beslut för vissa typer av beredskapsarbeten inom byggnads- och anlägg
ningsverksamheten fattas centralt och i övrigt på regional nivå för arbe
ten upp till en kostnad på 500 000 kr. Det finns emellertid, enligt decen
traliseringsutredningen, anledning att överväga ett system som skulle 
medföra ett utökat regionalt ansvar när det gäller valet av arbeten bl. a. 
genom höjning av beloppsgränsen. för beslut om byggnads- och anlägg
ningsarbeten på regional nivå. En ändring skulle också omfatta ökade 
befogenheter för AMS i förhållande till regeringen. Slutligen finns det, 
enligt utredningen, skäl att pröva motiven och förutsättningarna för att 
begränsa arbetsmarknadsorganens beslut till att omfatta storleken och 
inriktningen av beredskapsarbetena samt vilka ekonomiska medel som 
kan ställas till förfogande. Kommunerna borde i övrigt själva kunna få 

avgöra vilka objekt som skall utföras. Samtidigt skulle den detaljerade 
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statliga prövningen av innehållet i arbetena och den slutliga avsyningen 
kunna reduceras. 

Beslut om uppförande av kommunala industrihus, åtgärder för turism 
och rekreation samt husbyggnadsarbeten för idrottsanläggningar får en
ligt nuvarande regler inte tas av länsarbetsnämnd. Utredningen anser, 
att utbyggnaden av det reguljära regionalpolitiska stödet medfört att 
kommunala industrihus numera endast undantagsvis utnyttjas som medel 
i konkurrensen mellan kommunerna om lokalisering av tillverkningsfö· 
retag. Utredningen anser heller inte, att samma behov av central över
blick finns när det gäller beslut om investeringar i anläggningar för s. k. 
när- och fjärrekreation samt husbyggnader för idrottsverksamhet. 

Mot denna bakgrund föreslås att beslut i ärenden om kollektivt ut· 
nyttjande av hantverks- och småindustrilokaler skall få avgöras på re
gional nivå om kostnaden för den planerade investeringen uppgår till 
högst 1,5 milj. kr. vilket, enligt utredningen, i regel motsvarar en golv
yta på ca 1 000 m2 • Beslut om beredskapsarbeten i form av anlägg
ningar för s. k. när- och fjärrekreation samt husbyggnad för idrottsvcrk
samhet bör få avgöras av länsarbetsnämnderna om kostnaderna inte 
överstiger 1 milj. kr. 

För närvarande har de regionala organen begränsade befogenheter att 
besluta om s. k. enskilda beredskapsarbeten. Beredskapsarbeten som ut
förs för enskilda utgjorde under budgetåret 1974175 endast ca 3 % av 
den totala sysselsättningsvolymen i beredskapsarbeten. Utredningen fö
reslår nu, att länsarbetsnämnderna skall kunna besluta om beredskaps
arbete för enskilda enligt samma grunder som gäller för kommunala be

redskapsarbeten. 
Länsarbetsnämnden föreslås även i fortsättningen få ansvara för 

handläggning och beslut i ärenden om beredskapsarbeten och för pla
neringen av den s. k. objektreserven. Den arbetsmarknadspolitiska be
dömningen är i båda fallen avgörande. Kravet på anpassning av den sys
selsättningsskapandc verksamheten till de fortlöpande lokala och regio
nala förutsättningarna i det arbetsmarknadspolitiska läget innebär att 
handläggningen måste ha sin förankring hos de arbetsmarknadspolitiska 

organen. De nya distriktsarbetsnämnderna bör vid sidan av byggarbets
nämndema också kunna spela en roll i planeringen av beredskapsarbe
tena. Decentraliseringsutredningen förordar också ett utökat samarbete 

mellan länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. 
AMS föreslås liksom hittills få besluta i de ärenden som ligger utan

för länsarbetsnämndens kompetens, dvs. ny-, om- och tillbyggnader av 
vägar, arbeten som avser bostadshus, byggnads- och anläggningsarbeten 
för det militära försvaret eller totalförsvaret samt arbeten i AMS egen 
regi för s. k. specialanvisad arbetskraft samt byggnads- och anläggnings

arbeten för övriga ändamål om kostnaden överstiger 1 milj. kr. 
Decentraliseringsutredningen föreslår dock, att AMS ges befogenhe-
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ter att avgöra de ärenden som f. n. prövas av regeringen. Erfarenheten 
visar, att det är relativt få objekt som aktualiseras inom de .tre katego

rier av arbeten som f. n. fordrar regeringens prövning dvs. byggande av 
kommunala industrihus, anläggnings- och byggnadsarbeten för turism 
och rekreation samt husbyggnadsarbeten för vissa idrottsändamål. Den 

nyinrättade beredningen för turism och rekreation som är knuten till na

turvårdsverket bör till en del kunna ersätta den samlade bedömningen 

i regeringens ställningstagande. 
Utredningen föreslår, att regeringen liksom hittills skall avgöra besvär 

över beslut av AMS i ärenden om utförande av beredskapsarbeten. Re

geringen kan i övrigt, genom anvisningar i regleringsbrev, ange de prin
ciper för de syssclsättningsskapande åtgärdernas inriktning och för med
lens användning som det med hänsyn till arbetsmarknadspolitiska krav 

och förutsättningar finns behov av. 
Decentraliseringsutredningen anser, att den yttre ramen för handlägg

ning och planering av främst kommunala beredskapsarbeten gör det 
möjligt att få både de sysselsättningspolitiska kraven och de sektorsöver
gripande intressena beaktade. Planeringsarbetet bedrivs i regel rationellt 

och utan alltför formaliserade rutiner. Handläggningen av enskilda 

ärenden om beredskapsarbete inom byggnads- och anläggningssektorr 

kan emellertid i vissa fall bli tung och omständig. I dagens läge framståt 
kraven på kommunerna att i såväl ansökan om som i slutredovisning av 
beredskapsarbete göra en detaljerad teknisk och ekonomisk beskrivning 
som både otidsenliga och onödiga. Utredningen framhåller att för be
redskapsarbeten av investeringskaraktär måste sedvanlig prövning ske 
enligt byggnadslagstiftningens regler och bygghandlingar således under 

alla omständigheter föreligga för att arbetena skall få utföras. 
AMS har sedan hösten 1975 övervägt ett nytt system för bidrag till 

kommunala beredskapsarbeten. Det nya systemet skulle eliminera en vä
sentlig del av de redovisade problemen och samtidigt ge kommunerna 

större befogenheter att för olika typer av sysselsättningsbehov själva 
välja det objekt som skall utföras. Det skulle, enligt de gjorda övervä
gandena, innebära en väsentlig förenkling av handläggningen om arbets
marknadsorganen kunde ge kommunerna ersättning efter vad de preste
rar i form av dagsverken. Samtidigt skulle arbetsmarknadsorganen be

hålla en möjlighet att genom en differentiering av bidragen för olika ty

per av arbeten påverka sysselsättningens inriktning mot dagsverksbilliga 

eller mer kostnadskrävande arbeten. En bidragsgivning efter prestation 
skulle stimulera till en god hushållning med tillgängliga medel. Det 
skulle emellertid framför allt innebära en väsentlig förenkling av hand

läggningen om länsarbetsnämnden eller AMS fick resurser och befogen

heter, dels att redovisa för kommunen hur många arbetstillfällen som 
behöver åstadkommas för olika typer av sysselsättning, dels att ange 

vilka statliga kostnadstäckningsbidrag som kommunen skulle kunna dis-
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ponera. Kommunen kunde sedan ges handlingsfrihet att för olika arbe
ten välja ut de objekt som den vill påbörja. När det gäller byggnads
och anläggningsverksamheten skulle urvalet begränsas till den upprät
tade objektreserven. Arbetsförmedlingen skulle liksom hittills anvisa ar

betskraft till beredskapsarbetena. Efter arbetenas slutförande skulle an
mälan ske till länsarbetsnämnden. Till anmälan fogas uppgifter om an
talet utförda dagsverken för olika typer av sysselsatta. Det statliga bi
draget skulle därefter kunna slutregleras och någon avskrivning av 
objekten normalt inte behöva ske. 

Decentraliseringsutredningen finner det oklart vilka konsekvenser de 
föreslagna förändringarna i handläggningen av byggnadsillstånd, detalj
planeringsbidrag och kommunala beredskapsarbeten skulle kunna få för 
främst länsarbetsnämndernas personalbehov. Bedömningar av personal
behovet får därför ske inom arbetsmarknadsverket. 

Remissyttranden 

Decentra/iseringsutredningens betänkande 

Allmänt 

Utredningens förslag har över lag fått ett positivt mottagande under 
remissbehandlingen. Samtliga remissinstanser godtar förslagets huvud
principer. Merparten tillstyrker också de olika delförslagen. Endast ett 
fåtal remissorgan avstyrker delar av förslaget eller anför mer omfat

tande reservationer. I övrigt förekommer endast smärre erinringar eller 
förslag till kompletteringar. Några remissinstanser önskar mer långt
gående decentralisering av beslutanderätten än vad utredningen föresla
git. I fråga om ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och länsar
betsnämnderna hänvisar ett flertal instanser till prop. 1975176: 211 om 
samordnad sysselsättnings- och regionalpolitik där det sägs att ansvaret 
för den långsiktiga sysselsättningsplaneringen åvilar länsstyrelserna bl. a. 
genom länsplaneringen. De mer näraliggande problemen måste lösas 
med åtgärder som länsarbetsnämnderna ansvarar för. För planeringen 
på medellång sikt har både länsstyrelser och länsarbetsnämnder ett an
svar. Planeringen ställer krav på samarbete mellan dessa bägge statliga 
länsorgan. För samordning av de bägge myndigheternas planering före
slås en gemensam beredningsgrupp bli inrättad. Länsstyrelsen i Göte

borgs och Bohus län konstaterar t. ex. att det därmed torde stå klart att 
länsstyrelsen även i framtiden bör ha ett bibehållet eller utökat infly
tande över arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom byggnads- och an
läggningssektorn. Liknande synpunkter anförs av bl. a. länsstyrelserna i 

Östergötlands, Malmöhus och Älvsborgs län samt Sveriges industriför

bund. AMS menar att ett nära samarbete mellan länsarbetsnämnder och 
länsstyrelser i dessa frågor utan ett alltför formaliserat remissförfarande 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 111 

är till fördel både för det enskilda ärendets behandling och för plane
ringen i vidare mening. Liknande synpunkter framförs av flera länsar
betsnämnder. Länsarbetsnämnden i Örebro län konstaterar således att i 
arbetsmarknadslägen där snabba och effektiva åtgärder krävs för att 
skapa stabilitet i sysselsättningen måste också handläggningsrutinerna 

och beslutsfunktionema vara så utformade att de utan dröjsmål når öns

kad effekt på arbetsmarknaden. 
TCO delar utredningens uppfattning att länsarbetsnämnderna skall ha 

beslutsansvaret för arbetsmarknadspolitiken i länet. överläggningar bör 
dock ske med länsstyrelsen. TCO framhåller det angelägna i att dessa 
överläggningar sker i så tidigt skede av planeringsprocessen att länssty
relsen ges reell möjlighet att påverka ärendenas utformning. I dessa 
överläggningar måste de fackliga organisationerna ges möjlighet att 
delta. SACOISR instämmer med utredningens förslag och menar att 
även en mera långsiktig - förslagsvis tre-årig - objektsplanering bör 

göras. 

Byggnadstillstånd 

Byggförbundet (SAF) delar utredningens uppfattning att tillståndsgiv
ningen utgör en betydande restriktion i byggherrarnas och byggföreta
gens planering och att det därför är nödvändigt att handläggningen sker 
snabbt och att avgörande träffas på ett tidigt stadium innan förberedel
serna för den planerade investeringen hunnit alltför långt. Delegeringen 
till länsarbetsnämnderna tillgodoser enligt byggförbundet dessa krav. 
Byggförbundet är emellertid oroat för att utredningens förslag om ökat 
inflytande för länsstyrelsen kommer att leda till att en byråkrati ersätts 
med en annan. Länsarbetsnämnden bör därför enligt förbundets upp
fattning vara huvudansvarig för tillståndsgivningen. Länsstyrelsernas be
hov av information och möjlighet till påverkan måste tillgodoses på an
nat sätt än att länsstyrelsen deltar i handläggningen av de enskilda pro
jekten. Också RRV framhåller att det för byggherrarnas och byggföreta
gens planering är angeläget att avgöranden om byggnadstillstånd träffas 
innan förberedelserna för den planerade investeringen hunnit alltför 
långt. Länsarbetsnämndernas beslut kräver emellertid olika tidsåtgång 
genom att besluten fattas på olika sätt. Det förekommer således att be

slut fattas av nämnden i plenum eller av ordföranden, länsarbetsdirektö
ren eller chefen för planeringsavdelningen. AMS bör därför enligt RRV 
undersöka förutsättningarna för att skapa enhetliga normer för nämn
dernas beslut. Byggnadsarbetareförbundet (LO) anser det vara naturligt 
och riktigt att ett samarbete mellan länsstyrelse och länsarbetsnämnd 
sker rörande projekt av större betydelse för regionen även om den ar
betsmarknadspolitiska bedömningen av ärendena också fortsättnings
vis måste ligga helt på arbetsmarknadsmyndigheten. Förbundet anser 
det dock inte vara nödvändigt med en ytterligare formalisering av ru-
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tinerna rörande samarbetet mellan Iänsorgan i dessa frågor. En sådan ut
veckling skulle enligt förbundets mening motverka de strävanden som 

bl. a. den aktuella utredningen representerar nämligen att åstadkomma 

en snabb och smidig handläggningsordning i dessa ärenden. AMS anser 
att det både för länsarbetsnämnd och länsstyrelse måste vara av intresse 

att sådana arbetsformer i handläggningen av tillståndsärenden utvecklas, 
att kraven på snabbhet och smidighet även regionalt kan tillgodoses. En
ligt styrelsens mening synes det mindre angeläget att låta en viss be

loppsgräns vara avgörande för om länsstyrelsens yttrande skall inhäm
tas. Ett nära samarbete i dessa frågor utan ett alltför formaliserat re
missförfarandc är enligt AMS till fördel både för det enskilda ärendets 

behandling och för den regionala planeringen i vidare mening. Länssty

relsen i Norrbottens län anser att en reell prioritering från regionalpoli

tisk synpunkt behöver komma till stånd endast när olika investcrings
objekt konkurrerar om ett begränsat investeringsutrymme eller när det är 

fråga om investeringar som t. ex. rör flera kommuner. Länsstyrelsen i 

Östergötlands län är också av uppfattningen att enklast möjliga hand

läggning bör eftersträvas. Med hänvisning till tidigare erfarenheter synes 
länsstyrelsens medverkan huvudsakligen kunna ske i form av en med 
länsarbetsnämnden gemensam informell beredning. Några remissorgan, 
främst länsstyrelser, uttalar emellertid en motsatt uppfattning. Länssty

relsen i Uppsala län anser således att länsstyrelsen även bör ha formellt 
fastlagd möjlighet att uttala sig beträffande byggnadstillståndens priori

tetsordning inom en kommun. Länsstyrelsen i Östergötlands län menar 
att en objektsplan för oprioriterade byggen i görligaste mån bör upp
rättas och fastställas av länsstyrelsen som också bör vara beslutande 
organ för objekt som är av särskilt regionalpolitiskt intresse. 

Flera remissinstanser diskuterar de av utredningen föreslagna be
gränsningarna i de regionala befogenheterna att besluta om byggnadstill
stånd. Länsstyrelsen i Blekinge län anser att det knappast är motiverat 
att utesluta investeringar i sjukhus från länsarbetsnämndernas beslutan

derätt. Byggande av sjukhus och andra anläggningar inom sjukvården är 

en fundamental regional angelägenhet och länsstyrelsen anser att länsar

betsnämnden även skall kunna besluta i frågor av detta slag. Landstings

förbundet hänvisar i sitt yttrande till en tidigare upprättad promemoria 

vari man framhållit de svårigheter som följer för landstingen i och 

med att staten utnyttjar byggnadsregleringen som ett styrinstrument för 

sjukvården. Förbundet framhåller önskvärdheten av att en förändring 

av nuvarande bestämmelse skyndsamt kommer till stånd. LRF anser att 

stora projekt även fortsättningsvis skall prövas av regeringen. Gränsen 
bör dock med hänsyn till kostnadsutvecklingen justeras uppåt till för

slagsvis 10 milj. kr. Kommunförbundet påpekar att utredningen har be

handlat enbart frågan om överföring av beslutanderätten från central till 

regional nivå. Däremot lämnas frågan om en begränsning av det totala 
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antalet byggnadstillståndsärenden öppen. En betydande del av tillstånds
ärendena avser mindre investeringar med relativt begränsad sysselsätt

ningseffekt. Det är troligt att tillståndsprövningen i en del av dessa ären

den kan slopas. Det skulle därför enligt styrelsens mening ha varit vär
defullt att få närmare belyst vilken betydelse kravet på byggnadstillstånd 

för sådana mindre byggnads- och anläggningsarbeten haft från arbets

marknadspolitisk synpunkt. För att undvika osäkerhet i länsarbetsnämn

dernas tillståndsprövning förutsätter TCO att undantag från den före

slagna beslutsordningen tillämpas mycket restriktivt. Länsarbetsnämn

den i Kronobergs län föreslår att samtliga ärenden om byggnadstillstånd 

för icke statsbelånade enfamiljshus får avgöras av länsarbetsnämnden 
och att nämndens kostnadsgranskning slopas vilket skulle innebära en 

betydande arbetsbesparing. Länsarbetsnämnden föreslår att kommunför
delningen av icke statsbelånade styckehus slopas och att tillstånd enbart 

meddelas med beaktande av sysselsättningsregler i de olika kommu

nerna. 
Länsarbetsnämnden i A'lvsborgs län framhåller däremot att byggnads

regleringen är ett kortsiktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument vars 

huvuduppgift är att skapa förutsättningar för en jämn sysselsättning 
inom byggbranschen varför nämnden i likhet med utredningen finner 

det riktigt att länsarbetsnämnden ansvarar för handläggningen och be
sluten på regional nivå. 

Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län ifrågasätter om inte det av ut

redningen föreslagna temporära överförandet av beslutanderätten till 
AMS vid utpräglad översysselsättning på byggarbetsmarknaden skulle 
kunna ersättas med ett enklare samrådsförfarande mellan å ena sidan 

AMS och länsarbetsnämnderna och å andra sidan länsarbetsnämnderna 
i angränsande regioner. 

Detaljplaneringsbidrag 

Huvudparten av remissinstanserna accepterar AMS beslut att låta 
länsarbetnämndcrna bevilja dctaljplaneringsbidrag på regional nivå 
som ett första steg mot en mer generell överföring av beslut om detalj
planeringsbidrag i enlighet med decentraliseringsutredningens förslag. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län framhåller att om kommunerna ges 

vidgade befogenheter i fråga om valet av beredskapsarbeten torde det 
också vara nödvändigt att stora objektreserver byggs upp. Ett sätt att 

åstadkomma detta är en generös bidragsgivning. Länsstyrelserna i Upp

sala, Alvsborgs, Västernorrlands och Norrbottens län anser att även 

bidrag till detaljprojektering bör inordnas i den regionalpolitiska plane
ringen genom att länsstyrelsen t. ex. ges .tillfälle att yttra sig över inkom

na ansökningar. 
Enligt länsstyrelsen i Uppsala län kan det i annat fall tänkas att bi

drag beviljas för detaljplanering av projekt som senare visar sig vara 

8 Riksdagen 1976177. 1 saml. Nr 100. Bil. 15 
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olämpliga från regionalpolitisk synpunkt. RRV påpekar att syftet med 
bidragsgivningen är att åstadkomma en reserv av sysselsättningsobjekt 
som kan påbörjas relativt snabbt. RRV vill emellertid framhålla vikten 
av att det också finns en central målsättning för att skapa en från be
redskapssynpunkt lämplig sammansättning av arbete. Detaljplanerings
bidraget får inte bli ett bidrag till projektering av den ordinarie investe
ringsverksamheten. AMS bör vidare ha ansvaret för att den totala för
brukningen av medlen ligger inom den av statsmakterna beviljade årliga 
ramen. 

Statens naturvårdsverk avstyrker utredningens tankegångar om att 
även de medel för planering av naturvårdsinsatser som verket nu får 
från AMS för fördelning överförs till länsarbetsnämnderna. För budget
året 1976/77 har AMS anvisat 3,5 milj. kr. för ändamålet. Naturvårds
verket anser inte att arbetet med fördelning av dessa medel utgör någon 
större belastning för verkets del. Tvärtom anses det angeläget att natur
vårdsverket även fortsättningsvis har möjlighet att genomföra en sam
ordning med andra planeringsinsatser på naturvårdens resp. rekreations
och friluftslivets område. Verket framhåller att en förstärkning av dessa 
insatser f. n. sker och förordar därför att den nuvarande ordningen bibe
hålls i avvaktan på att en utvärdering kan göras. Skogsstyrelsen påpekar 
att det krävs författningsändring för att beslut om detaljplaneringsbi
drag för planering av skogliga beredskapsarbeten skall kunna överföras 
till länsarbetsnämnderna. Kan sådan ändring ske bedömer skogsstyrel
sen att en decentralisering medför en administrativ förenkling. Anvis
ningar för verksamheten bör utges av AMS efter samråd med skogssty
relsen. Prioritering av arbetena, planeringens utförande, resultat och 
kostnader kan därefter fortlöpande diskuteras mellan verken. AMS 

anser att skäl kan finnas för en decentralisering av medelstilldelningen 
för såväl projektering av naturvårdsarbeten som skogsvårdsarbeten. Vis
sa ytterligare överväganden fordras dock, främst ifråga om skogsvårds
arbetena. Statens vägverk ställer sig positivt till alla förslag som främjar 
en bättre beredskap inom detaljplaneringen. Det är dock viktigt att ga
rantier skapas för att detaljplaneringsbidraget medverkar till att öka plan
beredskapcn för de samhällsekonomiskt mest angelägna objekten. För 

det statskommunala vägnätet innebär detta att detaljplaneringsbidrag i 
första hand bör utgå till projekt som ingår i fördelnings- och långtids

planer. Byggförbundet anser att detaljplaneringsbidragen i framtiden bör 
utnyttjas effektivare. Så bör t. ex. enskilda byggnadsföretag genom kon
takter från kommunernas sida ges möjlighet att via projekteringsbidrag 

aktualisera projekt som senare kan komma att behövas för att klara sys
selsättningen. Fördelen med detta system är bl. a. att företagens plane

ringsresurser utnyttjas och att därmed risken för friställningar inom före

tagen kan dämpas. 
Några remissorgan har kommenterat decentraliseringsutredningens 
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förslag att en överföring av de tekniska regionkontorens personella re

surser till länsarbetsnämnderna bör övervägas. RRV anser att länsarbets
nämndernas behov av teknisk personal i första hand bör tillgodoses ge
nom ökat samarbete med de tekniska regionkontoren i stället för genom 
en överföring av personal från regionkontoren till länsarbetsnämnderna. 
Nämnderna har i beredningen även tillgång till expertis vid andra organ 
i länet. AMS anser att frågan måste ingå i den allmänna prövningen om 

hur tillgänglig personal skall fördelas för skilda ändamål TCO delar 

däremot utredningens uppfattning att AMS tekniska regionkontor, som 
f. n. finns i Luleå, Umeå, Härnösand, Örebro. Växjö, Göteborg och 

Stockholm bör kunna överföras till länsarbetsnämnderna. Enligt TCO 

skulle detta innebära en utökning av resurserna för bedömning av ären
den rörande detaljplanetingsbidrag. Länsarbetsnämnden i Kalmar län 

finner däremot att behovet av teknisk personal för en bedömning av 
ärenden om projekteringsbidrag ej är så stort att det på grund därav är 
motiverat med överföring av personal från regionkontoren. Om däremot 
behovet betraktas i större sammanhang och däri inbegripes detaljpro
jektering, ordinarie byggnadsverksamhet samt beredskapsarbeten inom 
byggnads- och anläggningssektorn skulle det sannolikt vara värdefullit 

att ha tillgång till teknisk expertis. 

Beredskapsarbeten 

Remissinstanserna instämmer i allmänhet i utredningens förslag att 
beslut i ärenden om beredskapsarbete inom byggnads- och anläggnings
sektorn tills vidare skall få fattas av länsarbetsnämnderna för investe
ringar i allmänhet upp till 1 milj. kr. och för uppförande av hantverks

hus som beredskapsarbete upp till J ,5 milj. kr. Flera remissinstanser där
ibland länsstyrelserna i Malmöluis, Skaraborgs, Örebro, Koppari;ergs 

och Västerbottens län samt LRF och Byggnadsarbetareförbundet anser 
dock att den övre gränsen generellt eller för vissa typer av investeringar 
bör höjas. Liknande tankegångar framförs också av länsarbetsnämnder

na i Söderman/ands, Skaraborgs och Örebro län. Som motiv för en höj
ning av beloppsnivån utöver decentraliseringsutredningcns förslag anförs 
i de flesta fall kostnadsutvecklingen. Likställighet med det beloppstak 
som numera gäller för den regionala beslutsrätten beträffande lokalise

ringsstöd till industrin anges som motiv av de norrländska länsstyrel
&erna. 

Liinsstyre/sen i Västerbottens län anför med hänvisning till yttrande 

från länets företagareförening att gränsen 1,5 milj. kr. för byggnation av 
hantverkshus inte medger större lokaler än ca 800 m~. Så små hant

verkshus kommer med sannolikhet inte att uppföras i länet framdeles. 
Storleken på de hantverkshus som uppförts med beredskapsmedel i Väs

terbottens län under de senaste åren har beloppsmässigt legat omkring 

3 milj. kr. Enligt länsstyrelsens mening bör därför beloppsgränsen höjas 
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väsentligt. Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att det sedan 
år 1975 finns möjlighet att inom det inre stödområdet som beredskaps
arbete uppföra industrilokaler för uthyrning i kommunal regi. Enligt 

länsstyrelsens mening är gränsen för det inre stödområdet dragen på så
dant sätt inom Västernorrlands län att stora glesbygdsområden främst 

Örnsköldsviks kommun ligger utanför gränsen. I avvaktan på att 

gränsen justeras bör även i området intill det inre stödområdet industri
lokaler för uthyrning i kommunal regi kunna uppföras som beredskaps
arbete. Länsstyrelsen och lä11sarhets11iimnde11 i Blekinge län anser att be

slut om industrilokaler samt idrotts- och övriga rekreationsanläggningar 
bör delegeras till länsarbetsnämnden. Genom en sådan delegering skulle 
den regionalpolitiska planeringen i länen tillföras en resursförstärkning. 

Kravet på enhetlighet i bedömningen behöver nödvändigtvis inte inne
bära att beslut skall fattas på central nivå. Liknande synpunkter anförs 
av länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

AMS avstyrke.r med instämmande av Byggnadsarbetareförbundet ut
redningens förslag till decentralisering av beslutanderätten i ärenden 

om kollektivt utnyttjande av hantverks- och småindustrilokaler. A vgö
rande för AMS ställningstagande är behovet av samordning av olika 
regional- och näringspolitiska insatser. I fråga om lokaler för idrotts

verksamhet konstaterar AMS i likhet med utredningen att antalet be
rörda ärenden inte är större än att nuvarande system tills vidare kan 
bestå utan påtagliga nackdelar. Också Byggnadsarbetareförbundet är 

tveksamt till värdet av en förändring enligt utredningens förslag men 
vill för sin del inte avstyrka det. I båda fallen förutsätter emellertid or
ganisationen, i den mån beslutsbefogenheten ändå flyttas till länsarbets
nämnderna, att beloppsgränsen för dessa typer av ärenden anpassas till 
övriga regionalt avgjorda ärenden. Statens naturvårdsverk pekar på att 

verket förfogar över ordinarie anslag för samma ändamål. Den nyligen 
tillsatta beredningen för planering och samordning av samhällets insat
ser för rekreation och turism skall enligt sina föreskrifter dels följa pla

neringen av de primära rckreationsområdena dels före myndighets be

slut höras om finansiering av större anläggningar för fjärrekreation. 

Naturvårdsverket utgår ifrån att en samordning av samhällets insatser i 

dessa avseenden även fortsättningsvis erfordras oavsett var beslutsnivån 

om beredskapsarbeten förläggs. Under förutsättning att naturvårdsver
ket tillförsäkras möjlighet till överblick och påverkan av beredskapsar

beten inom nyssnämnda ämnesområden har verket inget att erinra mot 

att besluten överförs från central till regional nivå. 
Länsstyrelsen i Malmöhus län avstyrker med instämmande av läns

arbetsnämnden i länet utredningens förslag att AMS även fortsättnings

vis skall besluta i ärenden som avses att bli utförda i styrelsens egen 

regi för s. k. specialanvisad arbetskraft. Befogenheterna härför bör i 

stället snarast överföras till länsarbetsnämnden. Beträffande beslut om 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 117 

enskilda beredskapsarbeten avstyrker AMS i likhet med Byggnadsarbe

tareförbundet utredningens förslag att länsarbetsnämnderna skall kunna 
besluta om sådana beredskapsarbeten enligt samma grunder som för 
kommunala arbeten. Motivet härför är bl. a. behovet av en enhetlig be

dömning. Byggnadsarbetareförbundet påpekar också att det med hän
syn till det ringa antalet ärenden inte finns speciellt betydande vinster 
att nå genom en decentralisering. När det gäller upprättandet av objekts

rcserver etc. betonar flera länsstyrelser på nytt sitt ansvar för den regio

nalpolitiska planeringen. 

A·ndrade regler f iir statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten m. m. 

Flertalet remissinstanser instämmer i AMS och decentraliseringsut

redningens allmänna synpunkter på behovet av ändrad handläggning av 
ärenden rörande kommunala beredskapsarbeten. Enligt Kommunför

bundet bör således en ändring av statsbidragsreglema för beredskapsar
beten kunna medverka till en inriktning mot arbeten som ger hög syssel
sättning och som bättre kan anpassas till det aktuella sysselsättningsbe
hovet. Liknande synpunkter framförs av bl. a. länsstyrelserna i Östergöt

lands och Skaraborgs län samt kommunalekonomiska utredningen och 

SACO/SR. TCO finner härutöver att många av de invcsteringsarbeten 

som i dag utförs som beredskapsarbete vanligtvis förutsätter en inte obe
tydlig arbetsinsats av icke anvisad arbetskraft. LO anser att det före
slagna stödet i större utsträckning än hittills kommer att premiera arbe

ten med högt antal sysselsättningsdagar samt att beredskapsarbetenas 
sysselsättningseffekter kommer att kunna kontrolleras säkrare. Syssel

sättningsutredningen finner att den föreslagna förändringen ligger väl i 

linje med vad utredningen själv tidigare framfört, men avstår från att ta 
ställning till konstruktionen i detalj. Det finns enligt utredningens upp
fattning flera tänkbara konstruktioner som skulle kunna ge i huvudsak 
motsvarande resultat. RR V som i princip är positivt till AMS förslag, 
menar att en konflikt kan uppstå mellan kraven på låg dagsverkskostnad 
och samhällelig angelägenhet varvid sysselsättningsaspekten kan komma 
att tillmätas den största vikten. Detta kan i vissa situationer leda till au 
man får en utbyggnad av infrastrukturen i områden/orter där arbetslös
het råder men där en sådan utbyggnad från andra synpunkter är mindre 
motiverad. Länsstyrelsen i Norrbottens län framhåller att investerings

objekten i detta län ofta haft indirekta sysselsättningseffekter som upp
gått till 100 %. av den direkta. Länsstyrelsen kan inte se detta som ett 

problem i kommuner med hög konstant arbetslöshet inom samtliga sek
torer. Det är därför enligt länsstyrelsen tveksamt om den föreslagna om

läggningen skulle innebära några positiva förändringar. Beredskapsarbe

ten är fortfarande nödvändiga från samhällsbyggnadssynpunkt. Också 
decentraliseringsutredningen och länsstyrelsen i Jämtlands län framhål

ler den särskilda betydelse som beredskapsarbeten haft för den långsik
tiga sysslsättningsutvccklingen i främst Norrlands inland. 
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Flera remissorgan kommenterar den av AMS föreslagna detaljkon
struktionen av statsbidragsgivningen. Enligt denna skulle kommunerna 
få statsbidrag .med 33 % av kostnaderna dock högst 300 kr. per dags
verke för investeringsarbeten och 50 % av kostnaden dock högst 200 kr 
per dagsverke för arbeten inom administration och service. Landstings

/ örbundet och Kommunförbundet understryker att de av AMS före

slagna högstbeloppen fortlöpande måste anpassas till löneutvecklingen i 
samhället och båda organen anser att bidragsbeloppet för investeringsar
beten i dagsläget bör fastställas till ca 400 kr. LO ifrågasätter om inte den 
föreslagna högsta dagsverkskostnaden för investeringsarbeten kan vara 
för låg för att stimulera kommunerna att bedriva husbyggnadsprojekt. 
Organisationen förutsätter därför en noggrann prövning av frågan innan 
slutligt beslut fattas. Flera andra remissorgan, däribland sysselsättnings
utredningen, decentraliseringsutred11i11gen, länsstyrelsen i Norrbottens län 

samt SAF stryker också under behovet av en fortlöpande anpassning av 
högstbeloppen till kostnadsutvecklingen. Kommunalekonomiska utred

ningen finner däremot att AMS förslag leder till en ändrad kostnadsför
delning mellan stat och kommun där staten skulle ta på sig en större del 
av kostnaderna. Länsstyrelsen i Skaraborgs län anser att statsbidragsgiv

ningen ytterligare borde kunna förenklas. Statsbidragets storlek borde 
t. ex. kunna varieras så att det täcker del av eller hela lönekostnaden 
och för investeringsarbeten avsevärt mer än hela lönekostnaden för an
visade arbetslösa. I yttrande över decentraliscringsutredningen förordar 
länsstyrelsen i Gävleborgs län en inriktning av det statliga stödet mot lö
nekostnaderna i beredskapsarbeten. Om staten svarar för lönerna behövs 
ingen statlig påverkan av dagsverkskostnaderna. RR V anser att en stats
bidragsgivning per dagsverke gör att kontrollaspekten måste tillmätas stor 
vikt vid utformningen av rapporteringsrutinerna. 

AMS förslag att den författningstext som reglerar valet av beredskaps

arbeten, bl. a. i fråga om kravet på tidigareläggning, skall ändras så att 
den bättre svarar mot nuvarande tillämpning, lämnas i allmänhet utan 
kommentarer av remissorganen. RRV finner att den av AMS föreslagna 

prioriteringen av beredskapsarbeten inom administration och service 
medför att 78 § arbetsmarknadskungörelsen måste omformuleras. Läns

styrelsen i Norrbottens län instämmer i AMS uppfattning och påpekar 
att den goda infrastrukturen som inlandssamhällena i länet har, till stor 
del kommer till stånd med hjälp av beredskapsmedel. Decentraliserings

utredningen och SACOISR tillstyrker också att frågan om inriktningen 

av beredskapsarbetena och därmed innehållet i arbetsmarknadskungö

relsen blir föremål för översyn. 

Föredraganden 

Innan jag behandlar medelsbehovet under detta anslag vill jag an
mäla de förslag beträffande decentralisering av beslut om arbetsmark-
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nadspolitiska åtgärder inom byggnadsverksamheten som har lagts fram 
av decentraliseringsutredningen (Kn 1975: 01) i eh departementsprome
moria (DsKn 1976: 5). Även om flertalet av de förslag till ytterligare 
decentralisering som utredningen har lagt fram är av den arten att det 
ankommer på regeringen att fatta beslut därom, har jag ansett det 

angeläget att lämna riksdagen information om min inställning i de olika 
sakfrågorna. I detta sammanhang finner jag det lämpligt att också 

anmäla AMS förslag till nytt system för statsbidrag till kommunala be

redskapsarbeten. 

Decentraliseringsutredningen framhåller i sin promemoria att arbets
marknadsverket redan i hög grad har beslutsfattandet förlagt till de 
regionala och lokala instanserna. Utredningens förslag innebär en vi
dareutveckling av AMS strävanden till decentralisering. Jag delar ut

redningens uppfattning att arbetsmarknadsverket på grund av en geo
grafiskt väl förgrenad organisation och decentraliserade arbetsformer 
redan nu kan hålla god kontakt med arbetskraften, arbetsgivarna och 
olika samhällsorgan, t. ex. kommunerna. I likhet med utredningen an
ser jag emellertid att ytterligare arbetsuppgifter och beslutsbefogen
heter i sysselsättningspolitiken kan flyttas ut till regionala och lokala 
organ, dvs. länsarbetsnämnder och distriktskontor. Jag vill i detta sam
manhang påpeka att de distriktsarbetsnämnder med representanter för 

arbetsmarknadens parter och kommunerna som inrättas fr. o. m. den 1 
januari 1977 har skapat ytterligare förutsättningar för ett ökat lokalt 
ansvarstagande för sysselsättningen. 

Byggnadstillstånd. Den kontroll av byggnadsverksamheten som utövas 
med stöd av lagen (1971: 1204) om byggnadstillstånd syftar främst till 

att möjliggöra en sådan konjunktur- och säsongmässig styrning av det 
s. k. oprioriterade byggandet att en jämn sysselsättning åstadkommes för 
olika grupper av byggnadsarbetare och inom olika regioner av byggar
betsmarknaden. För att det arbetsmarknadspolitiska syftet med kon
trollen skall kunna uppnås och berörda företag kunna planera sin pro
duktion mera långsiktigt krävs att ansökningar om byggnadstillstånd 
handläggs utan onödig tidsutdräkt och att den arbetsmarknadspolitiska 
anpassningen görs på ett så tidigt stadium som möjligt. Den nuvarande 
ordningen för prövning av ansökningar om byggnadstillstånd innebär 
att länsarbetsnämnderna - efter delegering från AMS - fattar beslut 
i ärenden med en investeringskostnad på upp till 6 milj. kr. och rege

ringen i ärenden som avser större arbeten. Decentraliseringsutredningen 
konstaterar att ordningen fungerar på ett från decentraliseringssynpunkt 

relativt tillfredsställande sätt. Utredningen kan dock inte se några av
görande arbetsmarknadspolitiska eller stabiliseringspolitiska skäl mot 

att överföra den prövning som nu ligger hos regeringen till arbetsmark
nadsverket. 

Jag kan i princip ansluta mig till utredningens synpunkter och har 
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därför för avsikt att föreslå regeringen en sådan ändring av gällande be

stämmelser att flertalet ärenden rörande byggnadstillstånd får prövas 
av AMS eller efter dess bemyndigande av länsarbetsnämnd. Undantag 
bör dock göras för vissa typer av byggnadsinvesteringar som f. n. prövas 
i särskild ordning, t. ex. ålderdomshem och sjukhus. Det förhållandet 

att prövningen av ansökningar om byggnadstillstånd för större arbeten 

f. n. sker hos regeringen har i hög grad ett stabiliseringspolitiskt syfte. 
Under perioder då stabiliseringspolitiska åtgärder inom byggnadsverk
samheten är av särskild samhällsekonomisk betydelse eller det av andra 

skäl bör komma till stånd en samlad prövning av större investeringar 

eller för vissa typer av ärenden bör därför regeringen för viss tid helt 
kunna överta prövningsrätten från arbetsmarknadsverket eller föreskriva 
att sådan prövning i vissa fall skall ske centralt hos AMS. 

I andra lägen är dock, som jag tidigare har anfört, byggnadsreglering· 
en i allt väsentligt att betrakta som ett arbetsmarknadspolitiskt instru
ment för kortsiktig planering av byggarbetsmarknaden inom en viss re

gion. Den regionalpolitiska prövningen hos länsstyrelsen som tillämpas 
för vissa typer av ärenden har därför i de flesta fall ringa betydelse för 
ärendets avgörande. Orsakerna härtill är självfallet att lokalisering och 

dimensionering av ett investeringsobjekt regelmässigt är fastställd när 
ansökan om byggnadstillstånd inges. Innan byggnadstillstånd kan be

viljas skall också övriga nödvändiga beslut föreligga t. ex. fastställd 
stadsplan, byggnadslov etc. Den tidsmässiga rangordning av objekten 
som normalt förekommer med hänsyn till kravet på säsong- och kon
junkturanpassning är oftast så kortsiktig att den, som flera remissorgan 
anfört, saknar nämnvärd betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Jag 
förordar därför att den nuvarande formaliserade prövningen hos läns
styrelserna i ärenden över 3 milj. kr. ersätts av ett samråd i dessa frågor 
inom ramen för det fortlöpande samarbetet mellan länsarbetsnämnderna 

och länsstyrelserna. 
Detaljplaneringsbidrag. AMS har till länsarbetsnämnderna delegerat 

prövningen av ärenden med en projekteringskostnad av högst 200 000 

kr. och beräknade byggnadskostnader (inkl. projektering) på upp till 3 

milj. kr. Därmed handläggs ca 85-90 % av alla ärenden rörande så

dana bidrag på regional nivå. Undantagna från länsarbetsnämndernas 

prövning är ansökningar om bidrag till projektering av statliga skogsbil

vägar samt till planering av vissa skogs- och naturvårdsinsatser. De

eentraliseringsutredningen har föreslagit att även sistnämnda typer av 

ärenden skall prövas av länsarbetsnämnderna. Jag ansluter mig till ut
redningens förslag. Prövningen av ansökningar om bidrag till projekte

ring av olika former av objekt bör så långt möjligt samlas hos länsar

betsnämnderna. Detta ger ökade möjligheter att styra projekteringsarbe

tena med hänsyn till det väntade behovet av sysselsättningstillfällen samt 
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att samordna verksamheten med övriga sysselsättningsskapande åtgärder 

inom berörda regioner. 
Beredskapsarbeten. Jag kan också i huvudsak instämma i de allmän

na synpunkter som utredningen har anfört om behovet av en snabb och 

till olika arbetsmarknadssituationer anpassad handläggning av ärenden 

om beredskapsarbeten. Enligt gällande ansvarsfördelning ankommer 

det på AMS att pröva vilka beloppsgränser och övriga avgränsningar 

som skall gälla för fördelning av beslutsbefogenheter mellan länsarbets

nämnderna och AMS centralt. Jag utgår dock från att AMS fortlöpande 

prövar förutsättningarna för decentralisering. Undantag måste dock 

självfallet göras för sådana typer av ärenden som av särskilda anled

ningar svårligen kan överblickas på regional nivå. Hit hör t. ex. beslut 

i vissa ärenden rörande byggnader för hantverks- och industriändamål 

eller rörande arbeten som avses att bli utförda i AMS egen regi. 

Enligt regeringens beslut i regleringsbrev för budgetåret 1976177 

får följande typer av investeringar inte utan regeringens medgivan

de utföras som beredskapsarbeten: 

(1) Ny-, till- eller ombyggnad av industrilokaler, såvida det inte är 

fråga om att som kommunalt beredskapsarbete utföra lokaler för små

industri och hantverk, avsedda att utnyttjas kollektivt och att enbart 

tillgodose behovet av lokal service. 

(2) Ny-, till- eller ombyggnad av turist- eller rekreationsanläggningar, 

hotell eller pensionat, i den mån de sammanlagda kostnaderna för ob

jektet, inkl. projekteringskostnaderna, beräknas överstiga 500 000 kr. 

eller om statsbidraget vid enskilt beredskapsarbete av detta slag över
stiger 33 % av de godkända kostnaderna. 

(3) Husbyggnadsarbeten för idrottsanläggningar (sport- och simhal
lar eller liknande anläggningar), i den mån de sammanlagda kostnaderna 

för anläggningar, inkl. projekteringskostnaderna, beräknas överstiga 
1 milj. kr. 

Vidare gäller att AMS innan ansökan om statsbidrag till beredskaps

arbete som avser anläggning för fjärrekreation avgörs skall höra bered

ningen för planering och samordning av statliga insatser för rekreation 

om de sammanlagda kostnaderna för objektet, inkl. projekteringskost

naderna beräknas överstiga 500 000 kr. eller om ärendet i övrigt kan 

anses vara av väsentlig betydelse från de synpunkter som beredningen 

har att bevaka. 

Jag har för avsikt att i samband med utfärdandet av föreskrifter för 

budgetåret 1977 /78 föreslå regeringen att höja nyssnämnda beloppsgrän

scr till 1 milj. kr. såvitt gäller turist- och rekreationsanläggningar samt 

till 1,5 milj. kr. i fråga om idrottsanläggningar och liknande. Skyldig

heten för AMS att i förekommande fall samråda med den s. k. turist

beredningen bör dock även fortsättningsvis gälla alla ärenden avseende 

objekt vilkas sammanlagda investeringskostnader inkl. projektering be-
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räknas överstiga 500 000 kr. Med hänsyn till de särskilda överväganden 

av samhällsekonomisk och regionalpolitisk art som är nödvändiga vid 

prövningen av ärenden rörande ny-, till- eller ombyggnad av andra kom

munala industribyggnader än sådana som är avsedda att utnyttjas kol

lektivt av lokal småindustri och hantverk bör dessa även framdeles ligga 

hos regeringen. 

Statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten. AMS har i sin anslags

framställning för budgetåret 1977178 föreslagit en omläggning av stats

bidragsgivningen till kommunala beredskapsarbeten. Huvuddragen i 

AMS förslag har också redovisats i decentraliseringsutredningens betän

kande. Förslaget går ut på att kommunerna skall stimuleras att i ökad 

utsträckning till beredskapsarbeten välja ut arbeten som har låg dags

verkskostnad och som är väl anpassade till de arbetslösas förutsättninga1. 

För att åstadkomma detta föreslår AMS att de kommunala beredskaps

arbetena indelas i två huvudgrupper, dels investeringsarbeten och dels 

arbeten inom administration och service. För den förstnämnda gruppen 

föreslås den ordinarie statsbidragsandelen bli 33 % inom ett högsta bi

dra.gsbelopp av 300 kr. per dagsverke och för den senare 50 % inom 

ett högsta bidragsbelopp av 200 kr. per dagsverke. Högstbeloppen, som 

fortlöpande måste anpassas till löneutvecklingen, bör kunna jämkas 

uppåt för vissa geografiska områden och vid sysselsättning av grupper 

i arbetskraften som har hög arbetslöshet. Detsamma bör gälla i konjunk

turlägen då sysselsättningen behöver särskilt stimuleras. AMS har vidare 

hemställt om ändring av kriterierna för beredskapsarbeten - främst 

kravet att till beredskapsarbete skall utväljas arbete som beräknas bli 

utfört inom den närmaste tiden, även om arbetslöshet icke råder, dvs. 

arbeten av hög angelägenhetsgrad och samhällsekonomisk vikt. Som 

AMS påpekar går det inte att tillämpa dessa kriterier när det gäller ar

beten inom t. ex. tjänstesektorn eller praktikarbeten för ungdom eller 

då fråga är om industriella arbeten. Slutligen anmäler AMS att riksrevi

sionsverket har uppmärksammat urvalet av beredskapsarbeten i vissa 

norrländska inlandskommuner. Enligt riksrevisionsverket har statsbidra

get därvid närmast haft karaktären av finansiell hjälp till arbeten som 

med tanke på kommunernas ekonomiska läge i annat fall knappast 

skulle ha kommit till utförande. 
Den uppfattning som ligger till grund för AMS och decentraliserings

utrcdningens förslag om en förenklad och decentraliserad bidragsgiv

niog till kommunala beredskapsarbeten delas av flera remissorgan och 

överensstämmer väl med min egen syn på dessa frågor. Som flera re

missinstanser har påpekat rymmer emellertid en omläggning av stats

bidragsgivningen till kommunala beredskapsarbeten bl. a. ett flertal 

arbetsmarknadspolitiska och kommunalekonomiska frågeställningar som 

inte har belysts i AMS anslagsframställning. Några remissinstanser ifrå

gasätter också om den föreslagna statsbidragskonstruktionen är den som 
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bäst motsvarar de arbetsmarknadspolitiska och samhällsekonomiska mål 
som har uppställts för verksamheten. Förslag till tänkbara alternativa 

statsbidragskonstruktioner redovisas också i vissa remissyttranden. Med 
hänsyn härtill är jag inte beredd att förorda någon ändring av gällan

de grunder för bidrag till kommunala beredskapsarbeten innan frågan 
har beretts ytterligare inom arbetsmarknadsdepartementet. Härvid kom· 

mer också de framtida kriterierna för val av sysselsättningsobjekt att 
prövas liksom de organisatoriska konsekvenser som en ändrad statsbi

dragsgivning kan få. 

Anslagsberäkning 

Allmänna och särskilda beredskapsarbeten. Allmänna beredskapsar

beten är avsedda att temporärt bereda sysselsättning för arbetslösa i 
allmänhet. De särskilda beredskapsarbetena är däremot i princip av

sedda för personer som på grund av ålder, nedsatt arbetsförmåga m. m. 

har svårt att oavsett arbetsmarknadssituation erhålla och behålla an
ställning på den ordinarie arbetsmarknaden. De särskilda beredskaps

arbetena syftar således, i likhet med olika former av skyddad sysselsätt
ning till en tryggad inkomst genom meningsfullt arbete och om möjligt 

en långsiktig rehabilitering. I sin anslagsframställning har AMS anfört 
att uppdelningen i allmänna och särskilda beredskapsarbeten kan vara 
svår att upprätthålla. En sammanslagning till ett delprogram skulle en
ligt AMS bl. a. betyda en avsevärd administrativ förenkling och en an
passning av programindelningen till faktiska förhållanden. Som jag nyss 
framhållit har emellertid de särskilda beredskapsarbetena delvis andra 

syften än de allmänna och jag är därför inte beredd att biträda AMS 
förslag till ändrad programindelning. 

Av AMS anslagsframställning framgår att främst de allmänna men 
också de särskilda beredskapsarbetena ökat i omfattning under det se
naste året. De allmänna beredskapsarbetena ökade således från 0,9 
milj. dagsverken budgetåret 1974175 till 1,9 milj. dagsverken budgetåret 
1975176. För de allmänna beredskapsarbetena är ökningen någorlunda 
jämnt fördelad över hela landet. ökningen av de särskilda beredskapsar. 
betena varierar emellertid mellan olika län. Störst har den varit i Ble

kinge län och Jönköpings län. Under budgetåret 1975/76 utfördes av 
det totala antalet sysselsättningsdagar i allmänna beredskapsarbeten 

ca 43,3 % i skogslän, 23,7 % i storstadslän och ca 33 % i övriga län. 

Motsvarande tal för särskilda beredskapsarbeten var 48,4 % för skogs

län. 15,9 % för storstadslän och 35,7 % för övriga län. Som jag tidigare 
nämnt har såväl de allmänna som de särskilda beredskapsarbetena till 

följd av bl. a. det försvagade konjunkturläget fortsatt att öka under år 
1976. Arbetena har främst fått bedrivas inom vissa regioner och för de 
grupper av arbetssökande som haft särskilda problem att få arbete på 
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den öppna marknaden t. ex. ungdomar och annan nytillträdande arbets

kraft samt personer med arbetshinder. 
Till stor del har dessa arbeten varit förlagda till tjänste- och vård

sektorn. Under budgetåret 1975/76 svarade dessa sektorer för nära 
65 % av den totala sysselsättningen vid allmänna beredskapsarbeten. 

För budgetåret 1974175 var motsvarande andel ca 50 % . Den ändrade 
fördelningen av arbetena innebär en bättre anpassning till arbetslöshe

tens struktur. Under budgetåret 1975/76 har dock andelen beredskaps
arbeten på vägar ökat bl. a. till följd av särskilt riktade åtgärder. Ramen 
för vägbyggandet - 200 milj. kr. - höjdes således under budgetåret 
så att utfallet av beredskapsarbeten på statliga vägar kom att uppgå till 

nära 350 milj. kr. 
I enlighet med AMS bedömning bör medel beräknas för ett minimi

behov av ca 1 ,6 milj. sysselsättningsdagar i allmänna beredskapsarbeten. 
En fortsatt övergång till sysselsättningsintensiva och dagsverksbilliga ar

beten inom tjänste- och vårdsektorn samt kultur- och landskapsvård 

m. m. kan väntas. Andelen vägarbeten synes mot bakgrund av det goda 
sysselsättningsläget inom byggnads- och anläggningssektorn kunna be

gränsas. Mot denna bakgrund anser jag det motiverat att beredskapsar
beten på vägar får bedrivas i en omfattning som motsvarar en upparbe
tad kostnad av högst 200 milj. kr. De industriella beredskapsarbetena 
som i huvudsak bekostas från delprogrammet Särskilda beredskapsarbe

ten, har utvärderats av organisationskommitten (A 1974: 03) för skyddat 

arbete i betänkandet (SOU 1975: 82) Organisation för skyddat arbete. 
Eventuella förslag från regeringen i anledning av utredningen kommer 
inte att påverka verksamheten under budgetåret 1977/78. 

Jag delar AMS uppfattning att medel för budgetåret 1977178 bör be
räknas för 2,2 milj. sysselsättningsdagar i särskilda beredskapsarbeten. 
Med hänsyn till den allmänna trenden mot dagsverksbilliga objekt be
räknar jag medelsbehovet för allmänna beredskapsarbeten till 600 milj. 
kr. och för särskilda beredskapsarbeten till 650 milj. kr. Av sistnämnda 
belopp skall 40 milj. kr. ställas till försvarets förfogande för det freds

förband som skall upprättas i Arvidsjaur. Det belopp som vid budget

årets slut har förbrukats för väg- och gatuarbeten skall räknas av mot 

bilskattemedlen. Beloppet kan i enlighet med vad jag tidigare har anfört 

om vägbyggandets omfattning beräknas till 200 milj. kr. sammanlagt för 

allmänna och särskilda beredskapsarbeten. 
Industribeställningar. Inom ramen för detta delprogram får AMS 

lägga ut beställningar hos företag som har varslat om nedläggning eller 

större driftsinskränkningar om de anställda inte kan beredas sysselsätt
ning på annat sätt. AMS har dessutom under innevarande budgetår 
bemyndigats att medverka till tidigareläggning av kommunala indu

stribeställningar inom en ram av 100 milj. kr. Under budgetåret 1975176 

hade dessförinnan tidigarelagts kommunala industribeställningar för 
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IOO milj. kr. och statliga industribeställningar för ca 220 milj. kr. Av 
sistnämnda belopp avsåg högst 10 milj. kr. särskilda insatser inom be
klädnadsindustrin. Behovet av industribeställningar under budgetåret 
1977 /78 kan f. n. inte bedömas. I likhet med AMS beräknar jag därför 

medelsbehovet till 10 milj. kr. Eventuellt ytterligare insatser får, liksom 

tidigare år, bedömas med hänsyn till situationen på arbetsmarknaden 

under budgetåret. 
Detaljplaneringsbidrag. Under budgetåret 1975176 har, som AMS 

anfört, detaljplaneringsbidrag beviljats för en sammanlagd projekte
ringskostnad av ca 71,4 milj. kr. avseende projekt med en sammanlagd 

byggnads- och anläggningskostnad av ca 1 210 milj. kr. Utförandet av 
byggnadsarbetena beräknas medföra ett sysse\sättningstillskott av ca 
1 250 000 dagsverken. Efter riksdagens bemyndigande har regeringen 

beslutat förlänga det särskilda stöd som f. n. utgår till huvudmän som 

projekterar nybyggnad av flerfamiljshus och hus i blandad bebyggelse 
till att omfatta sådan projektering som avslutas senast den 30 juni 1978. 

Med hänsyn härtill och behovet i övrigt av att få till stånd en god re
serv av startfärdiga kommunala byggnads- och anläggningsarbeten fin

ner jag det nödvändigt att medelstilldelningen för detaljplaneringsbi
drag ökas kraftigt. Projekteringsverksamheten har också stor betydelse 
för sysselsättningen inom arkitekternas och byggteknikernas arbets
marknad. J enlighet med vad som framförts i särskild skrivelse från 
AMS anser jag att samma regler bör tillämpas beträffande löner och 
övriga förmåner vid sysselsättning i projekteringsarbeten, som f. n. 
gäller vid beredskapsarbeten. Jag beräknar därför medelsbehovet för 

detaljplaneringsbidrag under budgetåret 1977178 till 40 milj. kr. ( + 15 
milj. kr.). 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor 
besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmark
nadsvcrket. Jag förordar att AMS även för nästa budgetår får bemyn
digande att på oförändrade villkor avskriva lånefordringar. 

Jag beräknar det sammanlagda mcdelsbehovet för anslaget Sysselsätt
ningsskapandc åtgärder till 1 320,7 milj. kr. varav 20,7 milj. kr. avser 
förvaltningskostnader. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen 

dels ger riksdagen tillkänna vad jag har anfört om decentralisering av 
beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m., 

dels föreslår riksdagen att 

l. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budget
året 1977178 besluta om avskrivning av lånefordran uppkom

men inom arbetsmarknadsverket, beträffande vilken antingen 

omständigheterna är sådana att vederbörande inte kan betala 
sin skuld och enligt styrelsens bedömande ingen eller ringa 
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möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller också 

åtgärder för att bevaka och driva in fordringen bedöms för

enade med arbete och kostnader i sådan utsträckning att åt· 
gärderna inte är ekonomiskt lönande, allt under förutsättning 
att sådana åtgärder ändå inte anses påkallade av andra än 
ekonomiska förhållanden. 

2. till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1977178 

anvisa ett reservationsanslag av 1 320 700 000 kr. varav för

slagsvis 200 000 000 kr. att avräknas mot automobilskatte
medlen. 

B 4. Stöd till lageruppbyggnad 

1975176 Utgift 236 588 461 
1976177 Anslag 300 000 000 

t 977178 Förslag 400 000 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programmet Sysselsättnings
skapande åtgärder ingående delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. 
Gällande bestämmelser för verksamheten finns i förordningen (1975: 
475) om statligt stöd i vissa fall till lagerökning (omtryckt 1975: 1276, 
ändrad 1975: 1417, 1976: 101och265). 

Föredraganden 

Vid 1975 års riksmöte (prop. 1975: 1 bil. l, FiU 1975: l, rskr 30) be

myndigades regeringen att vid behov åter införa lagerstöd enligt rikt
linjer som riksdagen tidigare hade godkänt för år 1972 (prop. 1971: 140, 
FiU 1971: 47, rskr 293). Med utgångspunkt i bemyndigandet föreskrev 
regeringen att statsbidrag skulle kunna utgå till industriföretag för ök
ning av lager av hel- och halvfabrikat under tiden den 1 juli 1975-den 

30 juni 1976. Som villkor för bidraget skulle gälla bl. a. att det bedöm

des vara av väsentligt intresse från sysselsättningssynpunkt och att före

tagen under stödperioden upprätthöll sysselsättningen vid minst samma 

nivå som den 1 juni 1975. Vid utgången av november 1976 hade ca 930 

företag med sammanlagt 275 000 anställda fått preliminära beslut om 

bidrag för lagerökningar på ca 4,2 miljarder kr. under nyssnämnda 

period. 
I ett särskilt beslut medgav regeringen att sågverk i stället skulle kun

na få bidrag för lagerökningar som inträffade under en period omfat
tande kalenderåret 1975. Vid utgången av november 1976 hade AMS 

fattat slutliga beslut om bidrag till ca 150 sågverk med 11 000 anställda, 

vilka hade redovisat lagerökningar under år 1975 på drygt 270 milj. kr. 
De berörda sågverken fick senare också möjlighet till bidrag för fortsatt 
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lagerökning under första halvåret 1976, vilket utnyttjades av ett femtio

tal företag. Regeringen har vidare medgett att några enstaka företag 

i andra branscher får beviljas lagerstöd för kalenderåret 1975 i stället för 

normalperioden. 
För företag som inte hade sökt lagerstöd vid utgången av år 1975 in

fördes en ny stödperiod omfattande kalenderåret 1976. Vid utgången av 

november 1976 hade preliminära beslut fattats om bidrag till ca 280 
företag med 60 000 anställda för lagerökningar på nästan 800 milj. kr. 

Regeringen har dessutom medgett att de ca 930 företag som preliminärt 

beviljats stöd för den ursprungliga normalperioden den 1 juli 1975-
den 30 juni 1976 också får söka bidrag för fortsatt lagerökning under 

andra halvåret 1976. Den möjligheten har utnyttjats av 230 företag med 

fortsatta lagerökningar på uppskattningsvis 800 milj. kr. 
Sammanlagt uppgår de stödberättigade lagerökningarna enligt företa

gens preliminära beräkningar till närmare 7 miljarder kr. Det bör fram
hållas att detta tal bygger på grova uppskattningar som varje företag gör 
vid ansökningstillfället. Säkra uppgifter om \agerutvecklingen finns bara 

trån de företag som har lämnat slutlig redovisning. Sådan skall lämnas 

senast sex månader efter resp. stödperiods utgång. 
Av de preliminärt beräknade lagerökningarna hänför sig ungefär 2 

miljarder kr. till verkstadsindustrin, 1,5 miljard kr. till cellulosaindustrin, 

över 1 miljard kr. till träindustrin och lika mycket till järn-, stål- och 
metallverk. Gruvindustrin har fått lagerstöd för beräknade ökningar på 

ca 350 milj. kr. och övriga branscher för sammanlagt ca 500 milj. kr. 

Verkstäderna hade en förhållandevis stor del av sina stödberättigade la
gerökningar under de sista perioderna, dvs. kalenderåret 1976 och andra 
halvåret 1976. En väsentlig del av de stora lagerökningarna i de råvaru
baserade industrierna skedde däremot i företag som fick stöd enbart för 
perioder före den 1 juli 1976. 

I slutet av år 1975 beslöt regeringen att företag som hade fått preli
minära beslut om lagerstöd skulle kunna få förskott på bidraget. För
skottet fick formen av ett lån som löper tills AMS fattar slutligt beslut 
om bidrag, vilket inte kan ske förrän företagen efter stödperiodens slut 
har redovisat utvecklingen av lager och sysselsättning. Samtidigt inför
des efter beslut av riksdagen (prop. 1975/76: 25, lnU 23, rskr 118) en 

möjlighet att ge stödföretagen statlig garanti för lån som de tar i sam

band med lagerökningen. Under tiden t. o. m. november 1976 hade 295 

företag beviljats förskott med sammanlagt 310 milj. kr. Samtidigt hade 
62 företag beviljats statlig garanti för lagcruppbyggnadslån på 175 milj. 

kr. 
Även investeringsfondsmedel har under åren 1975 och 1976 fått an

vändas för lageruppbyggnad. T. o. m. november 1976 fick 163 företag 
tillstånd att föra över 770 milj. kr. från investeringsfonder till s. k. 

lagerinvesteringskonton. Samtidigt fick 13 företag använda 57 milj. kr. 
av särskilda investeringsfonder för att bygga upp lager. 
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Lageruppbyggnaden under åren 1975 och 1976 har enligt min mening 
medfört stora fördelar för samhället som helhet. Den har gjort det möj
ligt att behålla en hög sysselsättningsnivå i industrin trots att konjunktur
läget i flera av våra viktigaste exportmarknadsländer har varit sämre än 

någonsin sedan 1930-talet. De beslutade förbättringarna av anställnings
tryggheten för de redan sysselsatta har därigenom kunnat förverkligas 
utan att läget för de nytillträdande på arbetsmarknaden har försämrats. 
Ingen grupp på arbetsmarknaden har drabbats av någon nämnvärd ök

ning av arbetslösheten. De uppbyggda lagren kan i en konjunkturupp
gång bidra till att minska risken för flaskhalsproblem i produktionen 
och de risker för ökad inflation som då kan bli följden. 

Vad jag nu har sagt hindrar dock inte att den nuvarande stora lager
hållningen innebär vissa problem. Den väntade förbättringen av avsätt

ningsmöjligheterna utomlands har fördröjts. Det är viktigt att företagen 
ändå fortsätter att hålla sysselsättningen uppe och inte nu vidtar stora 

nedskärningar av produktionen i syfte att snabbt bli av med lagren. 
Regeringen har därför beslutat att de företag som har utnyttjat lager
stödet och fortsätter att hålla sysselsättningen uppe under första halv
året 1977 skall kunna få ett ytterligare bidrag om de tvingas fortsätta 

att hålla stora lager. Detta bidrag utgår med 8 % av värdet av det över

lager de har kvar den 1 juli 1977 jämfört med lagret i början av den 
första lagerstödsperioden för resp. företag under 1975 och 1976. Det 

fortsatta lagerstödet utgår dock bara om detta överlager den 1 juli 1977 
är minst hälften så stort som det var den 1 januari 1977. Stödet utgår 
dessutom inte med större belopp än vad som motsvarar 8 % av över
lagret den 1 januari 1977. Innebörden av dessa bestämmelser är att bi
drag utgår till företag som för att hålla sysselsättningen uppe behåller 
minst halva sitt överlager i ytterligare ett halvår, men stödet stimulerar 
inte till ytterligare ökning av lagren. Ett villkor för stödet hör vara att 
sysselsättningen bibehålls på minst samma nivå som den 1 januari 1977. 

Regeringen bör i detta sammanhang begära riksdagens bemyndigande 
att förlänga de statliga garantier för lageruppbyggnadslån som går ut 

den 1 april 1977 till den 1 oktober 1977. Erhålles detta bemyndigande 

avser jag att föreslå regeringen att nyssnämnda lånegarantier förlängs. 

De nu införda bestämmelserna medför att utgifterna under nästa 

budgetår blir större än vad AMS har räknat med. Jag beräknar medels
behovet för lagerstöd under budgetåret 1977/78 till 400 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen be

stämmer att i enlighet med vad jag har anfört i det föregående 
förlänga giltighetstiden för statliga garantier för lageruppbygg

nadslån, 
2. till Stöd till lageruppbyggnad för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förslagsanslag av 400 000 000 kr. 
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B 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 

1975176 Utgift 347 891 000 
1976/77 Anslag 870 400 000 
1977178 Förslag 761550000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Kontant stöd vid 

arbetslöshet. I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbets

löshetskassor, Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

1975/76 
Utgift 

1976/77 
Anslag 

1977/78 
Beräknad ändring 

AMS Föredra-
ganden 

Ersättning till arbets
löshetskassor 
Omställningsbidrag 
Kontant arbets

306 880 000 802 400 000 - 171 400 000 - 110 900 000 
8 268 000 12 000 000 10 000 000 10 000 000 

marknadsstöd 28 965 000 
Förvaltningskostnader 3 778 000 

347 891 000 

50 000 000 + 11 500 000 
6 000 000 + 732 000 + 550 000 

870 400 000 -180 668 000 -108 850 000 

Delprogrammet Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet 
enligt lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring (ändrad senast 
1976: 828). De erkända arbetslöshetskassorna får genom AMS bidrag för 
utbetalade ersättningar och förvaltningskostnader. Kassor med speciellt 
stora ersättningsutbetalningar eller med i övrigt otillräckliga ekonomiska 
resurser kan genom särskilt stöd få nödvändig förstärkning. 

Under delprogrammet Omställningsbidrag redovisas kostnader för 
omställningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen. Bidragsgivningen 
är under successiv avveckling sedan den 1 januari 1974. 

Delprogrammet Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt 
lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd (ändrad senast 1975: 
1274). Stödet utgör ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen och ger 
ett ekonomiskt skydd för nytillkomna på arbetsmarknaden. 

AMS 

Ers ätt ni n g t i 11 arbets I ös hets kassor. Medelsbehovet 

för budgetåret 1977178 bestäms dels av statsbidragets storlek verksam
hetsåret den 1 januari-den 31 december 1977, exkl. de a-contoutbetal

ningar som görs under tiden den 1 januari-den 30 juni 1977, dels av 
de a-contoutbetalningar som sker för tiden den 1 januari-den 30 juni 

av verksamhetsåret 1978. Medelsbehovet kommer således att baseras 
på det genomsnittliga förhållandet under såväl försäkringsåret 1977 som 
1978. Avgörande för kostnadsberäkningen är det genomsnittliga antalet 

9 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bil. 15 
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ersättningsdagar per kassamedlem och år. Under de senaste åren har 
medlemsantalet i arbetslöshetsförsäkringen ökat med i genomsnitt ca 
100 000 per år. Denna ökning torde komma att fortsätta de närmaste 

åren. 
I budgetförslaget för 1975/76 kalkylerades antalet ersättningsdagar 

per årsmedlem till 5,0. Genom att den arbetsmarknadspolitiska hered
skapen var hög och en rad sysselsättningsstödjande åtgärder sattes in 
kom antalet ersättningsdagar att uppgå till 3.2. 

Ersättningsutbetalningarna har sjunkit under de tre senaste åren. En 
prognos över antalet ersättningsdagar per årsmedlem är dock svår att 
göra, eftersom ett flertal svårbestämda variabler måste ligga till grund 
för heräkningen. 

AMS har i sina beräkningar utgått från 4,0 ersättningsdagar per års
medlem. Medelsbehovet för budgetåret 1977178 beräknas då uppgå till 

631 milj. kr. Fördelningen av kostnaderna framgår av följande tabell. 

Statens kostnad för grundbidrag 
Progressivbidrag 
Förvaltnings bidrag 
Särskilt stöd till erkända arbetslöshctskassor 

177 000 000 
416 020 800 

23 010 000 
15 000 000 

631030 800 

0 m s t ä I l n i n g s b i d r a g. Antalet kvarvarande personer med om

ställnings bidrag uppgick i december 1975 till 1 643 och i januari 1976 
till 934. Nedgången kan hänföras till att det kontanta arbetsmarknads

stödet höjdes till 45 kr. per dag den 1 januari 1976 varvid denna stöd
form blev förmånligare än omställningsbidrag. Under budgetåret 1976/ 
77 väntas en fortsatt nedgång av antalet personer som uppbär bidrag. 
Jämfört med budgetåret 1975176 beräknas antalet bidragsdagar minska 
med ca 40 % . Omställningsbidraget befinner sig under avveckling sedan 

den t januari 1974 och utgår under en övergångsperiod endast till den 
som före detta datum har beviljats sådant bidrag. Med hänsyn härtill 
beräknar AMS medelsbehovet för budgetåret 1977178 till 2 milj. kr. 

Kont a n t a r bets mark n ad s stöd. Delprogrammet infördes 

den 1 januari 1974. Omkring 12 500 personer per månad uppbar stöd 

under kalenderåret 1975 och drygt 85 milj. kr. utbetalades, motsvarande 

2,3 milj. ersättningsdagar. 
Ännu saknar man tillräcklig erfarenhet av denna stödform för att 

med någon större säkerhet kunna bedöma dess framtida omfattning. 

Troligen kommer dock antalet ersättningsdagar under ett normalår att 

uppgå till ca 4 milj. fördelade på helt och halvt stöd. Statens kostnader 
för verksamheten inskränker sig till en tredjedel av totalkostnaden 
medan två tredjedelar bestrids av arbetsgivaravgifter. AMS beräknar 

medelsbehovet för budgetåret 1977178 till 50 milj. kr. 
Det totala medelsbehovet för programmet Kontant stöd vid arbetslös

het beräknas för budgetåret 1977/78 till 690 milj. kr. 
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Föredraganden 

Det är svårt att bedöma arbetslöshetens omfattning och dess fördel

ning på kassor med olika ersättningsnivåer. Beräkningarna av statens 

kostnader för statsbidraget till arbetslöshetskassorna och det kontanta 

arbetsmarknadsstödet måste därför baseras på tämligen osäkra antagan

den. 
Den 1 januari 1977 infördes enligt riksdagens beslut (prop. 1976177: 7, 

AU 1976177: 9, rskr 1976177: 18) i arbetslöshetsförsäkringen tre nya 

dagpenningklasser på 140, 150 och 160 kr. samtidigt som den Higsta 

dagpenningklassen på 40 kr. slopades. Från samma tidpunkt gäller också 

ändrade och för kassorna förmånligare regler för beräkning av progres

sivbidraget. Jag räknar med att det utökade antalet dagpenningklasser 

kommer att medföra en höjning av den genomsnittliga ersättningen vid 

arbetslöshet. 
Det kontanta arbetsmarknadsstödet har genom riksdagsbeslut höjts 

fr. o. m. den 1 januari 1977 (prop. 1976177: 37, AU 1976177: 10) från 

45 till 55 kr. per hel ersättningsdag. Som följd härav har regeringen be

slutat att höja grundbidraget till de erkända arbetslöshetskassorna med 

motsvarande belopp. 
Med utgångspunkt i 4,0 ersättningsdagar per kassamedlem och år 

beräknar jag mcdelsbehovet för detta anslag inkl. förvaltningskostnader 

till 761 SSO 000 kr. Av bidraget till de erkända arbetslöshetskassorna be

räknar jag 15 milj. kr. för särskilt stöd till vissa kassor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kontant stöd vid arbetslöshet för budgetåret 1977178 an

visa ett förslagsanslag av 761 550 000 kr. 

B 6. Totalförsvarsverksamhct 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

28 123 000 

24 062 000 
24 882 ()()() 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Totalförsvarsverk

samheten som består av delprogrammen Försvars- och beredskapspla

nering samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

1977/78 
1975/76 1976/77 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Föredra-
ganden 

Försvars- och be-
redskapsplanering I 883 000 2 090 000 ·i· I 960 000 
Vapenfria tjänste-
pliktiga 20 055 000 12 592 000 -1-13 508 000 
Förvaltningskostnader 6 185 000 9 380000 + I 470 000 I 820 000 

28123 000 24062 000 -i-16938000 +820000 
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Delprogrammet Försvars- och beredskapsplanering omfattar dels 
planering för utnyttjande av landets arbetskraft under beredskaps- och 
krigstillstånd samt planläggning av arbetsmarknadsverkets krigsorganisa

tion, dels statsbidrag till sådana frivilliga försvarsorganisationer som 
fyller viktiga uppgifter när det gäller utbildning av personal för arbets
uppgifter i krigstid inom totalförsvarets civila delar. Verksamheten, som 
huvudsakligen är av utrednings- och informationskaraktär, handhas i 
AMS av försvarsenheten och regionalt av länsarbetsnämnderna. 

Delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga omfattar utbildning, redo
visning och registrering av värnpliktiga som har fått tillstånd att fullgöra 
vapenfri tjänst. Utbildningen syftar till att de vapenfria skall kunna 
fullgöra en för samhället betydelsefull tjänst inom totalförsvaret. AMS 

handhar redovisning och registrering av de vapenfria samt bestämmer 
vilket slags tjänst de skall fullgöra och när. Delprogrammet belastas av 

kostnader för ekonomiska och sociala förmåner åt vapenfria tjänste
pliktiga. Dessa förmåner, som utgår enligt samma regler som gäller för 
övriga värnpliktiga, avser bl. a. lön, inkvartering, förplägnad, visst antal 
fria resor samt familjebidrag i vissa fall. Delprogrammet belastas 
vidare av ersättningar för vissa utbildningskostnader m. m. till myndig
het eller annan som tilldelas vapenfria tjänstepliktiga. 

AMS 

Inom ramen för pågående försök med långsiktsplanering inom det 
ekonomiska försvaret utfärdade handelsministern under våren 1976 an
visningar för en femårig programplanering för perioden 1977178-

1981/82 samt för anslagsfral}lställningarna för budgetåret 1977 /78. AMS 
har i enlighet härmed i annat sammanhang till arbetsmarknadsdeparte
mentet och till överstyrelsen för ekonomiskt försvar (för samordning 
i den gemensamma programplanen) överlämnat en motiverad program

plan för åren 1977-1982. Budgetförslaget för 1977178 överensstämmer 
med framställningarna rörande första året i denna plan. 

Försvars- och beredskaps planering. Under budget

året 1975176 har branschplanläggning genomförts för livsmedelsindu

strin samt påbörjats för textil-, läder- och lädervarutillverkning, massa-, 

pappers- och pappersvarutillverkning samt metallframställning. Genom 

hård prioritering har en väsentlig beredskapshöjning av personalplan

läggningen inom hela tillverkningssektorn ägt rum. Delar av personal

planematerialet har under budgetåret överförts till ADB. Detta arbete 
kommer att fortsätta även under budgetåret 1976/77. Planläggnings

nivån skall totalt sett höjas. 
Ca 45 000 män, som av ålders- eller andra skäl lämnat försvarsmakten 

har på sedvanligt sätt fördelats. I syfte att snabbare föra över de värn-
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pliktiga som lämnar försvarsmakten efter fullgjord värnpliktstid till ci

vilförsvaret skall två åldersklasser (ner t. o. m. 46 år) i stället för en för
delas under budgetåret 197 6177. En total översyn och revidering av ver
kets planeringsanvisningar till myndigheter och näringsliv skall påbör

jas liksom även försök med en förenklad planläggningsmetodik. 

De frivilliga försvarsorganisationerna utbildade under budgetåret 

1975/76 1 200 personer vilket innebär en nedgång i förhållande till 

tidigare år. Orsaken härtill är bl. a. att det beviljade statsbidraget inte 

täckt kostnadsfördyringarna. Också för budgetåret 1976/77 kommer 
utrymmet för utbildning att minska. Medelstilldelningen medger i stort 

sett endast utbildning för att ersätta avgången och del av påbjuden 
repetitionsutbildning. Någon reducering av bristerna kommer knappast 

att kunna ske. 
AMS föreslår, att statsbidraget till de frivilliga försvarsorganisatio

nerna skall utgå med 4 050 000 kr. för budgetåret 1977/78, vilket skulle 

medge en reducering med ca 15 % av bristerna på frivillig personal 

(reservarbetskraft) till totalförsvarets civila delar och ett genomförande 

av författningsenlig repetitionsutbildning under en fyraårsperiod för 

huvuddelen av personalen. 

Utbildningsbehovet fördelar sig enligt följande: 
utbildning av djurskötare och traktorförarc till jordbruket (1 423 000 
kr.) 

utbildning av bilförare till det ekonomiska försvaret (2 493 000 kr.) 
utbildning av viss personal till krigslänsstyrelserna och frivilligorga
nisationernas krigskanslier (134 000 kr.) 

Vapenfria tjänste p 1 i k tiga. Vapenfri verksamheten har un

der de senaste åren kännetecknats av stor brist på utbildningsplatser 
med långa väntetider som följd. Under budgetåret 1975/76 har antalet 
utbildningsplatser ökat något. För budgetåret 1976/77 finns fullständi
ga planer utarbetade för ca 400 000 tjänstgöringsdagar. Medelstilldel
ningen räcker dock endast till 325 000 tjänstgöringsdagar. Därtill kom
mer överskjutande dagar från budgetåret 1975/76 samt repetitionsut
bildning. Antalet vapenfria som väntar på att få fullgöra sin grundut
bildning beräknas under budgetåret 1976177 öka från ca 2 600 till 3 000. 

För att råda bot på den långa väntetiden för inkallelse till grundut

bildning föreslås för budgetåret 1977/78 en utökning av antalet tjänst
göringsdagar till 420 000. Medelsbehovet för de vapenfrias förmåner 

beräknas till 26, 1 milj. kr. varav för familjebidrag 1,8 milj. kr. och er

sättning för vapenfrias utbildning 0,3 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet för anslaget Totalförsvarsverksamhet be

räknas under budgetåret 1977/78 till 41 milj. kr. ( + 16 938 000 kr.) 
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Föredraganden 

1974 års försvarsutrcdning (FÖ 1974: 04) som har till uppgift att ut

reda totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. överlämnade i början av 
år 1976 delbetänkandet (SOU 1976: 5) Säkerhetspolitik och totalförsvar. 

Av utredningsdirektiven framgår att slutbetänkandet bör redovisas i så
dan tid att förslag till riksdagen om totalförsvarets inriktning kan läm

nas under år 1977. Under förvåren 1977 väntas också 1973 års va
penfriutredning lägga fram sitt betänkande rörande de vapenfria tjäns
tepliktiga. 

I avvaktan på särskild proposition om totalförsvarets fortsatta inrikt
ning bör förevarande anslag nu tas upp med ett preliminärt belopp inkl. 

förvaltningskostnader. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen genom beslut nyli

gen för innevarande budgetår utökat ramen för antalet tjänstgöringsda
gar för vapenfria värnpliktiga med 20 000 dagar för att minska vänteti
den för inkallelse till grundutbildning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Totalförsvars

verksamhet för budgetåret 1977 /78 beräkna ett förslagsanslag 

av 24 882 000 kr. 

B 7. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

5 288 170 
7 000 000 

7 000 000 

Reservation 9 757 637 

Från anslaget bestrids arbetsmarknadsverkets utgifter för anskaffning 
av utrustningsföremål med ett inköpspris överstigande 10 000 kr. och 
med en beräknad livslängd av minst tre år. Även engångsanskaffningar 

kan göras med medel från detta anslag. Annan utrustning anskaffas 

med anlitande av resp. programanslag. 
Investeringsobjekten utgörs till största delen av maskinutrustning för 

beredskapsarbeten och inventarier för arbetsförmedlingarna. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfattning samt anskaffning under budgetåren 

J 975/76-1977 /78 framgår av följande sammanställning. 
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Utrustningens värde efter avskrivningar samt anskaffningar 

(I 000-tal kr.) 

Slag av utrustning Värde Inköp Värde Plane- Beräknat 
1975- 1975/76 1976- rade värde 
07-01 07-01 inköp 1977-

1976/77 07-01 

Byggnader 27 500 500 20 695 16 795 
Aske gård 5 430 4 885 4 395 
Entreprenadmaskiner 
och fordon 5 450 I 350 4010 I 310 3 860 
Vagnar och bodar 5 880 800 5 130 I 000 4 980 
Maskiner för industriella 
beredskapsarbeten 7 950 I 500 7 190 3 105 8 155 
Maskiner för kontorsarbets-
centraler I 490 400 1 900 800 2 010 
Tjänstebilar och tryckeri-
maskiner 210 300 235 385 480 
Engångsanskaffningar 
Teleutrustning 700 2 985 
Kontorsinventarier 200 305 
Centralregister 1 250 2 455 
Flyktingförläggningen i 
Alvesta 5 300 
Övriga engångsanskaff-
ningar 445 

53910 7000 44 045 18 090 40 675 

Eftersom AMS fordonspark är försliten beräknas investeringsutgifter

na för ersättningsanskaffning av ett 30-tal fordon bl. a. bussar, lastbilar 

i pickup-utförande samt jeepar till 2,1 milj. kr. Även en del mindre 
servicemaskiner behöver ersättningsanskaffas. Utgifterna härför beräk

nas till 0,4 milj. kr. De totala investeringsutgifterna för entreprenad

maskiner och fordon uppgår då till 2,5 milj. kr. lnvesteringsutgifterna 
för ersättningsanskaffning av kontors-, personal- och rastvagnar för bc
redskapsarbetsplatserna uppgår till 2,5 milj. kr. 

En av orsakerna till de relativt sett höga dagsverkskostnaderna för de 
industriella beredskapsarbetena är den starkt förslitna maskinutrust

ningen. Medelstilldelningen under tidigare budgetår har inte medgivit 
någon nämnvärd ersättningsanskaffning, vilket har påverkat produk
tionskvaliteten. För budgetåret 1977178 behövs minst 4 milj. kr. för in
vesteringar i industriella beredskapsarbeten, varav 3,5 milj. kr. .till er

sättningsanskaffningar och teknisk upprustning samt 0,5 milj. kr. till 

miljövårds- och arbetarskyddsåtgärder. 

Produktionen vid kontorsarbetscentralerna prissätts, enligt direktiven, 

marknadsmässigt. Samtidigt som produktionen har inriktats mot nya 

områden har under senare år en teknisk och maskinell upprustning ge

nomförts delvis. Bristerna i den maskinella utrustningen är dock allt

jämt påtaglig. För att en nedskärning av KAC-verksamheten skall kun

na undvikas behövs 1,5 milj. kr. för ersättning av förslitna maskiner 
m.m. 

Plane- Beräknat 
rade värde 
inköp 1978-
1977/78 07-01 

13 815 
3 955 

2 500 4 800 
2 500 6 210 

4000 9 680 

1 500 2 685 

140 440 

2 000 
200 
300 

360 

13 500 41585 
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Inflyttningen i nya lokaler i kvarteret Tegen i Solna hösten 1974 

medförde en delning av AMS interna tryckeri, därför att de nya lokaler
na endast inrymde ett mindre "närtryckeri". Vid detta närtryckeri mång
faldigas idag handlingar i smärre upplagor. För AMS eget behov trycks 

alltjämt de längre serierna vid Lindhagensgatan 128, där också adresse
ringsanläggningen är belägen och varifrån större delen av AMS distribu
tion av trycksaker äger rum. För ersättningsanskaffning av sidomaskiner 
till tryckeriet vid Lindhagensgatan 128 samt närtryckeriet i Solna 
uppgår investeringsbehovet till 50 000 kr. 

För ny- och ersättningsanskaffning av telefonväxlar och snabbtelefon

anläggningar till länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna behövs 
investeringar om 2 milj. kr. varav hälften är ersättningsanskaffning. 

Investeringsbehovet för telefonväxlar uppgår till 1,4 milj. kr. De större 
investeringarna planeras ske vid arbetsförmedlingarna i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Helsingborg, Borås och Trollhättan. 

För ersättningsanskaffning till länsarbetsnämnderna av kopieringsut
rustning, stencilduplikatorer och viss övrig kontorsutrustning erfordras 
200 000 kr. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1975/76 redogjorde AMS ut
förligt för behovet av bl. a. kort- och aktautomater till länsarbetsnämn
derna. AMS beräknar investeringsbehovet för detta ändamål budgetåret 

1977 /78 till 300 000 kr. 
För övriga engångsanskaffningar beräknar AMS investeringsbehovet 

till 310 000 kr. 
Det totala medelsbchovet för anslaget Anskaffning av utrustning un

der budgetåret 1977/78 beräknas till 13,5 milj. kr. (+6 500 000 kr.). 

Föredraganden 

För anskaffning av utrustning under innevarande budgetår anvisades 
från början ett belopp om 7 milj. kr. För nästa budgetår har AMS be
gärt medel bl. a. för tämligen omfattande investeringar vid de indu

striella beredskapsarbetena samt vid kontorsarbetscentralerna. Jag vill 

erinra om att AMS under innevarande budgetår fått 3 milj. kr. på till

läggsbudget I för bl. a. miljö- och arbetarskyddsförbättrande åtgärder 

vid de industriella beredskapsarbetsplatserna. Verksamheten vid de in

dustriella beredskapsarbetena och vid kontorsarbetscentralerna har be

handlats av Organisationskommitten (A 1974: 03) för skyddat arbete 

i dess betänkande (SOU 1975: 82) Organisation för skyddat arbete. 

I avvaktan på den fortsatta beredningen av kommittens förslag räknar 

jag inte med några ytterligare investeringar på dessa områden. 
För övriga ändamål anser jag att ett oförändrat anslag bör vara till

räckligt, vilket i stort sett stämmer överens med AMS beräkningar. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsmarknadsverket: Anskaf f11i11g av utrustning för 

budgetåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 

kr. 

B 8. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 

1975/76 Utgift Reservation 12 508 466 

1976177 Anslag 1 000 
1977178 Förslag 1 000 

1 Under budgetåret har intäkterna överstigit kostnaderna med 48 000 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet 
Förvaltning av utrustning, vilket utgör ett serviceprogram för försörj

ning av övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan ut
rustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket, varvid 

hyran skall beräknas så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Pro
grammet består av delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maski

ner och fordon m. m. 

AMS 

F ö r l ä g g n i n g s b y g g n ad er. Vägledande för delprogrammet 
Förläggningsbyggnaders verksamhet är att förläggningsbehovet i första 
hand skall tillgodoses genom förhyrning på den allmänna bostadsmark
naden. Krav på snabba förläggningsinsatscr samt regionala förläggnings
svårighetcr medför att AMS i viss omfattning måste kunna tillhanda
hålla förläggningsbyggnader. Internt utnyttjas byggnaderna till största 
delen för inkvartering av elever i arbetsmarknadsutbildningen men ett 
förhållandevis stort antal byggnader hyrs också ut till kommuner och 
företag. AMS räknar dock med en fortsatt nedskärning av förläggnings
bcståndet till ca 6 000 platser i egna byggnader vid utgången av budget
året 1977 /78. Därefter beräknas att det egna behovet skall hålla sig 
konstant. Ett betydande antal kommer dock att alltjämt finnas kvar även 

efter utgången av budgetåret för uthyrning till kommuner och företag. 

Också dessa byggnader kommer emellertid att successivt minskas i takt 

med att den kvardröjande bostadsbristen i vissa kommuner elimineras 
och arbetena på en del stora byggarbetsplatser avslutas. Utvecklingen 

illustreras av följande tabell. 
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Antal f örläggningsplatser vid utgången av resp. budgetår 

Ändamål 

Arbetsmarknadsutbildning 
Allmänna beredskapsarbeten 
Särskilda beredskapsarbeten 
Flyktingförläggningar 
Vapenfria tjänstepliktiga 
Uthyrda till kommuner, företag 
m. fl. 
Outhyrda byggnader 

1975/76 

Antal 
platser 

2 410 
90 

900 
275 
350 

I 890 
700 

6 615 

1976/77 

Antal 
platser 

2 200 
90 

850 
250 
350 

2000 
360 

6100 

1977/78 

Antal 
platser 

2 100 
90 

850 
250 
350 

2 000 
360 

6 000 

Delprogrammets utgifter uppgick budgetåret 1975176 till 14, 1 milj. kr. 

medan inkomsterna bl. a. på grund av försäljning av byggnader kom upp 

till 15,5 milj. kr. Inkomsterna från försäljningarna uppgick till 5,9 

milj. kr. 

Den beräknade utvecklingen av kostnader och intäkter framgår av 

följande tabell. 

Kostnader och intäkter av för/äggningsverksamheten (milj. kr.) 

Slag av kostnader/intäkter 1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall 

Kapitalkostnader 9,0 5,6 4,3 
Reparationer och underhåll 4,4 3,4 3,4 
Driftkostnader för outhyrda 
byggnader 0,2 0,2 0,2 
Administration 0,5 1,2 1,2 

Summa kostnader 14,1 10,4 9,1 

Intern uthyrning 6,1 5,4 5,2 
Extern uthyrning 3,5 3,0 2,7 
Sålda byggnader 5,9 2,0 1,2 

Summa intäkter 15,5 10,4 9,1 

Delprogrammets intäkter har under en följd av budgetår överstigit 

kostnaderna varför reservationen under anslaget har ökat. Till största 

delen kan intäkterna hänföras till försäljning av byggnader. En förhål

landevis kraftig realisationsvinst har uppkommit genom att byggnader
nas restvärde har varit lågt jämfört med marknadspriserna som stigit 

mycket snabbt de sista åren. Mot den bakgrunden har AMS gjort en 

översyn av hyressättningen vilket också avspeglas i tabelluppställningen. 

M a s k i n er och f ord o n m. m. Under delprogrammet Maskiner 

och fordon m. m. förvaltas AMS maskinpark vilken är avvägd och sam

mansatt så att den till huvudsaklig del fyller behovet av maskiner för de 
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arbeten styrelsen bedriver inom vägbyggnad, vatten och avlopp, skogs

vård och annan anläggningsverksamhet. I övrigt täcks behovet genom 

inhyrning. Även utrustningsbehovet för industriella beredskapsarbeten 

och kontorsarbetscentraler skall, i avvaktan på att dessa verksamheter 

överförs till annan huvudman, tillgodoses genom delprogrammet. 

Nyinvesteringarna i maskiner under utrustningsanslaget har, i likhet 

med tidigare budgetår, huvudsakligen avsett maskiner för beredskaps

arbeten och kontorsarbetscentraler. Behovet av tyngre schakt- och 

transportmaskiner för arbeten i AMS egen regi har tillgodosetts genom 

inhyrning. 
Utgifterna under delprogrammet har under budgetåret 1975176 över

stigit inkomsterna med nära 1,4 milj. kr. vilket, ställt mot delprogram

mets Förläggningsbyggnader inkomstöverskott om 1,4 milj. kr., totalt 

har inneburit en nästan oförändrad reservation under anslaget. 

Kostnader och intäkter för maskinutrustning m. m. (milj. kr.) 

Slag av kostnaderjintäkter 1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall 

Kapitalkostnader 7.3 7.2 8,1 
Reparation och underhåll 8,2 6,3 6,2 
Förradets drift m. m. 3.5 4,9 4,9 
Inhyrning 0,1 0,2 0,2 
Administration 0,1 0,5 0,5 

Summa kostnader 19,2 19,1 19,9 

Hyror frun intern uthyrning 11,7 12,4 13,2 
Hyror från extern uthyrning 5,5 5,7 5,7 
Försäljningsintäkter 0,7 1,0 1,0 

Summa intäkter 17,9 19,1 19,9 

Föredraganden 

Samtliga kostnader under de båda delprogrammen beräknas bli balan
serade genom motsvarande intäkter. Anslaget bör därför i likhet med 
föregående budgetår föras upp med endast ett formellt belopp av I 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning för bud

getåret 1977178 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 9. Arbetsdomstolen 

1975/76 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

1 789 992 

2 291 000 

3 272 000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra mål enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre ord

förande och 17 andra ledamöter. 
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Beräknad ändring 1977 /78 
1976/77 

Arbets- Före-
domstolen draganden 

Personal 
Handläggande personal 10 -\ 4 + 4 
Övrig personal 6 3/4 + 31/4 + 3 1/4 

16 3/4 + 71/4 + 71/4 

Anslag 
Lönekostnader I 606 900 +852 420 +852420 
Ersättning till ledamöter 360 200 + 51 431 + 51 431 
Sjukvård 3 700 + l 300 + I 300 
Reseersättningar 9 700 + 5 300 + 5 300 
Lokalkostnader 193 000 + 12 000 + 12 000 
Expenser 117 500 + 58 500 + 58 500 

2 291 000 +980951 +980 951 

Arbetsdomstolen 

Pris- och löneomräkningar utgör 327 000 kr. varav 48 033 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
ökningstakten vad gäller antalet inkomna mål har blivit betydligt 

större än vad man räknade med då domstolens personalorganisation 
till följd av 1974 års reform av arbetstvistprocessen m. m. bestämdes. 
Därtill kommer att nyligen genomförda reformer på arbetsrättens 

område med säkerhet kan antas leda till en ytterligare ökning av mål
tillströmningen. Det torde inte vara orealistiskt att räkna med att dom
stolen under budgetåret 1977 /78 kommer att ha en måltillströmning 

i storleksordningen 350-400 mål. 
För att domstolen skall kunna fullgöra sin uppgift att med rimliga 

väntetider för parterna avgöra målen med tillräcklig grad av omsorg 
och för att därtill uppnå en förhållandevis dräglig arbetssituation för 
sekreterare samt kansli- och skrivpersonal måste personalorganisationen 

förstärkas vad gäller nu angivna personalkategorier. En sådan förstärk

ning torde dessutom vara helt nödvändig för att på ett rationellt sätt 
tillvarata den förstärkning som redan skett på ordförandenivå. Dom

stolen finner det därför erforderligt att få ytterligare två sekreterare, 

två kansliskrivare och ett kontorsbiträde/kontorist i befordringsgång. 

Vidare bedömer domstolen att den kontorsbiträdes/kontoristtjänst som 

i personalförteckningen inrättas för 3/4-tid för budgetåret 1976/77 bör 

upptas som en heltidstjänst i personalförteckningen. 
En förutsättning för att antalet ytterligare sekreterare begränsas till 

två är att domstolen tilldelas medel för att kunna anställa två notarier 

i högst F 8. Härigenom skulle bl. a. en del rutingöromål och vissa 
andra mindre kvalificerade delar av sekreterarnas nuvarande arbetsupp

gifter kunna avlastas dessa och läggas på notarierna. Notarietjänsterna 
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skulle ingå som ett alternativt slutled i den nuvarande notarieutbild

ningen enligt notariekungörelsen (1972: 519). En förutsättning för 

tjänsterna skulle vara minst ett års notarietjänstgöring i tingsrätt. Tjänst

göringen i arbetsdomstolen skulle vara ett år. Införandet av ett system 

med notarietjänster, vilket förutom ovan angivna fördelar torde inne

bära ett värdefullt inslag i utbildningen av arbetsrättsjurister, förutsätter" 

att ändringar i notariekungörelsen vidtages. Vidare är en ökad tilldel

ning av medel för vikariats- och övertidstillägg m. m. nödvändig för att 

kunna tillgodose behovet av extra hjälp bl. a. av vaktmästare vid det 

utökade antal huvudförhandlingar domstolen kommer att hålla och för 

utskrift av bandupptagningar. 
För närvarande pågår en översyn av domstolens verksamhetsformer. 

Arbetet härmed kan väntas ge resultat senast vid ingången av budget

året 1977 /78. 

Ersättning till ledamöter avser huvudsakligen dagarvoden, som utgår 

till domstolens deltidstjänstgörande ledamöter i den mån dessa tjänstgör 

i domstolen. Vid beräkningen av medelsbehovet för ersättning till de 

deltidstjänstgörande ledamöterna måste hänsyn tas till att dagarvodena 

fr. o. m. det nu löpande budgetåret höjts kraftigt. Anslaget för dag

arvoden till ledamöter föreslås därför bli höjt med minst 75 %. Den 

föreslagna personalökningen medför vidare en naturlig ökning av an

slagsposten Sjukvård. Vidare måste anslagsposten Reseersättningar till 

följd av domstolens redan utökade verksamhet ökas med drygt 50 %. 

Domstolens nuvarande lokaler är mer än fullt utnyttjade. Domstolen 

har i avvaktan på en lösning av lokalfrågan tvingats vidta högst provi

soriska åtgärder. Det torde bli nödvändigt att domstolen - förutom 

ytterligare tjänsterum för såväl den redan befintliga som den nya per

sonalen - får tillgång till bl. a. en andra sessionssal och ett tredje sam

manträdesrum för muntliga förberedelser. Detta kan leda till att dom

stolen måste flytta till helt nya lokaler. Det är för närvarande svårt att 

överblicka hur lokalfrågan kan komma att lösas. Domstolen kan därför 

inte för dagen ange den ökning av anslaget till lokalkostnader som torde 

bli en nödvändig följd av en utvidgad organisation. Med hänsyn härtill 

har domstolen inte ansett sig böra ange någon ökning för budgetåret 

1977178 av anslagsposten Lokalkostnader, som beror på den redan vid

tagna jämte den föreslagna utbyggnaden av organisationen. Viss upp

räkning har skett. Denna beror emellertid på ändrat hyresbelopp för 

befintliga lokaler samt avtalsenlig lönehöjning till lokalvårdare. 

Expensanslaget bör med hänsyn till bl. a. den ovan föreslagna perso

nalökningen räknas upp med 50 % . Domstolen kommer dessutom 

redan under budgetåret behöva vidta åtgärder innebärande bl. a. upp

rustning av möbler i ett av domstolens båda förberedelserum och av 

ledamotsstolar i domstolens sessionssal, inköp av möbler till den nytill-
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trädde ordföranden och övriga nytillkomna tjänstemän samt nyanskaff

ning av böcker m. m. 
Det totala medclsbehovet för arbetsdomstolens verksamhet beräknas 

för budgetåret 1977178 till 3 271 951 kr. 

Föredraganden 

På senare år har arbetsrätten reformerats i väsentlig mån. Genom

förandet och tillämpningen av de nya lagarna har medfört en markant 
ökning av måltillströmningen i arbetsdomstolen. Domstolen har också 
fortlöpande fått ökade personalresurser. Antalet fast anställda har stigit 

från sex personer i juni 1973 till drygt 16 i juli 1976. Trots denna i och 
för sig kraftiga förstärkning är arbetssituationen vid domstolen f. n. 

mycket ansträngd. Jag avser att under våren .1977 föreslå regeringen att 
för riksdagen lägga fram förslag med syfte att minska måltillström

ningen i arbetsdomstolen och att i vissa avseenden förenkla handlägg

ningsförfarandet. 
I budgetpropositionen 1976177 aviserades behovet av en förstärkning 

av domstolens personalresurser med anledning av medbestämmandela

gens ikraftträdande vid årsskiftet 1976-1977. Det är inte möjligt att re
dan nu uppskatta vilka effekter tillämpningen av lagen kommer att få 

på måltillströmningen i arbetsdomstolen. Det är emellertid viktigt att 
domstolen har resurser att möta den väntade målökningen. Jag förordar 

därför att domstolen under nästa budgetår tillförs ytterligare personal 

i den utsträckning som domstolen har begärt, dvs. fyra handläggar
tjänster och tre biträdestjänster. Medel bör dessutom beräknas för hel
tidsanställning av ett biträde, som nu har reducerad tjänstgöring. Mitt 
förslag innebär bl. a. möjligheter att anställa två notarier vid domstolen. 
Deras tjänstgöring vid domstolen avses vara ett år och ingå som ett 

alternativt slutled i den nuvarande notarieutbildningen. Införandet av 
ett system med notarietjänster vid arbetsdomstolen utgör enligt min 
mening ett värdefullt inslag i utbildningen av arbetsrättsjurister. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för

slagsanslag av 3 272 000 kr. 

B 10. Statens förlikningsmannaexpedition 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

852 574 

719 000 
837 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det 

statliga förlikningsväsendet och leds av en styrelse. Chef för förliknings

mannaexpeditionen är en byråchef. 
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Beräknad ändring 1977 /78 

1976/77 Statens förlik- Före-
ningsmanna- draganden 
expedition 

Personal 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 2 +I +I 

4 +1 +1 

Anslag 
Lönekostnader 370 600 -1- 92 100 + 73 900 
Ersättning till förlikningsmän 
m. fl. 265 300 ~· 34 700 + 34 700 
Sjuk värd 300 
Reseersättningar 34 800 5 200 + 5 200 
Lokalkostnader 37 000 -•- 3 000 + 3 000 
Expenser 8 000 1 200 + I 200 
Ersättning till distriktsför-
likningsmännens expenser 3 000 

719 000 -'-136 200 +118000 

F örli kn i11gsma111we.t ped it ione n 

För egen och den fasta förlikningsmannaorganisationens del förutser 

förlikningsmannaexpeditioncn inga större förändringar från personal

och anslagssynpunkt under budgetåren 1977 /78-1980/81. Emellertid 

kan propositionen 1975/76: 105 Arbetsrättsreform: Lag om medbestäm

mande i arbetslivet. komma att kräva ytterligare förstärkning av expedi

tionens personella resurser. Avtalsrörelsen under dessa år kan i oförut

sedd omfattning påkalla medverkan av såväl särskilda förlikningsmän 
som förlikningskommissioncr. Härvid kan kostnader för arvoden samt 

expenser komma att bli större än under senare år. 

1. Pris- och löneomräkning utgör 47 100 kr., varav 32 700 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Under expenser begärs 500 kr. för ökad representation som följd 

av utländska besök anvisade från Svenska Institutet samt 700 kr. för 

prenumeration på ytterligare dagstidningar för strejkstatistiken. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens f örlikningsmannaexpedition för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 837 000 kr. 
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B 11. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

24 397 

30 000 

30 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frå

gor som avser tillämpningen av Jagen (1949: 345) om rätten till arbets

tagares uppfinningar (ändrad 1976: 191). Nämnden består av ordföran

de och sex ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast 

arvode. I övrigt har nämnden inte någon personal. 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

I förhållande till tidigare år begär nämnden en höjning av anslaget 

med 5 000 kr. 

1. Vissa fasta arvoden har höjts med sammanlagt 3 020 kr. från den 

23 juni 1976. 

2. Antalet sammanträden i nämnden kan väntas bli fler under bud

getåret. Varje sammanträde medför arvodeskostnader av 1 275 kr. Den

na kostnad kan med hänsyn till de ändrade reglerna väntas bli något 

högre än tidigare. 

Föredraganden 

Anslaget bör för budgetåret 1977178 föras upp med oförändrat be

lopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budget

året 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 30 000 kr. 
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C. ARBETSMILJÖ 

Begreppet arbetsmiljö omfattar arbetets villkor i vid mening. Här in
ryms sålunda frågor rörande medbestämmande i arbetslivet, anställ

ningsskydd och åtgärder för att främja anställning av svårplacerade, ar

betsanpassning, arbetarskydd och arbetstidsfrågor. Denna definition av 

arbetsmiljöbegreppet understryker sambandet mellan individernas fak
tiska arbetsförhållanden och deras möjligheter att själva påverka dem. 

Vidare innebär den en markering av att insatser för en bättre arbets

miljö måste innefatta åtgärder som förbättrar möjligheterna till arbete 

för dem som av skilda orsaker står utanför arbetslivet. 

Inflytande i arbetslivet 

Fr. o. m. den I januari 1977 gäller lagen (1976: 580) om medbestäm

mande i arbetslivet. Den drar upp riktlinjerna for den framtida utveck

lingen av arbetsmarknadsparternas inbördes förhållanden i arbetslivet. 

Genom en vidsträckt informations- och förhandlingsrätt i företag och 
förvaltningar skall de anställdas inflytande över det egna arbetet bred

das. Om de anställda begär det, bör kollektivavtal träffas om medbe
stämmande. 

På grundval av den nya lagstiftningen har förhandlingar inletts över 
hela arbetsmarknaden rörande avtal om medbestämmande. Samtidigt 
pågår en omfattande utbildning i parternas regi om lagen och om de 
förhandlingsmönster och avtal som bedöms växa fram i dess spår. 
Denna utbildning avses vara permanent och anordnas för alla fackligt 
förtroendevalda liksom för dem som representerar arbetsgivarsidan i 
förhandlingar. Utbildningen bedrivs med ekonomiskt stöd från staten. 

Sedan början av 1970-talet har forskningen på arbetarskyddsområdet 
kunnat breddas genom tillkomsten av arbetarskyddsfonden. Genom 
riksdagens beslut i samband med arbetsrättsreformen vidgas nu fondens 
programansvar för forskningen till att omfatta hela arbetslivsområdet. 
Från årsskiftet 1976-1977 inrättas ett särskilt institut, centrum för ar

betslivsfrågor, med uppgift att forska kring förändringar i arbetsformer 

och arbetsorganisation m. m. 

Medbestämmandelagen drar upp mycket vida gränser för det för
handlingsbara området på en arbetsplats och slår därtill fast att kollek

tivavtal bör träffas över ett bredare fält än hittills. De anställdas möjlig

heter att avtalsvägen förändra de faktiska arbetsförhållandena vidgas så
lunda i betydande utsträckning. Vid sidan härav har emellertid pågått 

och pågår en omfattande utbyggnad och revidering av den lagstiftning 

som direkt reglerar arbetslivets villkor. Sedan år 1974 gäller lagarna om 

10 Riksdage11 197fii77. I .rnml. Nr 100. Bil. 15 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 146 

anställningsskydd och om vissa anställningsfrämjande åtgärder samt la
gen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Samma år 

trädde betydelsefulla ändringar i arbetarskyddslagen i kraft. Från år 
1975 gäller lagen om rätt till ledighet för utbildning. Under år 1976 har 

genom lagändring styrelserepresentationen för de anställda utvidgats. 
Arbetet på en ny semesterlag och en ny arbetsmiljölag pågår. 

Det fortsatta reformarbetet på arbetsrättens område övervägs i nya 
arbetsrättskommitten (A 1976: 02). 

Arbetarskydd 

Nu gällande arbetarskyddslag tar i första hand sikte på att skydda de 

anställda mot olycksfall och andra hälsofaror i arbetslivet. Detta är en 
utgångspunkt även i det förslag till arbetsmiljölag, som har lagts fram 

av arbetsmiljöutredningen ( S 1970: 35) och som f. n. övervägs i rege
ringens kansli. Den nya lagstiftningen får emellertid en vidare syftning. 

Arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i så
väl fysiskt som psykiskt avseende. Detta betyder att arbetsplatserna skall 
utformas med tanke på vad som passar människan. Den nya lagen skall 

därigenom tillsammans med annan lagstiftning om arbetslivet, främst 
medbestämmandelagen, ligga till grund för strävandena att varje män
niska skall kunna uppleva sitt arbete som meningsfullt. En naturlig ut
gångspunkt för den nya arbetsmiljölagen är vidare att det är de an
ställda själva som bäst känner problemen. Därför skjuts de anställdas 
medverkan i arbetsmiljöarbetet i förgrunden. Skyddskommitteernas och 
skyddsombudens ställning stärks ytterligare. Arbetsplatsens folk måste 

enligt utredningen i ökad utsträckning få komma in och påverka arbets
miljön redan när den planeras. I lagförslaget uppmärksammas särskilt 
ensamarbete ur denna synvinkel. 

Förslaget till arbetsmiljölag från arbetsmiljöutredningen har varit 

föremål för en omfattande remissbchandling. I remissarbetet ute på ar
betsplatserna deltog över 100 000 skyddsombud och andra intresserade, 

vilket uttrycker den betydelse arbetsmiljöfrågorna tillmäts i det fackliga 

arbetet. Inte minst de förändringar i lagstiftningen som genomfördes 

med verkan från den 1 januari 1974 har inneburit att det fackliga enga

gemanget i fråga om den egna arbetsmiljön kunnat komma till uttryck i 

ett förstärkt lokalt skyddsarbete ute på arbetsplatserna. 

Denna ökade aktivitet i det lokala skyddsarbetct är själva kärnan i 

den omvandling av arbetsmiljön i vårt land som nu pågår. Omvandling
en har påskyndats av att man i de större företagen kunnat ta i anspråk 

medel för extra arbetsmiljöinsatser ur de arbetsmiljöfonder som byggts 
upp genom obligatorisk avsättning av vinstmedel för år 1974. Fram till 

den 1 oktober 1976 hade sammanlagt ca 1 150 milj. kr. ur arbetsmiljö

fonderna tagits i anspråk. 
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De särskilda lånegarantierna för arbetsmiljöförbättringar har efter be

slut av riksdagen förlängts att gälla också under år 1977. Härigenom un

derlättas finansieringen av akuta arbetsmiljöåtgärder i mindre och me

delstora företag som saknar egna arbetsmiljöfonder. 
Det kraftigt vidgade lokala skyddsarbetet har ställt ökade krav på in

satser från yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. En ytterligare 

utbyggnad av arbetarskyddsverkets resurser är nödvändig om arbetsmil

jöarbetet skall kunna fullföljas i önskvärd takt. Arbetarskyddsverket 

föreslås få 85 nya tjänster. 
Den nya arbetsmiljölagstiftningen kommer att understryka det nöd

vändiga i en fortsatt omdaning av arbetsmiljön. Lagförslaget presenteras 
inom kort. Efter hörande av lagrådet beräknas en proposition kunna 

läggas fram under våren för beslut vid riksmötet hösten 1977. Den nya 

lagen beräknas nu böra träda i kraft den I juli 1978 för att medge er
forderlig tid för information och utbildning kring den nya lagstift

ningen, författningsarbete m. m. 

Arbetstid och semester 

Arbetstids- och semesterreformer har tidigare till stor del motiverats 
utifrån arbetarskyddsaspekter. I takt med att arbetstids- och semester
villkoren har förbättrats har skyddsaspekten trätt i bakgrunden. De re

former som genomförts eller förberetts under senare år har i huvudsak 
motiverats utifrån andra utgångspunkter, såsom t. ex. utjämning av 
skillnader mellan olika grupper anställda. Viktiga arbetstidsreformer har 
också uppnåtts genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. 

I strävan att förändra arbetslivet och öppna arbetsmarknaden för nya 
grupper får arbetstidsfrågorna en delvis ny roll. En anpassning av ar
betstiderna till de skiftande förhållanden som gäller för skilda grupper 
och inom skilda branscher har framstått och framstår som i hög grad 
angelägen. Den delpensionsreform som trädde i kraft den I juli 1976 
möjliggör en individuell anpassning av arbetstiderna för arbetstagare 
över 60 år. På det statliga området har avtal träffats som medför vidga
de möjligheter till flexibel arbetstid. 

Riksdagen har under våren 1976 fattat beslut om en ändring i all

männa arbetstidslagen som innebär skärpta regler för övertidsuttag. 

Lagändringen innebär också en anpassning av övertidsberäkningen till 

de avtal om kortare veckoarbetstid som träffats för vissa grupper hel

tidsarbetande. 

Det långsiktiga målet på arbctstidsområdet är en 30-timmars arbets

vecka för alla, uppnådd genom förkortningar av den dagliga arbetstiden. 
Detta utesluter inte att särlösningar kan behöva göras för bl. a. små

barnsföräldrar. Det är i första hand parterna på arbetsmarknaden som 
bör avgöra takten i denna förkortning. Förutsättningarna för och effek-
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tema av en förkortning utreds inom ramen för en till arbetsmarknads

departementet knuten delegation (A 1974: 09> för arbetstidsfrågor. I 

denna är arbetsmarknadens huvudorganisationer företrädda. Delegatio

nen följer och samordnar pågående utrednings- och forskningsarbete på 

arbetstidsområdet samt tar nödvändiga initiativ för att få fram kom

pletterande utrcdningsmateria\. Delegationen har under våren 1976 
Jämnat en rapport avsedd att bl. a. ge underlag för den offentliga debat

ten i arbetstidsfrågor. 

Semesterlagstiftningen står inför en omfattande revidering. Förslag 

till ny semesterlag, innebärande bl. a. fem veckors semester och möjlig

heter att spara viss del av semestern, behandlas f. n. av lagrådet. Rege

ringen avser att därefter förelägga riksdagen ett förslag i frågan så att 

beslut kan fattas under vårriksdagen 1977. För stora delar av arbets

marknaden torde därefter avtal komma att träffas på grundval av den 

nya lagstiftningen. Denna avses träda i kraft den l januari 1978. 

Genom ändring i nu gällande semesterlag är fr. o. m. år 1977 viss 

tids ledighet med föräldrapenning semestergrundande oavset1 vilken av 

föräldrarna som stannar hemma. 

A rhetsanpassning 

Behovet av särskilda åtgärder för arbetshandikappade har accentue

rats under senare år. Svårigheterna för personer med arbetshandikapp 

att få nytt arbete på den reguljära arbetsmarknaden är betydande. 

De åtgärder som ryms inom anslaget Särskilda åtgärder för arbetsan

passning förutsätter tidskrävande insatser av arbetsförmedlingen. För 

flertalet arbetshandikappade är de lediga platserna inte tillgängliga utan 

~peeiella insatser från förmedlingens sida. Av de arbetssökande vid ar

betsförmedlingen registreras ca I 0 % som arbetshandikappade. Detta 

innebär att varje månad ca 20 000 personer med arbetshandikapp är ak

tuella på förmedlingen. Dessa personers behov av en i ökad grad indivi

dualiserad service är ett bärande motiv för personalförstärkningar vid 

arbetsförmedlingen. 

Anpassningsgruppernas arbete studerades under år 1975 av en parts

sammansatt grupp inom AMS. På grundval av gruppens rapport har 

AMS antagit nya riktlinjer för verksamheten. Innebörden i de nya an

visningarna är att arbetsförmedlingen i fortsättningen skall koncentrera 

sitt arbete i anpassningsgrupperna på att i enli.ghet med intentionerna i 

främjandclagen ta frarn arbetstillfällen för de arbetssökande som på 

grund av arbetshandikapp av skilda slag har svårt att på egen hand kon

kurrera om arbetstillfällena. Insatserna för de redan anställda är i första 

hand en fråga för parterna på arbetsplatsen. 
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Flera av de i anslaget Särskilda åtgärder för arhctsanpassning in

gående delprogrammen berörs av pågående utredningsarbete. 

Organisationskommittcn (A 1974: 03) för skyddat arbete lämnade 

hösten 1975 sitt betänkande (SOU 1975: 82) med förslag till ny organi

sation av det skyddade arbetet. Betänkandet har remissbchandlats och 

frågan bereds f. n. i regeringskansliet. 
Sensommaren 1976 avlämnade utredningen <A 1974: 04) rörande viss 

yrkesinriktad rehabiliteringsverksamhet sitt betänkande (SOU 1976: 38). 

Remissbchandlingen har nyligen avslutats. 
Under våren 1977 väntas förslag från utredningen om näringshjälp. 

Riksdagen har nyligen på grundval av förslag i propositionen 

(1975176: 211) Samordnad sysselsättnings- och regionalpolitik antagit 

nya bidragsvillkor för halvskyddad sysselsättning. De nya bestämmel

serna, som gäller fr. o. m. den 1 januari 1977. bör gynnsamt påverka 

möjligheterna för arbetshandikappade att få anställning. 

De i delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade ingående bi

dragsformerna är viktiga hjälpmedel i anpassningsgruppernas arbete. 

Förbättringar inom detta bidragssystem har under 1970-talet skett varje 

år. För nästa budgetår föreslås fortsatta justeringar i stödet till handi

kappade för inköp av motorfordon. 

C 1. Arbetarskyddsstyrelsen 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 

1977 /78 Förslag 

47 443 495 
57 325 ()()() 

69 420 000 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 
arbetstidsfrågor, däri inbegripet arbetsmedicinska frågor och frågor rö

rande den centrala tillsynen på arbetsplatserna enligt produktkontroll

lagstiftningen. Styrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Denna utgörs av en gene

raldirektör och en överdirektör samt nio ledamöter som representanter 

för bl. a. parterna på arbetsmarknaden. Inom styrelsen finns tre avdel

ningar, nämligen tillsynsavdelningen, arbetsmedicinska avdelningen och 

administrativa avdelningen. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Arbetarskydds- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 
Handläggande personal 247 I- 71 28 
Övrig personal 192 t- 50 + 17 

439 -t-121 -1- 45 

Anslag 
Lönekostnader 41837000 -1-14 935 000 -1- 5 494 000 
Sjukvård 72 000 ' 27 000 + 9000 
Reseersättningar I 294 000 + 537 000 -/- 275 000 

därav utomnordiska resor (145 000) (+ 30 000) (+ 30 000) 
Lokalkostnader 4 533 000 -+ 2 569 000 -+ I 889 000 
Expenser 4 289 000 + 3 157 000 -/ 1018000 

därav engångsutgifter (232 000) (+ 652 000) (+ 59 000) 
Vissa kostnader för utildning 
av företagsläkare i social-
medicin 120 000 -I- 13 000 
Upplysning m. m. på arbetar-
skyddets område 2 100 000 t- 2 133 000 _j_ 710000 
Framställning av yrkes-
skadestatistik m. m. -, I 440 000 
Tillhandahållande av för-
fattnings tryck 5 000000 
Uppdrags verksam het 3 080 000 ---,-- 2 700 000 -~- 2 700000 

57 325 000 -'-32 511 000 +12 095 000 

Inkomster, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida under Upp

börd i statens verksamhet, beräknas budgetåret 1977178 till 6 320 000 

kr. (1976177 till 3 320 000 kr.). 

A rbetarskyddsstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning 3 428 000 kr. 

2. Alternativ 0 kan uppnås genom en generellt minskad insats för 

anvisnings- och forskningsarbete. 

3. Tillsynsavdelni11gen är trots de förstärkningar som tillkommit de 

senaste åren underdimensioncrad i förhållande till de krav som ställs 

på avdelningen. Den nya arbetsmiljölagen kommer att accentuera detta 

förhållande, om man vill helhjärtat satsa på att förverkliga lagens in

tentioner. De senaste årens omorganisation och utbyggnad av yrkcs

inspektioncn ställer allt större anspråk på bl. a. ledning och samordning 

från avdelningens sida. Ytterligare insatser måste också till för att byg

ga ut kontakterna med arbetsmarknadens parter. Mot bakgrund härav 

behöver avdelningen förstärkas över hela linjen. Det är vidare nödvän

digt att förstärka ledningsfunktionerna inom avdelningen. Avdelningens 

totala behov av ny personal beräknas till fem överingenjörer, åtta as

sistenter, fyra avdelningsdircktörer, tjugo byrådirektörer, en byråsekre

terare och sju biträden. Enheten för medicinska och sociala frågor före

slås därutöver omorganiserad till byrå. En tjänst som avdelningsdirek-
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tör vid enheten bör därvid ersättas med en tjänst som byråchef 

( + 5 867 187 kr.). 

4. Arbetsmedicinska avdelningen behöver förstärkas för att möjlig

göra ytterligare forskning och utbildning på arbetsmiljöområdet. Sek

tionerna för fysikalisk yrkeshygien och för yrkestoxikologi bör med 

hänsyn till deras centrala roll inom arbetsmedicinen organiseras om till 

särskilda enheter. Inom den kemiska enheten bör servicelaboratoriet 

delas upp i en sektion för medicinsk kemi och en sektion för analyser 

av luft- och dammprover. Totalt beräknas behovet av personaltillskott 

inom avdelningen till två professorer, en avdelningsdirektör, tre psyko

loger, fem förste forskningsingcnjörer, två forskningsingenjörer, en 

förste avdelningsingenjör, fem avdelningsingenjörer, tre ingenjörer, fem 

förste laboratorieassistenter, fyra laboratorieassistenter, en assistent, två 

biträden och en cxpeditionsvakt. Vidare beräknas medel för fem utbild

ningstjänster för yrkeshygienikcr ( + 4 275 573 kr.). 
5. Administrativa avdelningens personalresurser måste kraftigt ut

ökas. Som styrelsen tidigare framhållit är det angeläget att personal

sektionen omvandlas till en byrå och att personalfunktionen i samband 

därmed förstärks. Även ekonomi- och driftfunktionerna måste tillföras 

ökade resurser. För allmänt utredningsarbete behövs likaledes förstärk

ningar. Handhavandet av det av yrkesskadestatistikutrcdningen före

slagna informationssystemet om yrkesskador bör enligt styrelsen orga

nisatoriskt hållas samman med planeringsfrågorna. Med hänsyn bl. a. 

härtill föreslås planeringsenheten omvandlad till en byrå. Arbetstids
byrån måste också få resurstillskott. Arbetsbelastningen vid lagbyrån 

ökar kontinuerligt och väntas öka än mer i samband med den nya 

lagens ikraftträdande. Den kraftiga expansion som äger rum inom ut
bildnings- resp. informationsområdet kräver också personalökningar. To
talt beräknas behovet inom avdelningen till två byråchefer, sex avdel
ningsdirektörer, elva byrådirektörer, tre förste byråsekreterare, åtta assi
stenter, en arkivassistent, tolv biträden, en expeditionsvakt. en tekniker 

och två telefonister ( + 5 373 224 kr.). 
6. För vikariatsersättningar, medel för extra personal, resor, veten

skaplig apparatur och andra inventarier, ADB, annonsering, publika

tionstryck m. fl. expenser samt uppdragsverksamhet behövs ytterligare 

medel ( + 5 058 000 kr.). För ökad utbildning av styrelsens tjänstemän 

erfordras ytterligare 400 000 kr. För upplysning m. m. på arbetarskyd

dets område behövs förstärkning med 1 900 000 kr. Kostnaderna för in

formationssystcmet för yrkesskador beräknas till 1 440 000 kr. och för 

författningstryck till 5 000 000 kr. 

Föredraganden 

Utbyggnaden av arbetarskyddsstyrelsen har pågått under en följd av 
år. Styrelsen ·har under innevarande budgetår 439 tjänster, vartill kom-
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mer ca 100 personer som avlönas genom :forskningsanslag m. m. Perso
nalen vid styrelsen har fördubblats under en femårsperiod. 

Denna kapacitetsökning har gjort det möjligt att intensifiera forsk
ningsvcrksamheten och att bredda denna till ytterligare områden på det 

arbetsmedicinska fältet. Den har vidare inneburit att arbctarskyddssty

relsen fått kraftigt ökade möjligheter att tillgodose de växande anspråken 

från arbetslivets sida när det gäller att utfärda arbetarskyddsföreskrifter 
och att ge råd och anvisningar. 

Antalet olycksfall i arbetet är alltjämt mycket stort. Samtidigt har vi 

under senare år fått ökade kunskaper om gamla och nya risker i arbets
miljön. Kemiska ämnen och andra faktorer i arbetsmiljön som tidigare 
har ansetts ofarliga har inte sällan visat sig ha långsiktiga effekter på 
människan. 

Medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse för människornas hälsa 
och säkerhet och därmed kraven på förbättringar har ökat. Genom de 

ändringar i arbetarskyddslagstiftningen som genomfördes med verkan 
från den 1 januari 1974 har skapats ökade handlingsmöjlighcter för de 

anställda när det gäller att ställa krav på arbetsmiljöförbättringar gent
emot arbetsgivarna och att driva igenom dem. Skyddsombuden har bl. a. 
fått rätt att ingripa i riskfyllda situationer. 

Denna utveckling har lett till avsevärt ökade krav på arbctarskydds
verket i fråga om forskning och tillsyn. Anspråken kan väntas öka yt

terligare när den nya lagstiftningen om arbetsmiljön skall förverkliga~. 

Stegrade krav kan väntas bl. a. när det gäller att utarbeta de arbetar
skyddsföreskriftcr som behövs för att föra ut lagstiftningens intentioner 
i praktisk tillämpning. 

Mot denna bakgrund bör arbctarskyddsstyrelsen få ytterligare per
sonalförstärkningar. 45 nya tjänster föreslås. 

Jag har beräknat medel för 15 handläggande tjänstemän och fyra 
biträden på styrelsens tillsynsavdelning. Denna förstärkning innebär 
ökad kapacitet att utarbeta arbetarskyddsföreskrifter och förhandsbe
döma maskiner och annan teknisk utrustning samt för att utröna om 

kemiska ämnen är godtagbara från skyddssynpunkt. Av nu förorda

de förstärkningar är tre avsedda för kvalificerade handläggare för att 

förstärka ledningsfunktionen inom tillsynsavdclningens allmänna byrå, 

maskinbyrå och kemibyrå. Härigenom ökas möjligheterna att långsiktigr 

planera och leda mera omfattande tillsynsprojekt. Fyra tjänster för hand

läggare avses för ökade insatser i kemiska miljöfrågor. En sådan tjänst 

är avsedd för frågor om psykiska och sociala aspekter i arbetsmiljön. 

För arbetsmedicinska avdelningen beräknar jag medel för tolv tjäns

ter. För att få till stånd en från produktkontrollsynpunkt angelägen för

stärkning av de toxikologiska resurserna behövs sålunda en tjänst som 

professor. Härigenom möjliggörs ökade kvalificerade insatser när det 

gäller olika ämnens giftiga effekter. Inte minst gäller detta cancerfram-
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kallande ämnen. Verksamheten behöver också tillföras ytterligare en 

laboratorieassistent. För den kemiska enhetens servicelaboratorium be

räknas en tjänst för en kvalificerad kemist för att leda verksamheten med 

rutinanalyser av luft- och dammprover. Därmed skapas möjlighet för 

den laborator som f. n. leder verksamheten att ägna ökad uppmärksam· 

het åt forskning och metodutveckling samt ledningen av verksamheten 

med rutinanalyser av biologiska prover. Vidare beräknas två tjänster för 

laboratorieassistenter. Den tekniska enheten behöver tillföras en tjänst 

som avdelningsingenjör för att handha service på elektroniska instru

ment och annan utrustning vid enheten. Den arbetsfysiologiska enheten 

behöver tillföras en tjänst som förste forskningsingenjör. För den arbets

psykologiska enheten beräknas en tjänst som psykolog för kvalificerad 

forskning bl. a. beträffande tekniska och organisatoriska miljöfaktorers 

betydelse för arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. För den ar

betsmedicinska filialen i Umeå beräknas en tjänst för expeditionsvakt. 

För den arbetsmedicinska avdelningen gemensamt slutligen beräknar jag 

tre utbildningstjänster för yrkeshygieniker. Innehavarna av dessa avses 

under två år genom praktiskt arbete kombinerat med teoretiska studier 

lära sig yrkeshygienisk mät- och undcrsökningsmetodik. 

För den administrativa avdelningens kanslibyrå beräknas förstärk

ningar med en tjänst för handläggare och fyra för biträden. Den nu

varande extra byråchefstjänsten där bör ändras till extra ordinarie. Lag

byrån behöver tillföras ökad kapacitet för att medverka i arbetet med 

att ta fram arbetarskyddsföreskrifter och för att handlägga det ökande 

antalet besvär över förelägganden och förbud som meddelas av yrkes

inspektionen. Härför beräknas två handläggare och ett biträde. För att 

öka styrelsens kapacitet på det utbildningsadministrativa området, 

främst internutbildningen, beräknas en handläggare och ett biträde. Den 

snabba ökningen av styrelsens informationsverksamhet och vikten av 

kvalificerade insatser i detta hänseende motiverar att verksamheten 

leds av en avdelningsdirektör. Vidare beräknas ytterligare ett biträde. 
Sammanfattningsvis beräknar jag medel för 45 nya tjänster vid ar

betarskyddsstyrelsen varav 21 vid tillsynsavdelningen, tolv vid arbetsme

dicinska avdelningen och tolv vid administrativa avdelningen. Med hän

visning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet under an

slaget till 69 420 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat med betydligt öka

de medel för upplysningsverksamhet. Detta skall bl. a. göra det möjligt 

för yrkesinspektionen att vid sitt tillsynsarbete ute i företag och för

valtningar vid behov tillställa den lokala skyddsorganisationen erforder

liga arbetarskyddsanvisningar utan dröjsmål och utan kostnad. 

Yrkesskadestatistikutredningen har i sitt betänkande (SOU 1976: 17) 

Skador i arbetet, statistik och annan information, föreslagit ett nytt in

formationssystem för redovisning av yrkesskador. Frågor i samband 

härmed övervägs f. n. i regeringens kansli. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att hos arbetarskyddsstyrelsen inrätta 
en tjänst som professor i Fe 23124 och en tjänst som byråchef 
i Fe 23124 

2. till Arbetarskyddsstyrelsen för budgetåret ] 977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 69 420 000 kr., varav 250 000 kr. att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 

C 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Inredning och utrustning 

1976177 Anslag 

1977 /78 Förslag 
2 700 000 
6 100 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för sådan inredning och utrustning 

som behöver nyanskaffas i samband med att arbetarskyddsstyrelsen er

håller lokaler i en planerad nybyggnad i Västra Skogen i Solna. Under 

anslaget beräknas medel även för motsvarande kostnader för styrelsens 
arbetsmedicinska filial i Umeå. 

By ggnadssty re/se11 

Redogörelse för nybyggnaden i Västra Skogen har lämnats i prop. 

1975/76: 100 (bil. 9 s. 141). Den inredda rumsarean beräknas till ca 
18 400 m2 , varav kontor ca 7 300 m2, undervisningslokaler ca 1 500 m2 , 

laboratorier m. m. ca 4 700 m2 samt förråd ca 3 400 m!!. Häri ingår 
även vissa lokaler för riksarkivet. I nybyggnaden skall härutöver finnas 

restaurang- och motionslokaler. Lokalerna planeras för ca 600 an
ställda utöver lärarpersonal. Undcrvisningslokalerna är dimensionerade 
med hänsyn till en planerad undervisningsvolym av ca 37 000 deltagar

dagar per år. Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas våren 1977 
och inflyttningen beräknas kunna äga rum hösten 1979. 

Regeringen har vidare genom beslut den 12 februari 1976 uppdragir 

åt byggnadsstyrelscn att projektera en nybyggnad för den arbetsmecli

cinska filialen i Umeå. Nybyggnaden beräknas komma att omfatta en 

inredd rumsarca av 2 900 m2• Häri ingår undervisningslokaler och la

boratorier m. m. med 2 100 m2• Lokalerna planeras för ca 60 anställda. 

Undervisningslokalcrna är dimensionerade med utgångspunkt i att un

dervisningsvolymen skall kunna uppgå till lägst 6 000 deltagardagar per 
år. Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas under hösten 1977 och 

inflyttningen beräknas äga rum under första hälften av år 1979. 

Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för anskaffning av inredning 

till arbetarskyddsstyrelsens nybyggnad i Västra Skogen i Solna till 
13 milj. kr. Häri ingår kostnader för tätpackningsinredning för riksar

kivet med 1 milj. kr. Kostnaderna för inredning av nya lokaler för ar-
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betarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska filial i Umeå beräknas till 

3,6 milj. kr. 
Medelsförbrukningen för anskaffning av inredning som behöver be

ställas i ett tidigt skede av planeringen beräknar byggnadsstyrelsen till 

1 milj. kr. 

Utrustningmämnden för universitet och högskolor 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor beräknar kostna

derna för anskaffning av utrustning till 18 705 000 kr. på sätt som fram

går av följande sammanställning. 

Rikstelefonutrustning 
Teletekniska anläggningar 
Stämpelur 
Brandsläckare och sjukvårdsutrustning 
Städ utrustning 
Restaurang- och pentryutrustning 
Motionsutrustning 
Utrustning för undervisning 
Administrativa avdelningen och 

tillsynsavdelningen 
Arbetsmedicinska avdelningen 
Flyttningskostnader 
Konsulter och besiktningar 

I 920 000 
I 000 000 

100 000 
60 000 
60000 

220 000 
15 000 

I 000 000 

2 150 000 
11200000 

780 000 
200000 

18 705 000 

Utrustningsnämnden föreslår dels att den tidigare fastställda delra

men telefonväxel på I 050 000 kr. höjs till 1 920 000 kr., dels att den ti

digare fastställda delramen övrig utrustning vidgas till 16 785 000 kr. 

Mcdelsförbrukningen för budgetåret 1977178 beräknas till 5,1 milj. kr. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadsstyrel

sen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor förordar jag 

att följande definitiva inrednings- och utrustningsplan godtas. 

Inrednings- och utrustningsplan (1 000-tal kr.) 

Objekt Förordad ram Kostnadsram 
eller ändring 
av tidigare ram definitiv delram art 

A. Nybyggnad i 
Västra Skogen 
telefonväxel 870 t 920 2) 
övrig utrustning +15 785 16 785 2) 
inredning + 9 400 14400 2) 

B. Arbetsmedicinska 
filialen i Umeå 
telefonväxel 10 1) 
övrig utrustning l 000 l) 
inredning l-- 2 600 2 700 2) 

--1·28 655 34885 1930 

l) Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 

Medelsför
brukning 
t. o. m . 
. 1976-06-30 

1 
667 

53 

721 

2) Förslag till ändrad kostnadsram i stället för tidigare fastställd delram. 
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Vid beräkningen av kostnadsramarna har jag tagit hänsyn till de tid

punkter vid vilka inredningen och utrus~ningen skall anskaffas. Jag har 

vidare räknat med medel för tätpackningsinredning för riksarkivet i en

lighet med byggnadsstyrelsens förslag. 

Jag beräknar att medelsförbrukningcn under nästa budgetår kommer 

att uppgå till 6, 1 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks

dagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inred

ning och utrustning inom de kostnadsramar som jag har för

ordat i det föregående, 

2. till Arbetarskyddsstyre/sen: Inredning och utrustning för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 6 100 000 kr. 

C 3. Yrkesinspektionen 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

45 587 264 

54 180 000 

62 110 000 

Från anslaget bekostas den allmänna yrkesinspcktionen, vilken har 

att utöva tillsyn över efterlevnaden av arbetarskydds- och arbetstidslag

stiftningen m. m. samt - inom sitt verksamhetsområde - produkt

kontrollagstiftningcn. Den allmänna yrkesinspcktionen svarar även för 

arbetstidsinspektioncn för vägtrafiken. Y rkesinspeklionen är organiserad 

på 19 distrikt. Tillsynen utövas i huvudsak genom besök på arbetsplat

serna och genom förhandsprövning av ritningar m. m. till ny-, till- eller 

ombyggnad av arbetslokaler m. m. 

1976/77 Beräknad ändring I 977 /78 

Arbetarskydds- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Handläggande personal 359 -:- 57 + 23 
Övrig personal 103 + 43 + 17 

462 +100 + 40 

Anslag 
Lönekostnader 42 194 000 +10 249 000 _;_4 645 000 
Sjukvård 47 000 + 20000 + 8 000 
Reseersättningar 3 712 000 + l 155 000 + 670 000 
Lokalkostnader 4 313 000 f- 2 032 000 +1319000 
Expenser I 479 000 -I 1 734 000 + 768 000 

därav engångsutgifter (203 000) (+ 962 000) (+ 357 000) 
Utbildning och information I 895 000 + 2 313 000 + 390 000 
Anskaffning och underhåll 
av instrument 540 000 + 134 000 -I 130000 

54180 000 +17 637000 +7930 000 
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A rbetarskyddssty relsen 

J. Pris- och löneomräkning 2 716 562 kr. 
2. Alternativet 0 kan uppnås genom indragning av 21 tjänster för 

handläggande personal och fem tjänster för övrig personal. Detta skulle 

i första hand leda till en minskning av arbetsplatsbesöken. 

3. För att kunna svara mot de ökande kraven på yrkesinspektioncn 

krävs en utbyggnad av personalresurserna med fem kvalificerade ke

mister, 30 yrkesinspektörer och 15 inspektörer. För en utbyggnad av 

den juridiska funktionen inom distrikten begärs sju byrådirektörcr 

( + 7 702 398 kr.). 
4. Distriktens kansliorganisation måste byggas ut. För ändamålet yr

kas 20 tjänster för kvalifiee.rade biträden samt tre tjänster som expedi

tionsvakt. För kodning av yrkesskadeanmälningar på distrikten yrkas 

20 tjänster som assistent ( + 3 627 741 kr.). 

5. Ytterligare medel behövs för vidgning av den interna utbildningen 

samt för en förbättrad utbildning av de kommunala tillsynsmännen 

( + 2 105 000 kr.). 

6. För resor, anskaffning och underhåll av instrument m. m. erford

ras ytterligare medel ( + 1 688 000 kr.). 

Föredraganden 

Yrkesinspcktionens tillsyn avser i första hand en direkt kontroll av 

att gällande bestämmelser på arbetarskyddsområdet efterlevs i arbets

livet. Samtidigt har yrkesinspektionen att ge stöd till skyddsombud och 

skyddskommitteer i deras arbete att förbättra arbetsmiljön i företag 
och förvaltningar. Denna del av verksamheten, som är av utomordent

ligt stor betydelse, har ökat avsevärt under senare år. Detta är en följd 

bl. a. av de ökade handlingsmöjligheter som skyddsombuden och skydds

kommittcerna fått genom de ändringar i arbetarskyddslagstiftningen 

som trädde i kraft den 1 januari 1974. Också den ökade medvetenheten 

om arbetsmiljöns betydelse från hälso- och säkerhetssynpunkt har spelat 

en roll. Denna utveckling har lett till en glädjande stark utbyggnad av 

det lokala arbetarskyddet, en utveckling som i sin tur innebär stora krav 

på insatser från arbetarskyddsmyndigheterna. 

Yrkesinspektioncn har sedan budgetåret 1970/71 personalmässigt i 

stort sett fördubblats. Denna kapacitetsökning har främst använts för 

en mer grundlig genomgång av problemen på arbetsplatserna i stället 

för en tidigare vanlig mer översiktlig tillsyn. Ofta sker denna tillsyn 

som ett led i projekt som omfattar en viss arbetsmiljöfaktor eller en hel 

bransch. Effekten av yrkesinspektionens insatser har härigenom kunnat 

ökas. 

Det har däremot inte varit möjligt att i önskvärd omfattning öka den 
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mera rutinmässiga tillsynen på arbetsplatser. Det är emellertid ange

läget att också en sådan tillsyn sker, icke minst för att därigenom uppe
hålla kontakten mellan inspektionen och den lokala skyddsorganisa
tionen. Av stor betydelse är att förbättra möjligheterna till kontakt med 

företag med mindre aktiv lokal skyddsorganisation. I detta sammanhang 

vill jag framhålla de regionala skyddsombudens betydelse. 
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört vill jag förorda att yrkesin

spektioncn tillförs ytterligare förstärkningar. En fortsatt utbyggnad är 
vidare angelägen inför ikraftträdandet av den nya arbetsmiljölagstift

ningen. 
För nästa budgetår beräknar jag medel för 40 nya tjänster, varav 22 

för inspekterande tjänstemän. Av dessa är fem avsedda att öka yrkes
inspektionens kapacitet för kvalificerade utredningar och bedömningar 
av kemiska hälsorisker ute på arbetsplatserna. Jag beräknar vidare me

del för 17 biträden. Härigenom bör de inspekterande tjänstemännen 
kunna avlastas vissa kvalificerade rutinuppgifter. Jag beräknar också 

medel för en handläggare för administrativa och juridiska frågor. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet 

under anslaget till 62 110 000 kr. Jag har därvid räknat ökade medel 
bl. a. för utbildning av yrkesinspektionens personal samt för inköp av 
instrument för yrkeshygienisk verksamhet. Jag vill i sammanhanget näm
na att vissa frågor som rör arbetarskyddets organisation torde komma 

att beröras när regeringen till riksdagen redovisar det tidigare aviserade 

förslaget till ny arbetsmiljölag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Yrkesinspektionen för budgetåret 1977178 anvisar ett för

slagsanslag av 62 110 000 kr., varav 1 948 000 kr. att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

C 4. Statens arbetsklinik 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

2 724 337 

3 255 000 

3 430 000 

Statens arbetsklinik prövar handikappade och från arbetssynpunkt 
svårbedömbara personers förutsättningar för olika arbeten, medverkar 
vid utbildning av rchabiliteringspersonal och bedriver forskning och 

utvecklingsarbete inom arbetsprövningens område. 
Arbetskliniken leds av en styrelse om åtta ledamöter. Chef för klini

ken är en överläkare. 
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Personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård åt personal 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Inkomster 

1976/77 

28 

2 767 000 
5 500 

25 000 
183 000 
125 000 
159 500 

Ersättningar för utfört arbete 10 000 

Nettoutgift 3 255 000 

1 Därav för forskning 300 000 kr. 
2 Bortfall av engångsanvisning om 50 000 kr. 

Styrelsen för statens arbetsklinik 

Beräknad ändririg 1977 /78 

Arbetskliniken Föredra-
ganden 

+6 

+I 026 346' 1-188 000 

-1- 7000 + 7 000 
45 ooo• 45000 

-··- 144 000 -r- 25000 

-:-1132 346 +-175 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 217 000 kr. 

2. 0-alternativet innebär att såväl intern- som externutbildning måste 

läggas ned och att kvaliteten på den praktiska prövningen sjunker. 

3. Tjänsten som biträdande psykolog vid kliniken bör bytas ut mot en 

tjänst som psykolog. Tjänsten som kurator bör bytas ut mot en konsu

lenttjänst. Vidare bör arbetsprövningssektionerna tillföras ytterligare tre 

ingenjörstjänster och en lärartjänst. Slutligen behövs en civilingenjör och 

en forskningssekreterare för forsknings- och utvecklingsarbetet inom 

kliniken. Kos.tnaden för omvandling av två befintliga tjänster och in

rättande av sex nya tjänster beräknas till 538 346 kr. Dessutom behövs 
300 000 kr. för forskningsarbetet. 

4. Den riksomfattande informations- och uppföljningsverksamheten 

måste upprätthållas. Nuvarande medelstilldelning för resersättningar 

beräknas vara tillräcklig. För utrikes tjänsteresor bör dock avsättas 
8 000 kr. 

5. Lokalprovisoriet för kliniken kvarstår olöst och fortlöpande under
hållsåtgärder krävs. 

6. Kontorsinventarier måste bytas ut. 

7. Viss medicinsk apparatur, offsetutrustning, en statistikmaskin samt 

mätinstrument behöver anskaffas (l 15 000 kr.). Kliniken disponerar inga 

särskilda medel för utbildnings- och instruktionsverksamhet och begär 

10 000 kr. för detta ändamål. 

Föredraganden 

Statens arbetskliniks framtida ställning och verksamhetsinriktning har 

övervägts av utredningen (A 1974: 04) om den yrkesinriktade rehabili-
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teringen. Remissbehandlingen av utredningens betänkande (SOU 1976: 

38) Yrkesinriktad rehabilitering har nyligen avslutats. 

Jag beräknar det ytterligare medelsbehovet för arbetsklinikens verk

samhet under budgetåret 1977178 till 175 000 kr. Beloppet medger bl. a. 

en viss utökning av utbildnings- och instruktionsverksamheten. Med hän

visning till sammanställningen förordar jag att anslaget tas upp med 

3 430 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stutens arbetsklinik för budgetåret 1977178 anvisa ett för
slagsanslag av 3 430 000 kr. 

C 5. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

1975176 Utgift 930 795 000 

1976177 Anslag 1 083 000 000 

1977178 Förslag 1 215 000 000 

Reservation 95 960 668 

Anslaget omfattar två program, Rehabiliterings- och stödåtgärder för 

svårplacerade samt Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade. 

I det förstnämnda programmet ingår delprogrammen Arbetsprövning/ 

arbetsträning samt Utbildning av svårplacerade. Det andra programmet 

omfattar delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikappade, Närings

hjälp, Arkivarbete. Halvskyddad sysselsättning, Skyddad sysselsättning 

samt Hemarbete. 

1977/78 1975/76 
Utgift 

1976/77 
Anslag Beräknad ändring 

Programmet Rehabiliteri11gs
och stöddtgiirder för svår
placerade 
Arbetsprövning/ arbets träning 
Utbildning av svårplacerade 
Förvaltningskostnadcr 

Programmet Sysselsättni11gs
skapa11de åt!!ärder för svår
placerade 
Arbetshjälpmedel åt 
handikappade 
Näringshjälp 
Arkivarbete 
Halvskyddad sysselsättning 
Skyddad sysselsättning 
Hemarbete 
Förvaltningskostnader 

32 988 000 
n 423 ooo 

2 950 000 

19 679 000 
7 809 000 

556 699 000 
95 986 000 

133 343 000 
I 856 000 
7 062 000 

930 795 000 

41700000 
74 000 000 

3 500 000 

36 000 000 
9 500 000 

562 500 000 
170 000 000 
171800000 

2 500 000 
11 500 000 

1083000 000 

AMS 

+ 15 800000 
+ 18000000 
+ 1 100 000 

+ 6 300 000 
-f- 1 500 000 
' 62 500 000 
+ 66 000 000 
+ 4 300 000 

400 000 
+ I 900 000 

·1-177 000 000 

Föredraganden 

+ 15 800000 
-- 12 000 000 

300 000 

' 2 000 000 -r· 

+ 0 
+ 37 000000 
+ 60000000 
+ 4 300 000 

400000 
+ 1000000 

+132 000 000 
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Arbetsprövningen syftar till att genom medicinsk, psykologisk och 

social utredning samt praktiska arbetsprov under yrkesmässiga former, 

kartlägga den arbetshandikappades intressen och anlagsriktning. Vidare 
skall arbetsprövning ge en bild av den fysiska och psykiska arbets

kapaciteten samt arbetsmotivationen. Arbetsträningen skall ge en syste

matisk uppträning av den arbetshandikappades fysiska och psykiska 

arbetskapacitet och är i många fall en naturlig fortsättning på en medi

cinsk behandling. Genom arbetsträning skall om möjligt prestationsför

mågan byggas upp i nivå med de fysiska och psykiska krav som ställs 

vid ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Utbildning av svårplacerade omfattar anpassningskurser, introduk

tionskurser för skyddat arbete vid verkstad samt företagsutbildning av 

handikappade. I anpassningskurser får arbetshandikappade träning att 

självständigt klara sig i vardagsrutinen såväl i arbete som på fritid. 

Genom praktiskt arbete och teoretisk undervisning under yrkesmässiga 

former, skall kursdeltagaren dessutom nå fram till ökad kännedom om 

förutsättningarna för arbete och/eller utbildning. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde, 

särskilda anordningar på arbetsplatsen, speciella arbetstekniska hjälp

medel samt bidrag och lån till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde 

skall göra det möjligt för arbetshandikappade att med hjälp av biträde 

kunna utföra i stort sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som 

anställer äldre och arbetshandikappade utgår bidrag för särskilda anord

ningar på arbetsplatsen som möjliggör och underlättar arbetet för den 

handikappade. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag lämnas även för 

sådana personer som blivit arbetshandikappade sedan de anställts. Bidrag 

utgår även till arbetshandikappade företagare eller fria yrkesutövare. 
Bidrag kan lämnas till arbetshandikappad för att bestrida utgifter för 

speciella arbetstekniska hjälpmedel som vederbörande behöver för att 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, men som arbetsgivaren normalt ej 
tillhandahåller. För att möjliggöra för arbetshandikappade att få sin ut
komst av arbete, eller förvärva yrkesutbildning, lämnas bidrag och lån 

till anskaffning av personbil eller motordriven invalidvagn för transport 
mellan bostad och arbetsplats eller skola. 

Näringshjälp i form av bidrag eller lån skall ge arbetshandikappad, 

medelålders eller äldre arbetstagare, för vilken icke annan arbetsvårdsåt

gärd är lämpligare, möjlighet att starta ett företag eller, beträffande 

arbetshandikappad, att på vissa villkor fortsätta sådan verksamhet. Som 

förutsättning gäller att personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden men kan driva egen verksamhet och 
därigenom helt eller delvis få sin utkomst. 

Arkivarbete anordnas för att bereda sysselsättning åt sådana arbets

lösa, som inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden och som 

på grund av ålder, hälsotillstånd eller andra särskilda personliga förhål-

11 Riksdagen 1976177. 1 saml, Nr 100. Bil. 15 
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landen inte lämpligen kan hänvisas till andra slag av beredskapsarbeten. 

Arkivarbetsplatser kan inrättas som statligt arkivarbete eller kommunalt 
arkivarbete. Arbetsuppgifterna kan variera från enkla arbeten i klipp
arkiv, gallring och sortering till biträde vid forskningsarbete. På flera 

orter har arkivarbete även inrättats vid särskilda kontorsarbetscentraler. 
Statsbidrag till halvskyddad sysselsättning avses stimulera företag, 

kommunala eller landstingskommunala myndigheter eller inrättningar 

samt statliga affärsdrivande verk att bereda sysselsättning åt arbets
handikappade som inte på vanliga villkor kan få arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. I vissa fall kan person som redan är anställd hos före
tag överföras till arbetsplats för halvskyddad sysselsättning. En förutsätt

ning för verksamheten är att nära samverkan sker mellan arbetsgivare, 
fackliga organ och arbetsförmedling. 

Arbetshandikappad som inte kan få arbete på den reguljära arbets
marknaden kan beredas sysselsättning i verkstäder för skyddat arbete, 
som drivs av landsting, kommuner, föreningar och stiftelser. 

Hemarbete kan beredas sådana arbetshandikappade, framför allt per

soner med rörelsehinder och svårare psykiska handikapp, som av olika 
skäl inte kan ta sig till en arbetsplats. Hemarbete administreras vanligen 
av en särskild hemarbetscentral knuten till verkstad för skyddat arbete. 

Bestämmelser om särskilda åtgärder för arbetsanpassning finns i ar
betsmarknadskungörelsen (1966: 368; omtryckt 1976: 269) och kungö

relsen (1966: 370) om statsbidrag till verkstäder inom arbetsvården (änd
rad senast 1976: 270). 

AMS 

P r o g r a m m e t R e h a b i 1 i t e r i n g s- o c h s t ö d å t g ä r d e r 

för svårplacerade 
Arbets p röv ni n g/a r bets träning. Vid utgången av bud

getåret 1975176 fanns 2 696 platser för arbetsprövning/arbetsträning in
rättade. Antalet platser har inte ökat under budgetåret. Beläggningen på 
arbetsvårdsinstituten har varierat kraftigt mellan länen. I några fall har 
huvudmännens ekonomi angivits som orsak till att platsantalet inte kun

nat utnyttjas till fullo. Den varierande beläggningen är dock till största 

delen beroende på de sökandes handikapp och möjligheterna till andra 

rehabiliterings- och stödåtgärder. Ett annat skäl är att instituten inte haft 

personal för att klara det ökade antalet sökande med svåra socialmedi

cinska arbetshandikapp. Med hänsyn till de förslag om arbetsprövning/ 
arbetsträning som framlagts av utredningen om yrkesinriktad rehabili

tering har någon förändring i platsantalet ej beräknats för budgetåret 

1976/77. Kostnaderna för eleversättning kommer dock att avsevärt stiga 

på grund av de nya bidragsbestämmclserna vid arbetsmarknadsutbild

ning. Fr. o. m. budgetåret 1976177 ansvarar skolöverstyrelsen för ut

bildning av instruktörer och arbetsledare vid arbetsvårdsinstituten. Ut-
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bildningen beräknas börja vid årsskiftet l 976177. Styrelsen kommer un
der budgetåret att genomföra kurser för i första hand sådan personal 

som inte tidigare varit föremål för utbildning. 
I avvaktan på behandlingen av förslag från utredningen om yrkes

inriktad rehabilitering avstår styrelsen från yrkanden om förändringar 
inom delprogrammet Arbetsprövning/arbetsträning. Om beslut med an

ledning av utredningens förslag skulle dröja, hänvisar styrelsen till tidi

gare års anslagsäskanden. För fortbildning av viss personal vid arbets

vårdsinstituten erfordras för arbetsmarknadsstyrelsens del 150 000 kr. 
Det totala medelsbehovet under delprogrammet beräknas för budget

året 1977178 till 57,5 milj. kr. ( + 15 800 000 kr.). 
Ut bi 1 d ni n g av svår p 1 a c era de. Under budgetåret 1975176 

har 1 700 personer deltagit i anpassningsundervisning. Kurser har an

ordnats för synskadade, rörelsehindrade, hörselskadade och döva, intel

lektuellt arbetshandikappade samt psykiskt arbetshandikappade. Ca 

3 500 personer har deltagit i introduktionsutbildning för skyddat arbete 
vid verkstad och ca 1 800 personer i företagsutbildning för arbetshandi

kappade. Under budgetåret 1976177 planeras en utökning av anpass

ningskurserna för döva och hörselskadade samt för psykiskt arbetshandi
kappade. Totalt väntas 1 900 personer delta i anpassningsundervisning. 
Antalet elevveckor beräknas därvid uppgå till 36 000. Verksamheten med 
introduktionskurser för skyddat arbete vid verkstad väntas öka och totalt 
omfatta ca 3 800 personer motsvarande ca 30 000 elevveckor. Företags
utbildning av arbetshandikappade beräknas omfatta 2 300 personer un
der ca 38 000 utbildningsveckor. Totalt beräknas AMS utgifter för del
programmet till 35 milj. kr. under budgetåret 1976177. 

AMS utgifter för anpassningskurser väntas under budgetåret 1977178 
uppgå till 16 milj. kr., vilket ger bidragsutrymmc för 42 000 elevveckor. 
Härtill kommer skolöverstyrelsens utgifter för anpassningskurser som 
beräknas till 54 milj. kr. Det sammanlagda medelsbehovet för anpass
ningskurscr uppgår därmed till 70 milj. kr. Utgifterna för 32 400 utbild
ningsveckor vid introduktionskurser beräknas till 14 milj. kr. och för 
33 600 utbildningsveckor i företagsutbildning för arbetshandikappade 
till 8 milj. kr. 

Tidigare har gällt att företag som förbundit sig att utbilda personer 
med svårare handikapp för anställning i företaget erhållit bidrag härför. 

Bidrag har utgått under högst sex månader för en och samma elev. Om 
arbetsmarknadens parter varit överens därom har ersättningen till före

taget kunnat bytas ut mot utbildningsbidrag till eleven, t. ex. då före

taget vid utbildningens början inte haft möjlighet att anställa den som 
skulle utbildas. Utbildningsbidrag har då kunnat utgå under längre tid 

än sex månader. En annan form har varit provanställning kombinerad 
med yrkesutbildning för äldre arbetssökande om arbetsgivaren varit 
tveksam om den sökandes lämplighet för utbildningen. Utbildningsbidrag 
har utgått under tre månader. 
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Fr. o. m. den l januari 1976 gäller som en gemensam föreskrift för 
all arbetsmarknadsutbildning i företag att den som genomgår sådan ut

bildning skall vara anställd i företaget redan från utbildningens början. 
För utbildning av arbetshandikappade utbetalas till arbetsgivaren ett bi
drag om åtta kronor per timme. Beloppet har dock enligt särskilda före
skrifter jämkats uppåt vid utbildning av svårt arbetshandikappade och 

bidrag kan utgå med 50 % av utgående lön och lönebikostnader. Från 
bl. a. handikapporganisationerna har framförts farhågor för att de änd
rade bidragsvillkoren medför försämrade möjligheter för gravt arbets
handikappade att erhålla utbildning på arbetsplatsen. 

AMS föreslår nu ingen ändring av gällande bestämmelser att arbets

handikappad vid utbildning i företaget skall vara anställd i företaget 
med avtalsenliga förmåner. Styrelsen vill dock anmäla sin avsikt att vid 
utbildning i företag för svårt arbetshandikappade medge en jämkning 
av bidragsbeloppet till företagsutbildning med upp till 75 % av lön inkl. 

lönebikostnader. 

Det sammanlagda medelsbehovet för anpassningskurser, introduk

tionskurser för skyddat arbete vid verkstad samt företagsutbildning för 
arbetshandikappade beräknas i enlighet med vad som här anförts till 92 

milj. kr. ( + 18 000 000 kr.). 
Medelsbehovet för programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för 

svårplacerade beräknas för budgetåret 1977/78 för AMS del till 100,1 
milj. kr. och för skolöverstyrelsens del till 54 milj. kr., sammanlagt 154,l 

milj. kr. ( + 34 900 000 kr.). 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder 

för svårplacerade 

Av de arbetssökande på arbetsförmedlingen registreras ca 10 % som 
arbetshandikappade, vilket innebär att varje månad ca 20 000 sökande 
med arbetshandikapp är aktuella på förmedlingen. Av de arbetshandi
kappade som söker genom arbetsförmedlingen är ca 40 % socialt eller 
psykiskt handikappade. I absoluta tal innebär detta att varje månad ca 

8 000 sådana arbetshandikappade är aktuella på förmedlingen. Därtill 
kommer att många av de fysiskt arbetshandikappade också har psykiska 

besvär av något slag. Arbetsförmedlingen saknar i dagens läge i många 

fall resurser för att genom adekvata åtgärder hjälpa dessa sökande. En 

ofta lång väntan på utredning och åtgärder försvårar den fortsatta re

habiliteringen. 
Verksamheten med anpassningsgrupper är fortfarande under utveck

ling och uppbyggnad. Hittills har grupperna huvudsakligen ägnat sig åt 
omplacering etc. av redan anställda. Åtgärder som syftar till att främja 

nyanställning av äldre och arbetshandikappade har kommit i andra hand. 

Denna i och för sig förklarliga inriktning av verksamheten i ett inled-
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ningsskede har naturligtvis bidragit till en minskad utslagning och där

med till viss del underlättat förmedlingens arbete. Tillsammans med par

terna försöker nu verket att styra in grnppernas verksamhet på att ordna 

anställning för sådana arbetshandikappade som är arbetslösa. 
A r b e t s h j ä I p m e d e I å t h a n d i k a p p a d e. Antalet bidrag 

till arhetsbiträde har under budgetåret 1975176 ökat med 50 till 300, 
motsvarande en utgift av 1,6 milj. kr. Under budgetåret 1976177 beräk

nas kostnaderna för bidragsgivningen uppgå till ca 2,5 milj. kr. 

Under budgetåret 1977/78 väntas antalet bidrag till arbetsbiträde öka 

till ca 500, vilket medför ett medelsbehov om 3,6 milj. kr. Styrelsen före

slår följande bidragsförändringar. 
För mycket svårt arbetshandikappade, som kräver särskilt omfat

tande insatser från arbetsbiträdets sida, bör bidrag få utgå med upp till 

15 000 kr. per år ( + 250 000 kr.). 
Styrelsen föreslår vidare att arbetsbiträden försöksvis ges en särskild 

fortbildning i likhet med arbetsledare vid arbetsplats med halvskyddad 
sysselsättning. Fortbildningen bör särskilt beröra de problem som socialt 

och psykiskt arbetshandikappade kan möta i arbetslivet. Medelsbehovet 
för två kurser beräknas till 120 000 kr. 

Till särskilda anordningar på arbetsplatsen har under budgetåret 
1975176 beviljats 508 bidrag till en kostnad av 4,2 milj. kr. Till speciella 

arbetstekniska hjälpmedel beviljades 869 bidrag motsvarande en utgift 

av 2,4 milj. kr. Bidragsformerna har under budgetåret utnyttjats i kraf
tigt ökad omfattning, sannolikt som en följd av anpassningsgruppernas 
verksamhet. Därav följer också att bidragen till mycket stor del har av
sett redan anställda. I anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 
angav styrelsen det väntade antalet bidrag till särskilda anordningar på 
arbetsplatsen och speciella arbetstekniska hjälpmedel till ca 450 resp. 
650. Med nuvarande ökningstakt och med en utökad och intensifierad 
anpassningsverksamhet kan det faktiska utnyttjandet av dessa bidrag 
avsevärt väntas överstiga detta antal och i stället stanna någonstans 
omkring 600 resp. 1 200 bidrag, motsvarande en kostnad av 7,1 milj. kr. 
resp. 3,5 milj. kr. Denna ökning beräknas kunna rymmas inom an
visade medel för delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade, 
om bidragens storlek i de enskilda fallen ligger kvar på nuvarande nivå. 

För budgetåret 1977 /78 beräknas antalet bidrag till särskilda anord
ningar på arbetsplatsen till 800 och speciella arbetstekniska hjälpmedel 

till 1 600. Medelsbehovet härför uppgår till 9,2 milj. kr. resp. 4,5 milj. 
kr. Styrelsen föreslår följande bidragsförändring. 

Styrelsen bör som försöksverksamhet få möjlighet att frångå regeln 

att bidraget till särskilda anordningar på arbetsplatsen skall avse anord
ningar för en viss person. Mycket tid skulle enligt styrelsen vinnas om 
det redan fanns vissa arbetsplatser som var förberedda att ta emot per
soner med svårare arbetshandikapp. Bidraget föreslås utgå med 50 % 
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av kostnaden, dock högst 20 000 kr. per person. Som villkor för bi

draget i dessa fall bör gälla att platserna ställs till arbetsförmedlingens 
förfogande ( + 300 000 kr.). 

Under budgetåret 1975176 har bidrag och lån till motorfordon för 
handikappade beviljats till ett belopp av 11,5 milj. kr. l 196 bidrag och 
326 lån har utgått, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregåen

de budgetår. Omfattningen av bidrag och lån väntas till följd av de re
formerade bidragsregler som trädde i kraft den 1 juli 1976 öka kraftigt 
under budgetåret 1976/77. Utgifterna för stödformen väntas därvid 
uppgå till 21 milj. kr. 

Under budgetåret 1977178 beräknas utgifterna för bidrag och lån till 
motorfordon öka till 25 milj. kr. enligt följande förslag till bidragsför
ändringar. 

Det maximala bidragsbeloppet för motorfordon bör med hänsyn till 
prisutvecklingen höjas från 20 000 till 24 000 kr. Därefter bör maximi

bidraget varje budgetsårsskifte justeras på sådant sätt att det följer 
basbeloppet. 

Vidare bör inkomstgränsen för helt bidrag sättas till 27 000 kr. jäm
fört med nuvarande 23 000 kr. Den övre inkomstgränsen för reducerat 
bidrag blir då 43 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under delprogrammet Arbetshjälp
medel åt handikappade beräknas till 42,3 milj. kr. ( +6 300 000 kr.). 

N ä r i n g s h j ä I p . Bidrag och lån till eget företag ges i form av 

näringshjälp till arbetshandikappade, medelålders och äldre arbets
tagare. Under budgetåret 1975/76 beviljades 425 personer sådant stöd 
till en kostnad av 7,8 milj. kr. För att stödformen i sin nuvarande ut
formning på ett effektivare sätt skall leda till hel eller partiell försörj
ning krävs en mycket kraftig uppjustering av beloppen för bidrag och 
lån. I avvaktan på den översyn av näringshjälpen som f. n. sker tar 
styrelsen emellertid nu inte upp några krav på förändrade bidrags

regler. 
Medelsbehovet under delprogrammet beräknas till 11 milj. kr. 

( + 1 500 000 kr.). 
Arkivarbete. I juni 1976 uppgick antalet sysselsatta i arkiv

arbete till 15 146. Det behov av nya arkivarbetsplatser som styrelsen 

räknar med för budgetåret 1976/77 väntas till stor del kunna tillgodoses 

med de platser som blir vakanta till följd av sänkningen av pensions

åldern från den 1 juli 1976. 
För budgetåret 1977 /78 föreslår styrelsen en ökning av antalet arkiv

arbetsplatser från 15 000 till 16 000. Vidare föreslås en utökning av 

antalet personliga tjänster i arkivarbete med 300 från nuvarande 450. 

Kostnaderna för delprogrammet Arkivarbete beräknas till 625 milj. 

kr. ( + 62 500 000 kr.). 
H a I v sky d d a d s y s se I s ät t n in g . Antalet anställda i halv-
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skyddat arbete har under budgetåret 1975/76 inte ökat i samma ut

sträckning som tidigare. Detta troligen på grund av konjunkturutveck

lingen. Totalt uppgick antalet anställda i halvskyddat arbete i juni 1976 

till 9 904. Verksamheten har sålunda inte fått den omfattning som efter

strävats. Endast i begränsad omfattning har personer i halvskyddat 

arbete kunnat övergå till arbete på vanliga villkor. Styrelsen avser att 

på olika sätt söka intensifiera uppföljningen av verksamheten. Under 

det gångna budgetåret har anordnats tre kurser för särskild fortbildning 

av arbetsledare vid arbetsplats med halvskyddad sysselsättning. Kurserna 

har utvärderats och en rapport häröver lämnats till arbetsmarknads

departementet. 

I prop. 1975/76: 211 om samordnad sysselsättnings- och regional

politik lade den dåvarande regeringen fram ett förslag till ändrat 

bidragssystem för den halvskyddade sysselsättningen att gälla fr. o. m. 

den 1 januari 1977. Vid anställning av person vars arbetsförmåga vä

sentligt understiger vad som bedöms vara normal arbetsförmåga i den 

aktuella arbetsuppgiften, föreslås i propositionen statsbidrag kunna utgå 

enligt följande: 

År 1 75 % 

År 2 50 % 

Ar 3 30 % 

År 4 20 % 

I normalfallet skall sedan inget bidrag utgå efter fjärde året. Läns

arbetsnämnden föreslås dock kunna medge dispens för fortsatt bidrag 

med 30 och 20 % efter tredje resp. fjärde året. Till skillnad mot nu

varande bestämmelser är bidragssatserna beräknade på den totala löne

kostnaden. För ungdomar under 25 år som på grund av svåra fysiska 
handikapp har fått sin utbildning i särskilt tillrättalagda former före
slås arbetsmarknadsverket ges möjlighet att utge statsbidrag med 90 % 

av den totala lönekostnaden under första anställningsåret. Efter denna 
inträningsperiod skall sedan bidrag kunna utgå med 50 % . Efter fyra år 

skall en prövning ske av såväl den enskildes arbetsförmåga som bidrags

nivån. Den föreslagna reformeringen av bidragsvillkoren för halvskyd

dad sysselsättning medför inga budgetmässiga konsekvenser under 

budgetåret 1976/77, eftersom bidragen betalas ut halvårsvis i efterskott. 

En intensifierad anpassningsverksamhet med förändrad inriktning till

sammans med den nya bidragskonstruktion som föreslås i sysselsätt

ningspropositionen kan komma att medföra att antalet platser i halv

skyddat arbete under budgetåret 1977178 ökar till uppemot 15 000. 

I avvaktan på eventuell integrering i den ordinarie arbetsledareutbild

ningen av den särskilda fortbildningen av arbetsledare vid arbetsplats 

med halvskyddad sysselsättning, föreslår styrelsen tills vidare sex ytter

ligare kurser för budgetåret 1977 /78. Medelsbehovet härför beräknas till 

360 000 kr. 
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Totalt erfordras för delprogrammet Halvskyddad sysselsättning 236 

milj. kr. ( +66 000 000 kr.). 

S k y d d ad s y s se 1 s ä t t n i n g . Vid utgången av budgetåret 

1975/76 fanns 16 024 platser inrättade för skyddat arbete vid verkstad. 

Detta innebär en ökning under budgetåret med 464 platser. Anord

nande av verkstäder för skyddat arbete har inte kunnat ske i önskvärd 

omfattning. Detta beror till stor del på att huvudmännen har saknat 

erforderliga medel på grund av att anordningsbidraget genom de kraftigt 

ökade byggnadskostnaderna har kommit att täcka en allt mindre del 

av de erforderliga investeringarna. Behovet av att ersätta nedslitna verk

städer har heller inte kunnat tillgodoses. Fortfarande kan också konsta

teras att det råder en regional obalans med avseende på antalet verk
stadsplatser. 

AMS hemställde den 24 oktober 1975 om att bidragsramen för an

ordnande av verkstäder under budgetåret skulle utökas från 25 milj. kr. 

till 50 milj. kr. Regeringen medgav den 11 december 1975 en vidgning 

av ramen med 10 milj. kr. Detta medför att en stor del av den för 

budgetåret 1976/77 gällande beslutsramen om 40 milj. kr. kommer att 

få tas i anspråk för bidrag som borde ha beviljats under budgetåret 

1975176. Beslutsramen kommer därför att vara otillräcklig för väntade 

ansökningar. Ansökningarna om anordningsbidrag under budgetåret 

1976/77 kommer oftast att avse bidrag för uppförande av nya verkstä

der, erforderliga som ersättning för gamla nedslitna lokaler. Styrelsen 

bedömer det som mycket angeläget att denna ersättningsbyggnation 
inte försenas på grund av otillräcklig beslutsram. Bidrag till maskiner 
och likvärdig utrustning väntas främst avse erforderliga kompletteringar 

till befintlig utrustning och till tidigare uppförda verkstäder, vilka ännu 
inte utrustats. Genom de ändrade produktionsinriktningar som verkstä

derna nödgats välja för att erhålla arbetsuppgifter, har kostnaderna 

för maskinutrustningen stigit mycket kraftigt. Styrelsen räknar med att 

beslutsbehovet för verkstadsanordningar under budgetåret kommer att 

uppgå till ca 75 milj. kr. 

Under förutsättning att tillräcklig beslutsram i särskild ordning er

hålles för budgetåret 1976177 kan beslutsbehovet under budgetåret 

1977/78 beräknas till 40 milj. kr. 

I avvaktan på behandling av förslagen från organisationskommitten 

för skyddat arbete tar styrelsen nu inte upp några förslag till föränd

ringar av reglerna för drift- och anordningsbidrag. Om utredningens 

förslag ej inom snar framtid resulterar i förändrat huvudmannaskap 

måste dock väsentliga ändringar och kompletteringar av nuvarande 

bidragsregler genomföras. Om så inte sker föreligger stor risk att er

forderliga nyetableringar och ombyggnader av gamla verkstäder med 

undermålig arbetsmiljö ej kommer till stånd, att nödvändig ny- och er

sättningsanskaffning av maskinutrustning ej sker samt att verkstädernas 

fulla kapacitet ej utnyttjas. 
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Medelsbehovet under delprogrammet Skyddad sysselsättning uppgår 

till 176,1 milj. kr. ( +4 300 000 kr.), vari ingår utgifter för fortbildning 

av befattningshavare vid verkstäder för skyddat arbete om 430 000 kr. 
H e m ar be t e . I avvaktan på behandling av förslagen från organi

sationskommitten för skyddat arbete beräknas medelsbehovet för 875 

personer sysselsatta i hemarbete till 2,1 milj. kr. ( -400 000 kr.). 

Det sammanlagda medelsbehovet för programmet Sysselsättningsska
pande åtgärder för svårplacerade beräknas för budgetåret 1977 /78 till 

1 105,9 milj. kr. ( + 142 100 000 kr.). 

Föredraganden 

A r b e t s p r ö v n i n g I a r b e t s t r ä n i n g. Som jag tidigare har 

nämnt överlämnade utredningen om den yrkesinriktade rehabiliteringen 
sensommaren 1976 sitt betänkande (SOU 1976: 38) Yrkesinriktad reha

bilitering. Utredningens förslag berör förutom här ifrågavarande verk
samhet bl. a. anpassningskurserna inom delprogrammet Utbildning av 

svårplacerade samt verksamheten vid statens arbetsklinik. Remissbe

handlingen av betänkandets förslag till ny organisation för den yrkes
inriktade rehabiliteringen har nyligen avslutats. 

Driftbidraget för arbetsträning höjdes den 1 juli 1976 från 7 000 till 
10 000 kr. per år för varje fullt antal av 1 200 elevtimmar. P. g. a. gäl

lande utbetalningsrutiner, som innebär att driftbidragen betalas ut ka

lenderårsvis i efterskott, får kostnaden för reformen fullt genomslag 
först under budgetåret 1977178. 

Med hänvisning till det anförda och med hänsyn till ökade kostnader 
för eleversättningar till följd av de från den 1 januari 1976 reformerade 

bidragen till arbetsmarknadsutbildning beräknar jag medelsbehovet för 
delprogrammet Arbetsprövning/arbetsträning under budgetåret 1977178 
till 57,5 milj. kr. ( + 15 800 000 kr.). Härav bör i enlighet med AMS 
förslag beräknas 150 000 kr. för fortbildning av viss personal vid ar
betsvårdsinstituten. 

U t b i I d n i n g a v s v å r p I a c e r a d e. Delprogrammet omfattar 
anpassningskurser vid AMU-centra, introduktionskurser för skyddat ar
bete vid verkstad samt fr. o. m. innevarande budgetår även företagsut
bildning för arbetshandikappade, som tidigare bekostades från anslaget 

B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 

Sedan den l januari 1976 gäller för all arbetsmarknadsutbildning i fö

retag att den som genomgår sådan utbildning skall vara anställd i företa

get redan från utbildningens början. AMS har anmält sin avsikt att vid 

utbildning i företag av svårt arbetshandikappade medge en jämkning av 

bidragsbeloppet med upp till 75 % av utgående lön inkl. Iönebikostna
der. Enligt gällande bestämmelser äger AMS rätt att i enstaka fall be'

sluta om sådan jämkning. 
AMS medelsbehov under budgetåret 1977178 för anpassningskurser, 
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introduktionskurser för skyddat arbete samt företagsutbildning för ar
betshandikappade beräknas till 32 milj. kr. Härtill kommer skolöversty

relsens utgifter för anpassningskurser som jag beräknar till 54 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet för delprogrammet Utbildning av svår
placerade uppgår i enlighet med dessa beräkningar till 86 milj. kr. 

( + 12 000 000 kr.). 

Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1977178 för de 

i programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade in

gående delprogrammen beräknas sålunda till 143,5 milj. kr. Härtill 
kommer programmets andel av arbetsmarknadsverkets förvaltningskost
nader. 

A r b e t s h j ä l pm e d e l å t h an d i k a p p a d e. Delprogrammet 
omfattar fyra skilda bidragsformer som alla är mycket viktiga hjälpme

del i anpassningsgruppernas arbete med att ordna arbetstillfällen för 
personer med arbetshandikapp. Bidrag kan utgå för arbetsbiträde, sär
skilda anordningar på arbetsplatsen och speciella arbetstekniska hjälp

medel. Bidrag och lån kan också utgå för motorfordon som handikappad 

behöver för att kunna ta ett arbete eller genomgå yrkesutbildning. Riks

dagen har varje år under 1970-talet beslutat om förbättringar i detta 

åtgärdssystem. Förra året genomfördes förbättringar dels i fråga om bi
drag till arbetsbiträde, dels i fråga om bidrag och lån till motorfordon. 

Maximibeloppet för bidrag till arbetsbiträde höjdes den 1 juli 1976 

från 8 400 till 10 000 kr. för person och år. AMS föreslår nu att bi

drag, när det gäller mycket svårt handikappade som behöver särskilt 
omfattande insatser från arbetsbiträdets sida, skall kunna utgå med 
upp till 15 000 kr. per år. AMS återkommer också med förslaget att bi
drag till särskilda anordningar på arbetsplatsen skall kunna utgå för 
kollektivt förberedande åtgärder på ett mindre antal individuella ar
betsplatser, utan att som nu knytas till viss arbetshandikappad person. 

De här föreslagna förändringarna i bidragsvillkoren för arbetsbiträde 
och särskilda anordningar på arbetsplatsen prövas f. n. inom ramen för 

en försöksverksamhet i sysselsättningsutredningens regi. Ställning till 

förslagen bör tas först sedan den bedrivna försöksverksamheten utvärde

rats. 
Den 1 juli 1976 genomfördes betydande förbättringar av bidragsvill

koren för motorfordon för handikappade. Regeringen bemyndigade ge

nom skrivelse den 9 september 1976 AMS att i vissa fall avstå från att 

återkräva bidrag beviljat till motorfordon för handikappade. Bemyndi
gandet avser fall där bidragstagaren på grund av försämrat hälsotillstånd 

eller andra oförutsedda händelser har tvingats avbryta pågående för
värvsarbete eller yrkesutbildning men fortfarande kan använda bilen för 

att underlätta deri dagliga livsföringen. AMS föreslår nu ytterligare juste

ringar av bidragsvillkoren. Jag tillstyrker att det maximala bidragsbe

loppet för motorfordon höjs från 20 000 till 23 000 kr. Jag föreslår vi-
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dare att inkomstgränsen för helt bidrag sätts till 25 000 kr. jämfört med 

nuvarande 23 000 kr. Den övre inkomstgränsen för reducerat bidrag 

blir då 41 000 kr. De här föreslagna förbättringarna bör rymmas inom 

nu gällande bes\utsram om 21 milj. kr. för bidrag och lån till motor

fordon. 
Med hänsyn till det ökande utnyttjandet av bidrag till särskilda anord

ningar på arbetsplatsen resp. speciella arbetstekniska hjälpmedel beräk

nar jag det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1977178 för 

de i delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade ingående bidrags

formerna till 38 milj. kr. ( + 2 000 000 kr.). 

N är in g s h j ä I p. En översyn av näringshjälpen, innefattande en 

utvärdering av stödformen som den hittills har använts, inleddes för ett 

år sedan. Den härför tillkallade utredningsmannen väntas avsluta sitt ar

bete under våren 1977. 

I avvaktan på resultatet av utredningen beräknar jag medelsbehovet 

för näringshjälp under budgetåret 1977 /78 till oförändrat 9,5 milj. kr. 

A r k i v ar b e t e. Arkivarbetsformen har sedan en tid tillbaka över

vägts inom regeringens kansli, bl. a. i anledning av ställningstaganden 

som gjorts från fackligt håll. Jag överväger nu att i särskild ordning låta 

se över verksamhetens framtida utformning och inriktning. 

Jag räknar med att behovet av arkivarbetsplatser kommer att ligga 

på en oförändrat hög nivå under nästa budgetår. Medelsbehovet för ca 

15 000 personer i arkivarbete beräknas före 1977 års avtalsförhand

lingar till 599,5 milj. kr. ( + 37 000 000 kr.). Av det ökade medelsbe

hovet hänför sig 15 milj. kr. till avtal som har träffats under år 1976 om 

avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), försäkring för särskild trygghetspen

sion (STP) samt trygghetsförsäkring för yrkesskada (TFY) för arbets

tagare i statligt arkivarbete. Jag vill också anmäla att jag kommer att 

föreslå regeringen att antalet personliga tjänster för personer syssel

satta i arkivarbete får ökas från 450 till 650 under loppet av budgetåret 
1977178. 

H a I v s k y d d a d s y s s e I s ä t t n i n g. Riksdagen har i december 

1976 på grundval av förslag i prop. 1975176: 211 om samordnad syssel

sättnings- och regionalpolitik beslutat om ändrat bidragssystem för halv

skyddad sysselsättning. Det nya systemet, som gäller från den 1 januari 

1977, innebär att stimulanseffekten förbättras genom ett kraftigt för

stärkt stöd i initialskedet och att bidraget, som beräknas på den totala 

lönekostnaden, sedan trappas ned enligt följande: 

Ar 1 75 % 

Ar 2 50 % 

Ar 3 25 % 

Ar 4 25 % 

Länsarbetsnämnden skall i god tid före utgången av det fjärde året 

ta ställning till om bidrag skall kunna utgå även i fortsättningen. Den 
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tidigare möjligheten till överföring av redan anställd till halvskyddad 

sysselsättning finns kvar i det nya systemet. Bidraget skall i sådana fall 
utgå med 25 % av den totala lönekostnaden. 

En särskild form av halvskyddad sysselsättning införs samtidigt på 

försök för ungdomar under 25 år med svåra fysiska handikapp. Stats

bidrag skall härvid kunna lämnas med 90 % under anställningens första 

tolv månader och med 50 % under de därpå följande tre åren. Därefter 
skall två bidragsnivåer kunna komma i fråga, 50 eller 25 % . 

De nya bidragsvillkoren för halvskyddad sysselsättning, här inbegri
pet det särskilda stödet för svårt handikappade ungdomar, bör fortlö

pande följas upp med avseende på dess effekter på sysselsättningsmöj

ligheterna för personer med arbetshandikapp. Reformen får på grund 
av gällande utbetalningsrutiner inga budgetmässiga konsekvenser förrän 
budgetåret 1977178. 

Med hänsyn till de nya bidragsvillkoren beräknar jag medelsbehovet 

för halvskyddad sysselsättning till 230 milj. kr. ( + 60 000 000 kr.) under 

budgetåret 1977178. Beloppet medger att antalet belagda platser under 

budgetåret ökas till 14 000-15 000. Den särskilda fortbildningen av 
arbetsledare vid arbetsplats med halvskyddad sysselsättning bör fort

sätta också under nästa budgetår. Jag föreslår att AMS får använda 
högst 360 000 kr. under anslagsposten för sådana fortbildningskurser 

och förutsätter därvid att AMS i samband med nästa ordinarie anslags
framställning kan redovisa resultat av diskussioner med berörda parter 

om en integrering i den ordinarie arbetsledareutbildningen av här ifrå
gavarande fortbildning. 

S k y d d a d s y s s e I s ä t t n i n g. Organisationskommitten för skyd
dat arbete lämnade hösten 1975 sitt betänkande (SOU 1975: 82) med 

förslag till ny organisation för de skilda formerna av skyddat arbete. 
Betänkandet har remissbchandlats och frågan bereds f. n. inom regering
ens kansli. Eventuella förslag från regeringens sida kommer inte att på

verka verksamheten under budgetåret 1977178. 

Det här aktuella delprogrammet omfattar i huvudsak anordnande och 

drift av verkstäder för skyddat arbete. Statsbidraget till driften av verk

städer för skyddat arbete höjdes den 1 juli 1976 från 7 000 till 9 000 kr. 

per år för varje fullt antal av 1 200 arbetstimmar. Kostnaden för refor

men får på grund av gällande utbetalningsrutiner fullt genomslag först 

under budgetåret J 977178. 
Med hänsyn härtill och till den av AMS beräknade utbyggnaden av 

verkstadsplatser beräknar jag medelsbehovet för delprogrammet till 

176,1 milj. kr. ( +4 300 000 kr.). Av detta belopp bör i enlighet med 

AMS förslag 430 000 kr. avsättas för fortbildning av befattningshavare 

vid verkstäder för skyddat arbete. AMS bör vidare få bevilja anord

ningsbidrag till verkstäder inom arbetsvården inom en ram av 40 milj. 

kr. Jag förordar i detta sammanhang att regeringen även i år utverkar 
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riksdagens bemyndigande att vidga ramen om behov härav skulle upp

komma. 
H e m a r b e t e. Med hänsyn till medelsförbrukningen under före

gående bw.lgetår beräknar jag i enlighet med AMS förslag medelsbehovet 

under budgetåret 1977/78 till 2,1 milj. kr. (-400 000 kr.). 

Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1977 /78 för de i 

programmet Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade ingåen

de delprogrammen beräknas sålunda till .1 055,2 milj. kr. Härtill kom

mer programmets andel av arbetsmarknadsvcrkets förvaltningskostna

der. 
Med hänvisning till sammanställningen och till vad som nu har an

förts hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna de ändringar av grunderna för bidrag till arbets

hjälpmedel åt handikappade som jag har förordat, att tilläm

pas fr. o. m. den 1 juli 1977, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om ram för bidrag till an

ordnande av verkstäder inom arbetsvården under budgetåret 

1977178, 
3. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 1 215 000 000 kr. 

C 6. Bidrag till arbetarskyddsfonden 

1976177 Anslag 50 000 000 

1977 /78 Förslag 115 000 000 

I samband med att lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbets

livet antogs våren 1976 beslöt också riksdagen att stödja information, 

utbildning och forskning rörande medbestämmande i arbetslivet (prop. 

1975176: l 82, InU 1975176: 46, rskr 1975176: 405). I beslutet innefatta

des även stöd till utbildning av representanter för de anställda i före

tagens styrelser. För dessa ändamål anvisades ett belopp av 50 milj. kr. 

för tiden den I januari-den 30 juni 1977. 

I propositionen som i sina huvuddrag låg till grund för riksdagens be

slut hade föreslagits att arbetarskyddsavgiften skulle höjas från 0, 10 till 

0, 17 procentenheter. Efter motioner i frågan avslog riksdagen förslaget 

om höjd arbetarskyddsavgift och anvisade i stället ett avrundat belopp 

av 50 milj. kr. för att täcka medelsbehovet under första halvåret 1977, 

dvs. den hälft av budgetåret 1976177 då lagen om medbestämmande 

skulle vara i kraft. 

Det ekonomiska stödet till information och utbildning med anledning 

av arbetsrättsreformen skall enligt riksdagens beslut utgå till såväl ar

betstagarorganisationerna som arbetsgivarorganisationerna. 

Regeringen har fördelat de för budgetåret 1976/77 anvisade medlen 

enligt följande: 
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I. Bidrag till forskningsprojckl m. m. 
2. Bidrag till fackliga organisationer för utbildning av 

anställdas representanter i företagsstyrelser 
3. Bidrag till arbetsgivarorganisationer och fackliga 

organisationer för information och utbildning med 
anledning av lage11 (1976: 580) om medbestämmande i 
arbetslivet 

Föredraganden 

3 000 000 

12 000 000 

35 000 000 

so 000 000 

Riksdagens beslut att ge omfattande ekonomiskt stöd till parterna på 

arbetsmarknaden för u t b i l d n i n g k r i n g m e d b e s t ä m m a n
d e t i a r b e t s I i v e t är ett uttryck för den nya lagstiftningens ge

nomgripande betydelse för vårt arbetsliv. På lagens grund pågår nu för
handlingar om de nya förhandlings- och beslutsformer som avses växa 

fram. Det är utomordentligt betydelsefullt att arbetstagare och arbetsgi
vare blir förtrogna med lagens principer och med de förhandlingsmöns

ter som den bygger på. 
Det förutsågs vid riksdagsbeslutet att informationen och utbildningen 

kring medbestämmandelagen skulle kunna påbörjas redan under år 

1976. Enligt uppgifter som har lämnats av organisationerna har detta 
också skett i mycket stor utsträckning. Sålunda anordnade LO under 
hösten tredagarskonferenser med sammanlagt ca 25 000 deltagare. En

ligt föreliggande planer påbörjar LO nu studiekurser över hela lan
det med ca 50 000 deltagare. TCO räknar med att i sina studiecirklar 
utbilda 30 000-40 000 personer per år, dvs. ca 100 000 deltagare un
der en treårsperiod. Inom Centralorganisationen SACO/SR beräknas 
under hösten 1976 ca 500 studiecirklar ha varit i verksamhet. SAF har 
framställt ett omfattande utbildningsmaterial. Flertalet arbetsgivarför

bund har därtill producerat eget material. Företagare med mindre än 
50 anställda har i särskild ordning fått inbjudan till kurser på skilda 

platser i landet. 
Utbildningen om medbestämmandet avses ha permanent karaktär. 

Arligen nyväljs ett stort antal förtroendemän som behöver utbildas, lik

som det på arbetsgivarsidan årligen tillkommer nya grupper som be

höver informeras och utbildas på det område som medbestämmande
lagen reglerar. Organisationerna behöver därför långsiktigt binda lärare 

och andra utbildningsresurser till den nya utbildningen. Det är mot 

denna bakgrund av stor vikt att organisationerna kan grunda sina ut

bildningsplaner på ett stabilt ekonomiskt underlag. Riksdagens beslut 

innebär att de medel som behövs för ändamålet ställs till förfogande 

över budgeten istället för genom en höjning av arbetarskyddsavgiften 

vilket föreslogs i propositionen. Samtidigt betonades att sättet att fi
nansiera verksamheten inte innebar någon ändring i övrigt av prin

ciperna för stödet. Det är nödvändigt med en stabil ekonomisk bas för 

organisationernas planering. Jag har i det följande beräknat medel för 
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information och utbildning för budgetåret 1977178 med utgångspunkt i 

att den summa som har ställts till förfogande för motsvarande ändamål 

under 1976177 avser endast halva budgetåret. Av det belopp jag beräk
nar, preliminärt 75 milj. kr., bör liksom för innevarande budgetår en 
femtedel avse bidrag till arbetsgivarorganisationer m. fl. sammanslut

ningar som bedriver information och utbildning om medbestämmande

lagen. 
Det är inte möjligt att mera exakt beräkna storleken av de kostnader 

som uppkommer under budgetåret 1977178 för de f a c k I i g a o r g a

n i s a t i o n e r n a s u t b i 1 d n i n g a v r e p r e s e n t a n t e r i f ö
re t a g s s t y r e 1 s e r. Kostnaderna är främst beroende av i vilken takt 
man på fackligt håll utnyttjar rätten att utse representanter i företagens 

styrelser enligt lagen (1976: 351) om styrelserepresentation för de an

ställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som trädde i kraft den 

I juli 1976. Jag beräknar preliminärt 20 milj. kr. för ändamålet. Därvid 
har jag räknat in medel för kostnader för utbildning av de anställdas 

representanter i statliga myndigheters styrelser som i fortsättningen bör 

belasta denna anslagspost. Löntagarorganisationerna på den statliga si

dan skall nämligen i fortsättningen svara för denna utbildning i stället 

för staten. I gengäld skall staten bidra till finansieringen av utbildning
en. För innevarande budgetår har regeringen enligt särskilt beslut be
lastat anslagsposten med 360 000 kr. för uppkommande kostnader för 

detta ändamål under första halvåret 1977. Riksdagens godkännande 
härav bör inhämtas. 

I enlighet med riksdagens i det föregående nämnda beslut har arbe
tarskyddsfondens programansvar vidgats till att omfatta arbetslivs
forskning även utanför det egentliga arbetarskyddsområdet. Fonden 
har därmed fått en instruktionsmässig skyldighet att i mån av tillgång 
på medel stödja forskning över ett vidare område än tidigare. För bi
d r ag t i 11 fors k n in g s p ro j ek t m. m. disponeras 3 milj. kr. 
för första halvåret 1977, vilket utgör det resterande beloppet av an
visade medel under anslaget, sedan medel för information och utbild
ning har disponerats. 

Av nyssnämnda belopp har regeringen föreskrivit att 1,5 milj. kr. 
skall avdelas för de fasta kostnaderna vid centrum för arbetslivsfrågor 
under tiden från dess start den 1 januari l 977 t. o. m. den 30 juni 

1977. Centret skall under statens och arbetsmarknadsparternas ledning 

bedriva tillämpad forskning kring arbetsorganisation och medbestäm
mande i arbetslivet. Arbetsmarknadens parter har majoritet i styrelsen 

för centret, vilket understryker att forskningen nära bör knyta an till 

problem man upplever ute i arbetslivet. En särskild organisationskom

mitte (A 1976: 03) har i en rapport lämnat förslag till riktlinjer för 

centrets arbete (Ds A 1976: 8). 
Även för budgetåret 1977 /78 bör regeringen föreskriva att medel i 
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särskild ordning sätts av för de fasta kostnader som uppkommer vid 
centrum för arbetslivsfrågor. Det bör ankomma på styrelsen för arbe

tarskyddsfonden att vid sidan härav bestämma den projektram som bör 
disponeras av centret. 

Med hänsyn till de bedömningar jag i det föregående har gjort i 

fråga om medelsbehovet för information och utbildning kring medbe

stämmande samt utbildning av styrelserepresentanter återstår prelimi

närt en summa av 20 milj. kr. som bör tillföras arbetarskyddsfonden för 
forskningsprojekt på arbetslivsområdet, inberäknat medel för centrets 

verksamhet under budgetåret 1977178. Jag vill betona att jag därmed 
inte avser att fastställa en ram för fondens insatser på områden utanför 

det egentliga arbetarskyddet. Det bör ankomma på fondstyrelsen att 
göra de nödvändiga avvägningarna mellan projekt över hela det område 

som fonden har att stödja. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag anfört i fråga om stöd till utbildning av de 
anställdas representanter i statliga myndigheters styrelser, 

2. till Bidrag till arbetarskydds/ond en för budgetåret 1977178 an
visa ett reservatirmsanslag av 115 000 000 kr. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 177 

D. INVANDRING M. M. 

Allmänna synpunkter 

Invandringen till Sverige har ökat under år 1976. Bruttoinvandringen 

under året uppgick enligt preliminära beräkningar till 39 700 personer. 

Utvandringen under året var 18 700 personer. Nettoinvandringen upp

gick alltså till 21 000 personer. Motsvarande siffror för år 1975 var 

38 000, 20 400 resp. 17 600 personer. Nordiska medborgare svarade un
der år 1976 för ca hälften av invandringsöverskottet, varav 9 400 var 
finländska medborgare mot 4 400 under året före. Nettoinvandringen 

av danska medborgare under år 1975 har under år 1976 vänt till en 

nettoutvandring av 800 personer. 
Den utomnordiska invandringen bestod nästan enbart av anhöriga till 

invandrare i Sverige, av flyktingar samt av andra personer som har fått 

stanna i Sverige av särskilda skäl. Nära en fjärdedel av invandrings

överskottet från utomnordiska länder utgjordes av barn. Invandringen 

från utomnordiska länder bestod främst av turkiska medborgare, huvud
sakligen assyrier, samt medborgare från utomeuropeiska stater. 

Invandringen till Sverige har under lång tid uppvisat en säsongmässig 
variation. En mycket stor del av invandringen har sålunda registrerats 

under höstmånaderna medan den under sommaren har varit mycket 
liten. Detta har varit särskilt karakteristiskt under högkonjunkturår med 
stor invandring av arbetssökande. Detta mönster har, som framgår av 
följande diagram (s. 178), varit kännetecknande även för de två senaste 

åren trots konjunkturavmattningen. Diagrammet bygger på uppgifter 
från kyrkobokföringen och ger inte en helt rättvisande bild av tidpunk
ten för den faktiska in- och utvandringen, då registreringen i folkbok
föringen i vissa fall kan bli fördröjd. Särskilt gäller detta utomnordiska 
medborgare som utan uppehållstillstånd kommer till Sverige i avsikt att 
bosätta sig här. Dessa får kyrkobokföras först sedan de fått uppehålls
tillstånd. 

Under budgetåret 1975/76 har insatserna för att här ge en fristad åt 
politiska flyktingar fortsatt. Totalt har 1 470 personer förts över till 

Sverige. Flertalet av dem har kommit från Latinamerika. Under som

maren 1976 hemställde FN:s flyktingkommissarie att bl. a. Sverigeskul
le öka uttagningen av flyktingar i Argentina, eftersom förhållandena för 

flyktingarna där avsevärt försämrats. Med anledning av framställningen 

uttogs 150 flyktingar inom ramen för då gällande flyktingkvot (750 per
soner). Under hösten 1976 försämrades de latinamerikanska flyktingar

nas situation ytterligare. Behovet av insatser blev allt starkare. Mot den 
bakgrunden beslöt regeringen i november 1976 att höja kvoten för inne

varande budgetår med ytterligare 500 flyktingar och anhöriga, främst 
från Latinamerika. 
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In- och utvandringen av utländska medborgare till och från Sverige åren 

1975-1976 

Antal 
tusentnl 

F M A M A s 

- hn·andring 1975 

- in.andrin~ 1976 

--- utvandring 197!' 

- - - - uh'andrin,:: 197fi 

0 N D 

Utöver de latinamerikanska flyktingarna har under budgetåret 1975176 
bl. a. ca 190 flyktingar förts över från flyktingläger i Italien och Öster
rike. Flyktingarna har på sedvanligt sätt genom AMS försorg fått ett 
första mottagande i förläggning. Efter språkträning har de fått utbild
ning eller arbete samt bostad. AMS har vidare under budgetåret tagit 

hand om ca 1 200 personer som enskilt rest in i landet och som av in
vandrarverket har jämställts med flyktingar. 

Sverige kommer dessutom att under kort tid ha tagit emot ca 6 000 
assyrier, som kommit till Sverige från Turkiet. För att förebygga en fort
satt oreglerad invandring av assyrier infördes i februari 1976 visumtvång 

för turkiska medborgare. Trots detta fortsatte tillströmningen av assyrier 
till Sverige framför allt via Danmark och Norge, där turkiska medbor
gare inte behöver visum för att få resa in. I november 1976 förklarade 

regeringen i anslutning till beslut i ett antal principärenden att även de 

assyrier som hade kommit hit efter februari 1976 skulle få stanna här, 

medan de som kom hit efter regeringens beslut i princip skulle avvisas 

eller förpassas med hänvisning till att sådana särskilda skäl som avses 

i 2 § tredje stycket utlänningslagen förelåg för att vägra dem vistelse 

här i landet. Samtidigt förstärktes gränskontrollen. Utöver de turkiska 

assyrierna har under år 1976 ca 900 personer - flertalet assyrier -

kommit hit från Libanon. De har fått stanna här på grund av krigstill

ståndet i Libanon. 

Assyrierna har jämställts med flyktingar i fråga om insatser för om

händertagande m. m. Regeringen har dessutom vidtagit särskilda åtgär

der för att göra det möjligt att ta hand om en så stor grupp som assy

rierna. Sålunda har AMS fått bemyndigande att i förläggningar ta hand 
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om även sådana assyrier, vilkas tillståndsfråga alltjämt prövas. F. n. 

finns ett tjugotal förläggningar på olika orter. Vidare har Södertälje 

kommun, där flertalet assyrier alltjämt vistas, fått särskilt statligt stöd 

för olika insatser till förmån för assyrierna. AMS har dessutom inrättat 

en särskild arbetsförmedling för assyrier i Södertälje framför allt i syfte 

att förmå assyrierna att i så stor utsträckning som möjligt bosätta sig på 

andra orter, eftersom alla inte kan beredas utbildning eller arbete i Sö

dertälje under överskådlig tid. 
Under det senaste året har vissa ändringar genomförts i såväl utlän

ningslagen som medborgarskapslagen. Sålunda genomfördes den 1 ja
nuari 1976 full besvärsrätt över invandrarverkets beslut i avlägsnande

ärenden. Vidare lagfäsites skyddet för den som inte är att anse som poli

tisk flykting, men som ändå har tungt vägande politiska skäl för att få 

stanna i Sverige. Denna ändring innebar en kodifiering av en sedan 
länge tillämpad praxis. Som nämnts inledningsvis väntas utlänningslag
kommitten (A 1975: 04) under våren 1977 komma med förslag till bl. a. 

åtgärder för att förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden samt 

till besvärsordningens utformning. 
Ändringarna i medborgarskapslagen innebär att kvalifikationstiden 

för svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation) för icke nor

diska medborgare numera är fem år och för nordiska medborgare två 
år. Efter anmälan till länsstyrelsen skall nordiska medborgare kunna bli 
svenska medborgare efter fem år mot nuvarande sju år. Innan den sist
nämnda ändringen kan träda i kraft måste dock avtal träffas mellan 

Sverige och övriga nordiska länder. Förhandlingar om ett sådant avtal 

har inletts. Vidare kan statslösa personer och politiska flyktingar bli 
svenska medborgare redan efter fyra års vistelse i Sverige. Dessutom 
skall barn under 18 år i äktenskap mellan svensk moder och utländsk 
fader regelmässigt kunna självständigt naturaliseras, om familjen är bo
satt i Sverige och båda föräldrarna har ansökt om medborgarskap för 
barnet. Slutligen är bevis om svenskt medborgarskap avgiftsfritt sedan 
den l juli 1976. 

De reformer som sålunda har beslutats har bidragit till att arbetsbe
lastningen vid statens invandrarverk har ökat. Vidare har invandringen 

under senare år ändrat karaktär från att gälla övervägande arbetskrafts
invandring till invandring av anhöriga och personer som söker sig till 

vårt land av politiska eller liknande skäl. Denna utveckling har lett till 

att antalet svårbedömbara och kvalificerade ärenden har ökat kraftigare 

än övriga ärenden. Enligt verkets statistik över avgjorda ärenden har 

den sistnämnda ärendegruppen från budgetåret 1974175 till budgetåret 

1975176 ökat med ca 8 % medan de kvalificerade ärendena har ökat 

med ca 27 % . Ett kvalificerat ärende tar mångdubbelt längre tid att av
göra. Förändringarna i lagstiftningen och invandringen har medfört ne

gativa konsekvenser i form av ökad arbetsbelastning för verkets personal 
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och långa väntetider för de sökande. Rättshjälpsreformen har gett in

vandrarvcrket en stor mängd ofta tidskrävande remissärenden om rätts

hjälp för de sökande. Vidare engagerar arbetet med flyktinguttagning 

verkets handläggare i betydligt större utsträckning än tidigare. Alla 

dessa omständigheter har medfört att balansen av icke avgjorda ärenden 

har ökat allvarligt trots att verket avgör fler ärenden än tidigare. Den 

höga personalomsättningen i samband med omlokaliseringen till Norr

köping har ökat svårigheterna. Vid en jämförelse mellan läget den 30 

juni 1976 och motsvarande tidpunkt året före har balansökningen för 

kvalificerade ärenden inneburit nära nog en tredubbling medan ökning

en för övriga ärenden varit ca 37 % . För att ge verket möjligheter att 

så snart som möjligt vända utvecklingen beträffande ärendebalansen 

och handläggningstider har under innevarande budgetår medel anvisats 

för tillfällig förstärkning motsvarande åtta tjänster på tillståndsbyrån 

och registerenheten. Behov av sådan förstärkning kommer att kvarstå 

även under nästa budgetår. 

Den omfattande invandringen under senare hälften av 1960-talet har 

nu medfört en ökning av an1alct medborgarskapsansökningar. Genom 

den sänkta kvalifikationstiden för svenskt medborgarskap har ytterligare 

ett betydande antal invandrare fått möjlighet att ansöka om medborgar

skap. Invandrarverket avser att fr. o. m. den 1 juli 1977 på försök in

föra en beslutandeordning rörande medborgarskapsärenden, som bör 

kunna medföra ökad ärendeproduktion och kortare handläggningstider. 

Den ökade invandringen får på sikt effekt även på behovet av anpass

ningsåtgärder för invandrare. Som jag inledningsvis har nämnt tilldela

des statens invandrarverk för innevarande budgetår ökade resurser för 

insatser till förmån för invandrare. Invandrarverket fick fr. o. m. inneva

rande budgetår ansvar för samordning av berörda myndigheters och 

kommuners åtgärder även för zigenare. Inom ramen för denna verksam

het har en samrådsgrupp med representanter för berörda myndigheter 

och organisationer bildats. Resurserna för anpassnings- och informa

tionsåtgärder förstärktes. Sammanlagt anvisades inemot 7,6 milj. kr. 

inkl. bidrag till stiftelsen Invandrartidningen, vilket innebar en ökning 

från föregående budgetår med närmare 1,2 milj. kr. Jag kommer i del 

följande att föreslå att ytterligare medel anvisas för dessa ändamål. 

I syfte att skapa yttterligare garantier för att anställda invandrare får 

svenskundervisning beslöt riksdagen under våren 1976 om vissa änd

ringar i lagen (1972: 650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i 

svenskundervisning för invandrare. Lagändringarna (l 976: 236), som 

trädde i kraft den 1 juli 1976, berör i huvudsak de invandrare som tagit 

anställning här i landet före den l januari 1973. Gällande lag föreskriver 

arbetsgivaren en skyldighet att före utgången av juni 1978 bereda sådan 

arbetstagare möjlighet till ledighet och lön för att påbörja undervisning 

i svenska. Lagen har nu ändrats så att arbetsgivarens skyldighet förlängs 
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till den 1 juli 1979, om han har försummat att ge ledighet och lön inom 

den föreskrivna tiden. Vid sådan försummelse får berörd arbetstagaror
ganisation efter arbetstagarens godkännande besluta om när ledigheten 
skall börja. Uppkommer tvist mellan arbetsgivaren och organisationen 
skall organisationens beslut gälla intill dess tvisten har prövats av dom

stol. Organisationen får sålunda s. k. tolkningsföreträde. Vidare har la
gen ändrats så att arbetstagare numera har rätt att fullfölja undervis
ningen utan hinder av att han blivit svensk medborgare under utbild

ningstiden. I anslutning till lagändringarna erhöll de fackliga organisa
tionerna som ett engångsbelopp särskilda medel (1 milj. kr.) för att ge
nom uppsökande verksamhet närmare informera anställda invandrare 
om lagen. Beloppet inkluderade även kostnader för utbildning av s. k. 

kontaktmän för verksamheten. 
Den expertgrupp för invandringsforskning som knöts till arbets

marknadsdepartementet i slutet av år 1975 har under år 1976 utar
betat en plan för ökade insatser vad gäller statistik och forskning om in
vandringens effekter och om invandrarnas sociala och kulturella situa
tion. Forskning har initierats om de utländska medborgarnas deltagande 
i kommunalvalen år 1976 samt om invandringen av assyrier till Sverige. 
Gruppen fick under år 1976 även i uppdrag att utreda frågan om stati
stik över vilka språk som används i Sverige. 

D 1. Statens invandrarverk 

1975176 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977178 Förslag 

27 368 402 
28 815 000 
31 001 000 

Statens invandrarverk är central förvaltningsmyndighet för invandrar
och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på annan myn
dighet. Verket har att fullgöra bl. a. de uppgifter som enligt utlännings
eller medborgarskapslagstiftningen eller annan författning ankommer 
på den centrala utlänningsmyndighet som avses i 3 § utlänningslagen. 
Verket skall vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och 

samordna åtgärder till förmån för invandrare och språkliga minoriteter. 
Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem 
byråer. Dessa är tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån, samordnings
byrån, informationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en 
registerenhet. Till verket är knutet utlänningsnämndens kansli. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977 /78 

Invandrar- Före-
verket draganden 

Personal 
Handläggande personal 115 +31 +7 
övrig personal 138 +14 +2 

253 +45 +9 

Anslag 
Lönekostnader 
a) Avlöningsförmåner m. m. 20 300 ()()() +3 927 000 +l 616000 
b) Ersättning för konsult-

uppdrag 135 ()()() + 14000 + 14000 
Sjukvård 95 ()()() + 7 000 
Reseersättningar 422 ()()() 1 000 63 000 
därav utomnordiska resor (10 000) (+ 30000) (+ 25 000) 
Lokalkostnader 2 737 000 + 157 000 + 170000 
Expenser 1469000 + 478 000 + 62000 
därav representation (6 000) (+ 1 000) (+ 1000) 
Automatisk databehandling 2 662 000 + 260000 + 260 000 
Översättningskostnader 670 000 + 167 000 + 67 000 
Utbildningsverksamhet 100 000 + 60000 + 60000 
Rationaliserings- och 
utvecklingsarbete 225 000 + 120 000 

28815000 +5189000 +2186000 

Statens invandrarverk 

1. Pris- och Iöneomräkning 1 614 000 kr. 

2. I fråga om 0-alternativet anför verket att de av statsmakterna fast

lagda målen och riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken 

(prop. 1975: 26, InU 1975: 6, rskr 1975: 160) för verkets del har inne

burit en delvis ny organisation samt att verkets ansvarsområde utvid

gats. 

En nedskärning av anslaget skulle innebära att de redan nu långa 

handläggningstiderna för utlännings- och medborgarskapsärenden ytter

ligare förlängs. En nedskärning skulle i övrigt få den effekten att verkets 

resurser enligt den nya organisationen knappast skulle komma till an

vändning. 

3. För verkets skilda arbetsenheter föreslår verket följande föränd

ringar. 

Tillståndsbyrån. Under budgetåret 1975176 handlades över 8 000 fler 

tillståndsärenden än under budgetåret 1974/75. Antalet avgjorda kvali

ficerade tillståndsärenden ökade från ca 2 500 budgetåret 1974/75 till 

ca 3 200 budgetåret 1975176. 

Antalet inkomna ärenden har dock ökat snabbare än antalet avgjorda 

ärenden, vilket har lett till att byråns balanser av icke avgjorda ärenden 

ökat till en högre nivå än någonsin tidigare. Balansen av tillståndsären

den uppgick den 30 juni 1976 till ca 11 000, vilket är 3 000 fler än vid 
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samma tidpunkt året innan. Till detta bör läggas ca 3 000 andra ären

den, bl. a. rörande rättshjälp. 
För arbetsuppgifterna inom tillståndsbyrån krävs ytterligare en hand

läggare för remissbehandling, anvisningar och föreskrifter samt utbild

ningsuppgifter. Härutöver bör tjänster för den nuvarande tillfälliga för

stärkningen om fyra handläggare inrättas. Med hänsyn till den nyss re

dovisade ökningen av antalet ärenden yrkas medel för ytterligare sju 

handläggare. Vidare yrkar verket ytterligare tre assistenttjänster vid by

råns sekretariat ( +882 944 kr.). 
Registerenheten. Det behov av förstärkning som nyss anförts beträf

fande tillståndsbyrån gäller också registerenheten. Verket begär att en 

tjänst inrättas för en handläggare med juristkompetens och erfarenhet 
av tillståndsärenden. Härutöver yrkas extra medel för fyra assistent

tjänster och fortsatta medel för två kansliskrivartjänster och två biträ

destjänster. Vidare begärs att fyra kansliskrivartjänster, vilka erhållits 

som tillfälliga, nu permanentas och förs upp som fyra assistenttjänster på 

personalplanen ( + 365 144 kr.). 

Medborgarskapsbyrån. Verket förutser en tillfällig kraftig ökning av 

antalet medborgarskapsansökningar, bl. a. till följd av sänkta kvalifika
tionstider. I förening med den redan stora ärendebalansen - denna 
uppgick den 1 juli 1976 till över 8 000 ärenden, vilket är den högsta 

siffran sedan starten 1969 - medför detta att handläggningstiderna 

kommer att öka oacceptabelt om inte byrån erhåller betydande förstärk
ningar. Byrån bör tillföras ytterligare en permanent assistenttjänst för 
handläggningsuppgifter och en tillfällig personalförstärkning med två 

handläggare och två assistenter. Fortsatta medel yrkas vidare för två 
handläggare. Två tjänster, för vilka extra medel har anvisats sedan ver
kets tillkomst, bör enligt verket nu permanentas. Slutligen yrkas att hit
tills beviljade medel för ett biträde räknas upp till medel för en assistent 
( +400 264 kr.). 

Samordningsbyrån. Byrån inrättades den 1 juli 1975 och övertog då 
merparten av de arbetsuppgifter som fram till dess låg på anpassnings
byrån, vilken samtidigt upphörde. Fr. o. m. budgetåret 1976177 fogades 
frågor rörande zigenska grupper i Sverige till byråns uppgifter, varvid 
fyra nya tjänster inrättades. 

Verket begär nu att byråns skilda sektioner skall tillföras ytterligare 
sammanlagt fem tjänster enligt följande, nämligen 

kommunsektionen och sektionen för organisationskontakter vardera 
en byråassistent, 

utbildningssektionen, sektionen för myndighetskontakter och konsu

lentsektionen vardera en handläggare ( +451 575 kr.). 

lnformationsbyrån. Byrån, som inrättades vid ingången av budgetåret 
1975176, har till uppgift att planera och producera information till och 
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om invandrare. För dessa arbetsuppgifter begär verket sammanlagt yt
terligare fem tjänster, som föreslås fördelade enligt följande. 

Verkets presstjänst bör tillföras en handläggare med uppgift att vara 
biträdande pressombudsman. 

Produktionssektionen bör förstärkas med en handläggare och en byrå
assistent. 

Dokumentations- och servicesektionen bör tillföras två assistenter 
( + 376 959 kr.). 

Administrativa byrån. Verket begär att byråns skilda sektioner skall 
tillföras ytterligare sammanlagt sex tjänster enligt följande, nämligen 

planeringssektionen en handläggare med speciell inriktning på inter
nationella frågor samt en assistent, 

ekonomisektionen en assistent, 
kontorsdriftssektionen en tjänst som registrator, ett kvalificerat biträ

de för telexverksamheten samt ytterligare en telefonisttjänst ( +443 137 
kr.). 

Slutligen begärs att en tjänst för personalkurativa uppgifter inrättas 
vid personalsektionen. Under budgetåret 1976/77 har verket tilldelats 
medel härför. 

Praktikanter. Verket yrkar medel motsvarande fem årsarbetskrafter 
för praktikantverksamhet ( + 300 000 kr.). 

Sjukvård. Om verkets yrkanden om nya tjänster bifalles behöver an
slaget för sjukvård räknas upp ( + 7 000 kr.). 

Reseersättningar. Verket yrkar 15 000 kr. för tjänsteman som fått be
hålla sin tidigare stationeringsort. Avtalsenlig ersättning till personal på 
grund av verkets omlokalisering beräknas kräva 80 000 kr. ( + 95 000 
kr.). 

Pressombudsmannens externa kontaktverksamhet kommer att utvid
gas under budgetåret 1977178. Detta medför ett ökat antal tjänsteresor 
( +20 000 kr.). 

Verket måste i vissa fall ersätta resekostnaden för deltagare i sam
manträden vid verket. Denna kostnad beräknas till 20 000 kr. Erhåller 
verket den yrkade tjänsten vid planeringssektionen för internationella 
frågor medför detta ett ökat antal utlandsresor. Verket yrkar att ansla

get för utrikes resor räknas upp med 30 000 kr., och att för inomnor

diska resor görs en ytterligare uppjustering med 17 000 kr. som en följd
kostnad vid ett utökat antal tjänster ( + 67 000 kr.). 

Lokalkostnader. Under anslagsposten bör 10 000 kr. anvisas för lokal

kostnader i Stockholm i samband med sammanträden m. m. 
Expenser. Om invandrarverket erhåller de yrkade tjänsterna måste 

vissa kompletterande inköp av inventarier göras ( + 35 000 kr.). 

Telefonanslaget bör räknas upp om verket tillförs nya tjänster 

( + 34 000 kr.). 
En översyn av verkets blankettbestånd har inletts. Under budgetåret 
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1977178 kommer såväl nytryck som kompletteringstryck av blanketter 

att bli nödvändiga ( + 10 000 kr.). 
I samband med att verkets bibliotek nu byggs upp yrkas för anskaff

ning av litteratur och för täckande av vissa prenumerationskostnader för 

nödvändiga facktidskrifter en uppräkning med 15 000 kr. 

För ökade kostnader vid utgivningen av personaltidningen begär ver
ket en uppräkning med 15 000 kr. Vidare yrkas en engångsanvisning av 

25 000 kr. för fortsatt utveckling av verkets grafiska profil. I övrigt yrkas 

expensmedel som en följdkostnad vid ett utökat antal tjänster ( + 160 000 

kr.). 
För att täcka ökade fotokopieringskostnader behövs enligt verket ett 

medelstillskott av 26 000 kr. 
Verket yrkar vidare medel för leasingkostnaden för skrivautomat vid 

medborgarskapsbyrån ( +25 000 kr.). 
Den ökade driftkostnaden för ett nytt dossiersystem beräknas till 

60 000 kr.lår. 
Översättningskostnader. Den ökade produktionen av information har 

lett till att behovet av översättningar har stigit. Merkostnaden beräknas 

till 100 000 kr. 

Utbildnings- och instruktionsverksamhet. Utbildningsinsatserna måste 

ökas kraftigt under budgetåret 1977/78. Det ökade personalinflytandet 
ställer även stora krav på utbildningsinsatser ( + 60 000 kr.). 

Rationaliserings- och utvecklingsarbete. Under innevarande budgetår 

avser verket att utarbeta en samlad rationaliseringsplan. Verket yrkar 
ytterligare 97 000 kr. för rationaliserings- och utvecklingsinsatser. 

Föredraganden 

Balanserna av tillståndsärenden hos invandrarverket har ökat kraftigt 
under senare tid och tenderar att öka ytterligare. Detta har medfört allt
för långa handläggningstider. Utvecklingen måste bedömas som mycket 
allvarlig. Verket planerar nu omfattande utbildning av den stora del av 
personalen vid tillståndsbyrån och registerenheten, som har måst nyre
kryteras till följd av personalomsättning i samband med omlokalise
ringen till Norrköping. Verket kommer vidare att under år 1977 slut

föra en intern rationaliseringsundersökning. Dessutom är emellertid en 
tillfällig personalförstärkning vid nämnda enheter nödvändig. För att ge 

verket möjlighet att så snart som möjligt vända balansutvecklingen har 

regeringen redan under innevarande budgetår beviljat medel för sådan 

tillfällig förstärkning, vid tillståndsbyrån motsvarande fyra handläggar

tjänster och vid registerenheten motsvarande fyra kvalificerade biträ
destjänster. Förstärkningen bör kvarstå även under budgetåret 1977/78. 

Jag beräknar medel härför liksom för ytterligare tillfällig förstärkning 
med en handläggare, som huvudsakligen bör ansvara för intensifierad 

utbildning av nyanställd personal på de berörda enheterna och för ad-
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ministrativa föreskrifter och administrativ utveckling inom tillstånds
byrån. Vidare bör handläggaren fungera som kontaktman mellan byrån 

och registerenheten. Under våren 1977 avser utlänningslagkommitten 
att presentera förslag i syfte att, bl. a. genom lagstiftning, förkorta hand

läggningstiden i utlänningsärenden. Först efter ställningstagande till 
dessa förslag finns förutsättningar för en säker bedömning av det lång
siktiga personalbehovet på berörda enheter. 

lnvandrarverket har i skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet un· 
der hösten 1976 anmält att verket under år 1977 ämnar genomföra en 

omorganisation av tillstånds- och medborgarskapsbyråernas sekretariat. 
Förändringarna innebär att den nu i hög grad specialiserade personalen 

i stället skall tillämpa ett system med arbetsrotation, där samtliga be

fattningshavare på sikt skall kunna klara flertalet uppgifter. Vissa 
handläggaruppgifter kommer vidare att delegeras till sekretariaten. För

ändringarna, som är ett led i jämställdhetssträvandena, kommer att med

föra större flexibilitet i organisationen och ge större möjligheter till ar
betsutvidgning och vidareutveckling för biträdespersonalcn. Förutsätt

ningarna att rekrytera handläggare bland personalen på sekretariaten 
kommer också att förbättras. 

Mot bakgrund av det mycket stora antalet ansökningar till invandrar

verket om verksamhetsbidrag och projektbidrag beräknar jag medel för 

tillfällig förstärkning motsvarande en tjänst som kvalificerat biträde vid 
samordningsbyråns sektion för organisationskontakter. Frågor angående 

statsbidrag till organisationer och andra har medfört en ökad arbets
belastning även för administrativa byråns ekonomisektion, som tillfälligt 
bör förstärkas med ett kvalificerat biträde. Jag beräknar medel härför. 
Invandrarverket inför inom kort central diarieföring för hela verket. 
Jag beräknar tillfälliga medel för en registrator vid kontorsdriftssek

tionen. 
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag medels

behovet under anslaget till 31 001 000 kr. Jag har därvid beräknat kraf
tigt ökade resurser för utbildnings- och instruktionsverksamhet samt i 

övrigt ökade medel för bl. a. utomnordiska resor samt kostnad för hyra 

av skrivautomat. Jag har vidare beaktat att ansvaret för framställning 

av förteckning över personer som i gällande beslut om avlägsnande för

bjudits att återvända till Sverige (den s. k. U-boken) enligt riksdagens 

beslut (prop. 1976177: 10, JuU 1976177: 16, rskr 1976177: 95) skall föras 

över från invandrarverket till rikspolisstyrelsen. Vidare har jag räknat 

med att luftfartsverkets andel av kostnaderna för driften av telefonväxeln 

skall tillgodoföras anslaget. 
Jag hemställer, att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens invandrarverk för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 31 001 000 kr. 
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D 2. Åtgärder för flyktingar 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

42 460000 

32 325 000 

67 000 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

upptagna programmet Åtgärder för flyktingar. Programmet består av 

delprogrammen överföring av flyktingar och Omhändertagande av flyk

tingar. 

1. Överföring av 
flyktingar 

2. Omhänder-
tagande av 
flyktingar 

3. Förvaltnings-
kostnader 

AMS 

Utgift 
1975/76 

2 168 000 

39 040000 

1252000 

42 460 000 

Anslag 
1976/77 

1 375 000 

28 450 000 

2 500 000 

32 325 000 

Beräknad ändring 
1977/78 

AMS Före-
draganden 

+ 175 000 + 2 375000 

+ 8 000 000 +32000000 

+ 500 000 + 300 000 

8 675 000 +34675000 

överföring av flyktingar. Den kollektiva överföringen av flyktingar 

omfattade under budgetåret 1975/76 1 470 personer. Av dessa kom ca 

l 020 från Latinamerika och ca 190 från flyktingläger i Österrike och 

Italien. I totalsiffran ingick vidare bl. a. 100 anhöriga till tidigare an

lända flyktingar. Utgifterna för överföringen uppgick till närmare 2,2 

milj. kr. 

Styrelsen räknar med att verksamheten under budgetåret 1976177 

kommer att omfatta 1 250 flyktingar, varav 200 överförda anhöriga till 

flyktingar och 50 överförda zigenare. Styrelsen beräknar medelsbehovet 

för delprogrammet till drygt 1,5 milj. kr. ( + 175 000 kr.). 

Omhändertagande av flyktingar. Under budgetåret 1975176 har för

utom nämnda överförda personer ytterligare 1 200 enskilt inresta utlän

ningar, som av invandrarverket jämställts med flyktingar, tagits om hand 

på styrelsens permanenta förläggningar i Alvesta, Moheda och Flen 

samt på tillfälliga förläggningar. Antalet inkvarteringsdagar uppgick 

till ca 215 000 varav ca 70 400 i tillfälligt förhyrda förläggningar. 

Kostnaderna uppgick till sammanlagt 39 milj. kr. Rese- och starthjälp 

i samband med arbetsplacering lämnades med sammanlagt 5,5 milj. kr. 

För budgetåret 1977/78 beräknar styrelsen medelsbehovet under del

programmet till 36,5 milj. kr. för omhändertagande av sammanlagt 2 250 
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flyktingar. Styrelsen räknar med att ca 155 000 inkvarteringsdagar kom

mer att behövas ( +8 milj. kr.). 
Det totala medelsbehovet under budgetåret 1977178 för programmet 

Åtgärder för flyktingar inkl. programmets andel av AMS förvaltnings
kostnader beräknas till 41 milj. kr. ( + 8,7 milj. kr.). 

Föredraganden 

Också under budgetåret 1975176 har omfattande insatser gjorts för 
att ge flyktingar från skilda länder en trygg tillvaro i Sverige. över 
1 000 personer har i samarbete med FN:s flyktingkommissariat och de 

svenska ambassaderna överförts från latinamerikanska länder. Vidare 

har, som jag inledningsvis har berört, AMS bemyndigats att ta hand om 
enskilt inresta assyrier, främst från Turkiet. 

Belastningen på anslaget har under en följd av år kraftigt överstigit 

anvisade medel. Enligt vad jag inhämtat beräknar AMS att belastningen 
under innevarande budgetår kommer att överstiga anvisade medel med 

minst 57 milj. kr., till största delen på grund av omhändertagandekost

nader avseende turkiska assyrier. Det är alltid svårt att förutse behovet 
av insatser för överföring och omhändertagande av flyktingar. För bud

getåret 1977 /7 8 bör emellertid anslagsberäkningen anpassas närmare 
till den faktiska belastningen. 

Jag räknar med att överföringen av flyktingar under budgetåret 
1977178 kommer att omfatta ca 1 250 personer. Inom denna ram bör 

det också finnas utrymme för ett antal medellösa nära anhöriga till 
flyktingar som vistas här. 

Jag förordar att anslaget räknas upp med totalt 34 675 000 kr. för 
budgetåret 1977178. Därvid förutsätter jag att regeringen kan besluta om 
överföring, omhändertagande och övriga åtgärder som bedöms nöd
vändiga. Vidare utgår jag ifrån att anslaget liksom hittills skall kunna 
användas för bidrag till hemresa för medellösa utomnordiska medbor
gare, som inte har fått tillstånd att vistas och arbeta här. 

Med hänvisning till sammanställningen i det föregående hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Atgärder för flyktingar för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 67 000 000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1975/76 Utgift 6 349 183 

1976177 Anslag 

1977/78 Förslag 

7 575 000 

8 525 000 

Reservation 11430 302 

1 Under anslaget anvisades som en engångsinsats 1 milj. kr. på tilläggsbudget 
111 till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 för bidrag till informationsverk
samhet avseende svenskundervisning för invandrare. Dessa medel har av statens 
invandrarverk fördelats under juli 1976. 
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Från anslaget utgår bidrag för att täcka underskott hos den stiftelse 

som ger ut Invandrartidningen. Vidare bekostas från anslaget sådana åt

gärder i övrigt till förmån för invandrare och språkliga minoriteter, för 

vilka medel inte står till förfogande i annan ordning. 

Stiftelsen Invandrartidningen och statens invandrarverk har inkom

mit med framställningar rörande anslag för dessa ändamål under bud

getåret 1977 /78. 

1976/77 

1. Bidrag till stiftelsen 
lnvandrartidningen 2 125 000 

2. Bidrag till invandrar-
och minoritetsorganisa-
tioners verksamhet I 800 000 

3. Bidrag till avgränsade 
projekt m. m. 2 600000 

4. lnformationsverksamhet 1050000 
S. Bidrag till informations-

verksamhet avseende svensk-
undervisning för invandrare 

7 575 000 

Beräknad ändring 1977 /78 

Invandrar
verket' 

+I 120 500 

+1100000 

+1100000 
+1100000 

+1 000000 

+5 42osoo 

Före
draganden 

+200000 

+400000 

+100000 
+250 000 

+950000 

1 Anslagsposten 1 beräknad av stiftelsen Invandrartidningen. 

Stiftelsen lnvandrartidningen 

Pris- och löneomräkning 724 000 kr. 

lnvandrartidningen ges f. n. ut på sex språk, nämligen finska, grekis

ka, italienska, serbokroatiska, svenska och tyska språken. Tidningen ut

kommer med ca 45 nummer per år. Den svenska editionen samt 23 

nummer av de finska och serbokroatiska editionerna omfattar åtta si

dor, medan resterande nummer och övriga editioner omfattar fyra si

dor. En mindre prenumerationsavgift tas ut. Tidningens upplaga upp

går till ca 40 000 exemplar, varav ca 15 000 avser den svenska editio
nen. 

Vid några tillfällen årligen utges speciella temanummer i samverkan 

med någon eller några centrala myndigheter, som därvid själva svarar 

för de merkostnader som uppstår vid utgivningen. Temanumren distri

bueras till i princip samtliga invandrare från berörda språkområden. 

Som komplement till Invandrartidningen ger stiftelsen ut en månads

bulletin på högst sju språk som inte täcks av den övriga tidningsverk

samheten. Bulletinens upplaga uppgår f. n. till ca 10 000 exemplar och 

sänds ut kostnadsfritt till den som har anmält sitt intresse. 

Stiftelsen föreslår en utvidgning av de finska och grekiska editioner

na på så sätt att den finska editionen skall omfatta åtta sidor i varje 

nummer och den grekiska åtta sidor i vartannat nummer. Vidare föreslår 
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stiftelsen att lnvandrartidningen utvidgas med ytterligare en språkedi
tion. Slutligen begär stiftelsen 100 000 kr. för särskilda informations
insatser vid oförutsedd flyktinginvandring till Sverige. Stiftelsens förslag 
beräknas medföra att underskottet i tidningsverksamheten ökar från ca 
2, 1 milj. kr. till drygt 3,2 milj. kr. 

Remissyttrande 

Statens invandrarverk tillstyrker stiftelsens förslag. 

Statens invandrarverk 

1. Prisomräkning 614 000 kr. 
2. Bidrag till invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet. 

På grund av de begränsade medel verket disponerar för verksamhets
bidrag till invandrar- och minoritetsorganisationer kan f. n. endast de 
större nationella riksorganisationerna erhålla sådant bidrag. Det är 
emellertid angeläget att även vissa mindre riksorganisationer kan er
hålla verksamhetsbidrag. Under budgetåret 1977178 kommer sannolikt 
ett par nya riksorganisationer att bildas och bli berättigade till bidrag. 
Vidare bör ansökningar från s. k. tvärnationella riksorganisationer be
aktas. Mot bakgrund härav föreslås en uppräkning av anslagsposten. 

3. Bidrag till avgränsade projekt m. m. Under budgetåret 1975176 

har till verket inkommit över 200 ansökningar om projektbidrag mot
svarande drygt 9 milj. kr. Verkets möjligheter att tillgodose behovet av 
projektstöd är f. n. mycket begränsade och antalet bidragsansökningar 
väntas öka ytterligare. På grund härav begärs ytterligare medel. 

4. lnformationsverksamhet m. m. Under anslagsposten beräknas me
del för bl. a. distribution av samordningsprojektet invandrarpaketet samt 
för ett omfattande informationsprojekt som syftar till att informera 
svenskar om invandringen och dess olika aspekter, det s. k. svenska 
paketet. Vidare beräknas medel för seminarier och konferenser för olika 
grupper i samhället som kommer i kontakt med invandrarfrågor. 

5. lnformationsverksamhet bland anställda invandrare. På tilläggs

budget lll till statsbudgeten för budgetåret 1975176 anvisades som sär
skilt reservationsanslag 1 milj. kr. för bidrag till dels lokala fackliga 

organisationer för information genom uppsökande verksamhet bland 

anställda invandrare om lagen om rätt till ledighet och lön för delta
gande i svenskundervisning för invandrare dels centrala fackliga orga

nisationer för utbildning av kontaktmän för nyss nämnda uppsökande 

verksamhet. Medlen har fördelats i enlighet med meddelade föreskrif
ter. Medlen kommer dock att räcka endast till att söka upp en mindre 
del av de invandrare som ännu inte har påbörjat undervisningen. In

formatörernas kunskaper och erfarenheter bör utnyttjas även under 

budgetåret 1977178 i syfte att nå alla de invandrare för vilka informa
tionen är avsedd. Ett belopp av samma storleksordning som det för-
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delade (I milj. kr.) bör därför anslås med motsvarande föreskrifter för 

dess användning. 

Föredraganden 

Stiftelsen lnvandrartidningen har föreslagit att antalet språkeditioner 

utökas samt att antalet sidor ökas i de finska och grekiska editionerna. 

Jag är inte beredd att biträda dessa förslag. Jag förordar emellertid att 

anslagsposten höjs med 200 000 kr. 

Stöd till invandrar- och minoritetsorganisationernas verksamhet är ett 

viktigt led i strävandena att underlätta invandrarnas anpassning i vårt 

land. Under budgetåret 1976/77 disponerar invandrarverket 1,8 milj. kr. 

för verksamhetsbidrag till invandrar- och minoritetsorganisationer av 

rikskaraktär, vilket innebär en höjning med 200 000 kr. i förhållande 

till budgetåret 1975/76. Jag förordar nu en ytterligare höjning av an

slagsposten med 400 000 kr., bl. a. för att skapa visst utrymme för bi

drag även till mindre riksorganisationer. Jag anser att också s. k. tvär

nationella riksorganisationer bör kunna komma i fråga för bidrag. 

Från anslagsposten Bidrag till avgränsade projekt m. m. kan bidrag 

utgå till organisationer, trossamfund och kommuner m. fl. för tidsmäs

sigt och kostnadsmässigt avgränsade projekt till förmån för invandrare. 

Från denna anslagspost lämnas bidrag även till tidningar och tidskrifter 

utgivna på andra språk än svenska riktade till invandrar- och minoritets

grupper i Sverige. Frågan om nya riktlinjer för tidningsstödet bereds 

f. n. inom budgetdepartementet. Jag förordar att anslagsposten för bud

getåret 1977178 höjs med 100 000 kr. 

lnformationsinsatserna har hittills inriktats främst på information till 

invandrarna om svenskt samhällsliv, bl. a. i form av det omfattande in
formationsmaterial som tagits fram i samråd med vissa centrala myn

digheter, det s. k. invandrarpaketet. För att skapa förståelse för invand

rarnas situation och därigenom söka undanröja riskerna för motsätt
ningar mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen är det viktigt att 

inom ramen för tilldelade medel också satsa på information till svens

kar om invandrarna. Jag föreslår att ans lagsposten räknas upp med 
250 000 kr. 

För budgetåret 1975/76 anvisades 1 milj. kr. för bidrag till fackliga 

organisationer för information om svenskundervisningslagen. Medlen, 

som fördelades under sommaren 1976, avsåg att under en begränsad tid 

åstadkomma en bred information om lagen i anslutning till de lagänd

ringar som trädde i kraft den J juli 1976. Jag är inte beredd att biträda 

verkets förslag om särskilda medel för fortsatt sådan informationsverk

samhet under budgetåret 1977/78. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Atgärder för invandrare för budgetåret 1977178 anvisa ett 

reservationsanslag av 8 525 000 kr. 
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D 4. översättningsservice 

1975/76 Utgift 
1976177 Anslag 
1977/78 Förslag 

508 415 

300 000 
300 000 

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språk

sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

Utgifter 
Intäkter 

Statens invandrarverk 

1976/77 

1575000 
I 275 000 

300 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Invandrar
verket 

+155 000 
+155000 

Före
draganden 

+155000 
+ 155 000 

1. Pris- och löneomräkning beräknas till 10 % och antas kunna kom
penseras genom prisjusteringar på sektionens tjänster. 

2. Verket föreslår ett oförändrat anslag med 300 000 kr. för budget
året 1977178 i avvaktan på att en långsiktig plan för språksektionens 

verksamhet utarbetas under innevarande budgetår. 

Föredraganden 

I avvaktan på invandrarverkets långsiktiga plan för språkservicen 

förordar jag att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till översättningsservice för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 300 000 kr. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 193 

Register 

Sid. 
1 Översikt 

15 DRIFTBUDGETEN 

15 A. Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 
15 I. Arbetsmarknadsdepartementet 
16 2. Kommitteer m. m. 
16 3. Extra utgifter 
17 4. Internationellt samarbete 
17 5. Socialattacheer 

19 8. Arbetsmarknad m. m. 
19 Arbetsmarknaden under ar 1976 
27 Arbetsmarknaden under är 1977 
32 Programindelning 
35 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
44 I. Arbetsmarknadsservice 
81 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 
92 3. Sysselsättningsskapande åtgärder 

126 4. Stöd till lageruppbyggnad 
129 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 
131 6. Totalförsvarsverksamhet 
134 7. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 
137 8. Arbctsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 
139 9. Arbetsdomstolen 
142 10. Statens förlikningsmannaexpedition 
144 11. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

145 C. Arbetsmiljö 
149 I. Arbetarskyddsstyrelsen 
154 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Inredning och utrustning 
156 3. Yrkesinspektionen 
158 4. Statens arbetsklinik 
160 5. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 
173 6. Bidrag till arbetarskyddsfonden 

177 D. Invandring m. m. 
177 Allmänna synpunkter 
181 1. Statens invandrarverk 
187 2. Åtgärder för flyktingar 
188 3. Åtgärder för invandrare 
192 4. Översättningsservice 

Anslag kr. 

13 008 000 
13 297 000 

300 000 
5 600 000 
I 586 000 

33 719 000 

658 475 000 
I 276 250 000 
I 320 700 000 

400000 000 
761 550 000 
24 882 000 

7 000000 
I 000 

3 272 000 
837 000 
30000 

4 452 997 000 

69 420 000 
6 100 000 

62 110 000 
3 430 000 

I 215 000 000 
115 000000 

I 471060000 

31 001 000 
67 000000 

8 525 000 
300000 

106 826 000 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 6 064 674 000 
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Bilaga 16 till budgetpropositionen 1977 

Bostadsdepartementet 

Prop. 1976/77:100 
Bilaga 16 

Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostäder, fysisk riks

planering och bebyggelseplanering samt byggnads-, och lantmäteri- och 
kartfrågor. Departementet är organiserat på tre sakenheter, en för fysisk 

riksplanering, en för plan- och byggnadsärenden samt en för bostadsbyg

gande m. m. Till den förstnämnda enheten hör bl. a. ärenden angående 
prövning av industriutbyggnader enligt 136 a § byggnadslagen (1947: 385). 

Lantmäteri- och kartärenden samt vissa planverksärenden bereds inom 
planerings- och budgetsekretariatet. 

Enligt gällande ärendefördelning ankommer det på statsråden Olsson 
och Friggebo att inom regeringen svara för vissa lagstiftningsfrågor som 
hör till justitiedepartementet. 

Enerxihushållning i byxgnader m. m. 

I regeringsförklaringen uttalar regeringen att den avser att presentera ett 
program för effektivare användning av energi vid uppvärmning av bostä
der och lokaler samt vid industriella processer. 

Det av riksdagen år 1975 fattade energipolitiska beslutet innebär att till
växten av energikonsumtionen om möjligt skall begränsas till 2 t;~. per år 

fram till år 1985. Det är emellertid mycket angeläget att åstadkomma be
sparingar utöver vad detta beslut anger. 

Energiförbrukningen för uppvärmning av byggnader måste minskas, bå
de i nyproduktionen och i befintliga byggnader. Besparingarna i det befint
.liga byggnadsbeståndet bör vara så stora att de dels kompenserar den ök

ning av energikonsumtionen som följer av att en stor nybyggnadsvolym 
tillkommer varje år, dels åstadkommer en minskning av den sammanlagda 

förbrukningen inom byggnadssektom. 
Förslag om ökat statligt stöd till energibesparande åtgärder inom bygg

nadsbeståndet avses föreläggas riksdagen under våren 1977. 
En rad åtgärder har vidtagits för att minska energikonsumtionen. I juni 

och augusti 1976 fastställde regeringen planverkets förslag till tillämp
ningsbestämmelser till byggnadsstadgan om energihushållning i byggna

der. Bestämmelserna, som ingår i Svensk Byggnorm och innefattar dels 

bindande föreskrifter dels råd och anvisningar, avser alla nya hus som an
vänds som året-runt bostäder. 

I Riksdagen 1976/77, I samL Nr 100. Bilaga 16 
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Bestämmelserna väntas medföra att energiförbrukningen byggnader 

som omfattas av de nya bestämmelserna minskar med ca 50 % jämfört med 
vad som gäller i byggnader uppförda under tidigare år. Bestämmelserna in

nehåller såväl rent byggnadstekniska krav som krav på planering och in
justeri_ng av byggnaders uppvärmningsanordningar. Kraven är inte högre 

än att årskostnaderna för att vidta dem motsvarar eller understiger den be

sparing i form av lägre energiförbrukning som görs. De har vidare utfor
mats så att de inte ger negativa samhällsekonomiska effekter, t. ex. i fråga 
om sysselsättningen inom byggmaterialindustrin. De bygger på nu känd 

teknik men de medger utnyttjande av nya tekniska rön. Bestämmelserna 
gäller fr. o. m. den I januari 1977. Föreskrifterna är med vissa undantag 

bindande i fråga om byggnader för vilka byggnadslov söks efter den 30 juni 
1977. 

Statens planverk fick i augusti 1976 uppdrag att utreda vilka ytterligare 

möjligheter det finns att minska energiförbrukningen i befintliga hus. För 
detta arbete föreslås en förstärkning av resurserna vid planverket med 
800000 kr. under budgetåret 1977/78. 

Sedan år 1974 kan särskilda statliga bidrag - och i fråga om bostäder 
också län - utgä för energibesparande ätgärder i befintliga byggnader. 

Medel utgår bl. a. från anslaget Vissa energibesparande åtgärder inom bo

stadsbeståndet m. m. Anslaget avser stöd till åtgärder i bostäder, allmänna 
samlingslokaler, civila statliga byggnader, kommunala och landstingskom

munala byggnader samt genomförande av viss prototyp- och demonstra
tionsverksamhet. T. o. m. innevarande budgetår har totalt I 300 milj. kr. 
anvisats för dessa ändamål. Av dessa medel har ca I 100 milj. kr. avsett bo

städer. 
Avsikten är att denna stöd verksamhet skall utökas i den takt som är tek

niskt möjlig och motiverad och ligger inom ramen för de samhällsekono

miska resurser som kan skapas för ändamålet. I anslutning till en sådan ut
ökning av stödverksamheten kan det bli nödvändigt att avsätta större ad
ministrativa resurser för att genomföra encrgisparprogrammet. 

Behovet av att spara energi i såväl nya som befintliga byggnader gör det 

också nödvändigt att utveckla nya tekniska lösningar och produkter. Ett 

omfattande forsknings- och utredningsarbete pågår. Av naturliga skäl har 
man därvid i första hand riktat in sig på nyproduktionen av byggnader. 

Forsknings- och utvecklingsarbete rörande energihushållning i befintliga 

hus måste intensifieras och stimuleras. 
Åtgärderna för att spara energi kan emellertid inte begränsas enbart till 

själva byggnaden. Även genom bebyggelseplaneringen i vidare bemärkelse 

kan resultat nås som är av betydelse för energiförbrukningen. Energihus

hållningsaspekten skall därför beaktas såväl vid den översiktliga planering

en som i detaljplaneringen. Dessa frågor utreds inom statens planverk. 
Betydande insatser har gjorts inom ramen för 1975 års energipolitiska be

slut. Planverkets uppdrag att utreda energibesparingen i befintlig bebyg-



Prop. 1976/77:100 Bilaga 16 Bostadsdcpartementet 3 

gelse syftar emellertid även till att klarlägga förutsättningarna för längre 

gående nedskärning av energikonsumtionen. Det är klart att behov av yt

terligare besparing finns. Regeringen kommer därför att presentera ett mer 

långtgående förslag till sparprogram avseende bebyggelsen så snart under
lag finns. I anslutning härtill kan ytterligare ändringar komma att krävas i 

byggnadslagstiftningen och andra bestämmelser. 
Industriverket har i rapporten (SIND 1976: 3) Tätorternas och den tunga 

industrins energiförsörjning redovisat vissa förslag som gäller finansiering
en av fjärrvärmeanläggningar. Dessa förslag bereds f. n. inom regerings
kansliet. Härutöver prövas f. n. förutsättningarna för en obligatorisk pann

besiktning. Även frågan om ytterligare resurser för informations- och ut

bildningsverksamhet övervägs. 

BostadshygRande m. m. 

Under år 1975 avslutades ett omfattande bostadspolitiskt utredningsar

bete. Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna avlämnade då sitt 
slutbetänkande CSOU 1975: 51-52) Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. 

Med utgångspunkt i utredningarnas förslag har riksdagen beslutat dels 
orn vissa ändringar av reglerna för statlig långivning till ombyggnad (prop. 

1975/76: 144, CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276). dels om förbättrade bo

stadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan barn (prop. 1975/76: 145. CU 

1975/76: 25, rskr 1975/76: 308), samt till vissa folkpensionärer (prop. 

1976/77: 44, sru 1976/77: 13, rskr 1976/77: 54). 
Byggadministrationsutredningen har år 1976 överlämnat betänkandet 

(SOU 1976: 26) Bostads verket med förslag om väsentliga förändringar i frå
ga om ansvarsfördelning och organisation för uppgifter inom byggnadsvä

sen, fysisk planering och bostadspolitik. Betänkandet har remissbehand
lats och bereds f. n. inom bostadsdcpartcmentet. 

Flera förslag i boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas slutbe
tänkande har ännu inte slutbehandlats. Så är fallet med frågor som gäller 
det kommunala ansvaret för bostadsförsöi:jningen. Utredningarna föreslog 
bl. a. ett lagfästande av detta ansvar och av vissa skyldigheter för kommu

nerna i fråga om planering och information på bostadsförsörjningens områ
de. Dessa frågor har nära samband med vissa av de spörsmål som har ta
gits upp av byggadministrationsutredningen. 

De förslag som utredningarna lade fram i syfte bl. a. att stärka hyresgäst

intlytandet hänger samman med de förslag som nyligen har avlämnats av 

hyresrättsutredningen i betänkandet (SOU 1976: 60) Hyresrätt I. Detta re

missbehandlas f. n. 
Övriga frågor som aktualiserats av boende- och bostadsfinansieringsut

redningama övervägs f. n. 

I regeringsförklaringen har uttalats att låneregler och andra bestämmel

ser bör göras mindre omfattande och detaljerade. Även denna fråga över
vägs inom bostadsdepartementet. 
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Bostadsförvaltningsutredningen har avlämnat sitt betänkande (Ds Ju 

1976: 14) Bostadsförvaltningslag med förslag till skärpning av nuvarande 

lagstiftning mot försumliga fastighcts~igare. Betänkandet remissbehandlas 

f. n. och förslag avses att föreläggas riksdagen under år 1977. 

I enlighet med riksdagens beslut under åren 1976 (prop. 1975/76: 145. CU 

1975/76: 25. rskr 1975/76: 308) om ändrade regler för bostadstillägg m. m. 

föreslås nu att en möjlighet öppnas för folkpensionärer att fä statskommu
nalt bostadsbidrag när det är gynnsammare för dem än vad det kommunala 

bostadstillägget till folkpension är. Försäkringskassorna föreslås bli ansva

riga för administrationen av bostadsbidragen till dessa folkpensionärer. 

Därigenom nås en samordning med folkpensionssystemct och utbetalning
arna av folkpension och hostadsbidrag kan ske vid ett och samma tillfälle. 

Omkring 125 000 folkpensionärer beräknas bli berörda av reformen under 

det första året. Reformen föreslås träda i kraft den I januari 1978. Helårs

kostnaden uppskattas till 110 milj. kr., varav 80 milj. kr. faller på staten 

och återstoden på kommunerna. 
Genom riksdagens nyssnämnda beslut fick regeringen i uppdrag också 

att ytterligare överväga frågan om bostadsbidrag till de föräldrar som inte 

har sina barn stadigvarande boende hos sig. Som en följd av dessa övervä

ganden föreslår regeringen nu att bostadsbidragen förbättras för dessa för

äldrar. Kostnaden för denna reform beräknas uppgå till 10 milj. kr., varav 

7 milj. kr. för staten och 3 milj. kr. för kommunerna. 
Anslaget till Bostadsbidrag m. m. tas i årets budgetproposition upp med 

I 781 milj. kr. Detta innebär en ökning med 211 milj. kr. i förhållande till in
nevarande budgetår. Större delen av ökningen ca 170 milj. kr., beror på att 
de reformer som genomfördes den I januari 1977 får helårseffckt först un

der budgetåret 1977/78. Inkomstgränserna för oreducerade bostadsbidrag 

föreslås bli höjda den I januari 1978 med 3 000 kr. till 35 000 kr. för hushåll 

med barn och till 29000 kr. för hushåll utan barn. 
Riksdagen fastställde vid riksmötet 1975/76 en bostadsbyggnadsplan för 

1976 om 8 375 000 m2 • vilken tillsammans med det beräknade bostads byg

gandet utan statliga lån beräknades ge förutsättningar att påbörja samman

lagt ca 78000 lägenheter. Därtill kom en projektreserv på 10000 lägenheter 

jämte lokaler. Antalet lägenheter för vilka har meddelats beslut om statliga 

bostadslån eller tillstånd att bygga utan statliga lån beräknas år 1976 ha 

uppgått till 57 000. Det antal lägenheter som har börjat byggas under år 

1976 kan f. n. uppskattas till ca 57 000. I genomsnitt per år under de tre se

naste åren har ca 72 000 lägenheter färdigställts, vilket innebär en nedgång 

i förhållande till 1970-talets tre första år med ca 30 000. 

Av det totala påbörjandet under 1976 utgjorde ca 74% lägenheter i små

hus. Enligt bostadsbyggnadsprogrammen kommer denna andel att minska 

något under de närmaste åren. 
Ombyggnads- och moderniseringsverksamheten ökade betydligt under 

år 1975. Under år 1976 har verksamheten varit ungefär lika stor som under 
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år 1975. Regeringen medgav under hösten 1976 att 75 milj. kr. av nybygg

nadsramen utöver redan tidigare anvisade 325 milj. kr. fick tas i anspråk 
för beslut om bostadslån för omhyggnad och räntebärande förbättringslån. 

Avsättningssvårigheterna har minskat för andra året i följd. Enligt bo

stadsstyrdscns undersökning fanns det den I september 1976 ca 18900 
outhyrda lägenheter i hus som var färdigställda efter år 1966. Vid samma 

tid året innan var motsvarande antal 23 100. Andelen outhyrda lägenheter 

har därmed på ett år minskat från 4,8 IJ'r, till 3,7 %. 
Den bostadsbyggnadsplan som riksdagen preliminärt har fastställt för år 

1977 omfattar i likhet med 1976 års plan 8 375 000 m2
• vilket med nuvarande 

fördelning mellan lägenheter i småhus och flerfamiljshus kan beräknas ge 
utrymme för ca 66 500 lägenheter jämte lokaler. som utgör hostadskomple

ment. Ramen för beslut om bostadslån till ombyggnad m. m. har prelimi

närt fastställts till 325 milj. kr. för år 1977. 
I budgetpropositionen föreslås att ramarna för ny- och ombyggnad till

sammans hålls på en oförändrad nivå i förhållande till år 1976. Ramen för 
ombyggnad år 1977 föreslås utvidgad. I konsekvens härmed minskas ny
byggnadsramen från 8375000 m2 till 8160000 m2 • Den senare beräknas ge 

utrymme för nära 65 000 lägenheter jämte lokaler. som utgör bostadskom
plement. Byggandet utan statliga lån beräknas till 8 000 lägenheter. Ramar

na föreslås bli kompletterade med en projektreserv omfattande 10 000 lä
genheter jämte lokaler. I fråga om outnyttjade delar av ny- och ombygg
nadsramama för år 1977 föreslås utbyte kunna ske dem emellan. 

För att bereda utrymme för den bostadsproduktion som bedöms vara 

nödvändig på längre sikt förordas att bostadsbyggnadsplanerna för åren 
1978 och 1979 fär samma omfattning som planen för år 1977. 

Delegationen för bostadsfinansiering träffade även år 1976 överenskom
melse med bankerna om byggnadskrediter till det statligt belånade bo
stadsbyggandet och om köp av bostadsobligationer i syfte att öka möjlig
heterna till avlyft av byggnadskrediter i färdiga fastigheter. Trots överens
kommelsen har vissa svårigheter förelegat under den senare delen av år 
1976 vad gäller tillgången på byggnadskrediter. Dessa svårigheter, som har 
haft samband med åtstramningen av kreditpolitiken, har dock i stort sett 

kunnat övervinnas. Avlyftssituationen har varit i huvudsak fri från pro
blem. 

Byggnadskostnaderna ökade mer under år 1976 än under året dessförin

nan. Låneunderlags- och pantvärdenivån har under hösten 1976 höjts ge
nom en uppräkning av tidskoefficienten med drygt 11 %. 

Hyrorna har stigit under år 1976 som följd främst av driftkostnadsök
ningar. Förbättringar av bostadsbidragen till barnfamiljer och övriga hus
håll, inkl. pensionärerna, har dock begränsat hyresstegringar för hushåll 

med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Räntehöjningen hösten 
1976 påverkar hyrorna i det statligt finansierade bostadsbeståndet endast 

marginellt till följd av systemet med garanterad ränta. 
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Flera reformer föreslås beträffande den statliga bostadslängivningcn. 

Sådana låntagare som f. n. erhåller bostadslån med 15 eller 20 o/<; av låne

underlaget föreslås kunna fä lån till 22 % för nybyggande av lägenheter. 

Härigenom förbättras konkurrensförutsättningarna mellan olika kategorier 

av fastighetsägare. 

Räntebidrag föreslås kunna utgå också för tomträttsavgälden när det är 

fråga om nybyggda småhus som bebos av låntagaren. Tomträtten jämställs 

härigenom med äganderätten i fd\.ga om årliga kapitalkostnader. 

I syfte att öka intresset för konstnärlig utsmyckning och gestaltning före
slås att det tillägg för detta ändamål, som nu får göras inom låneunderlaget 

för statligt bostadslån, höjs från 7 kr. till 10 kr. per m2 våningsyta. 

Vissa förändringar föreslås i fråga om tillämpningen av markvillkoret vid 

bostadsfinansieringen. De föreslagna ändringarna innebär bl. a. att den ad

ministrativa hanteringen förenklas utan att markvillkorets syfte äventyras. 
Anslagen till Lånefonden för bostadsbyggande och till Räntebidrag 

m. m. tas för nästa budgetår upp med 2 205 milj. kr. resp. 2 560 milj. kr., 

vilket innebär ökningar med 545 milj. kr. resp. 100 milj. kr. Vid anslagsbe

räkningen har hänsyn tagits också till förslaget i det följande om län till för

bättring av boendemiljöer. 

De nuvarande möjligheterna att bevilja lån till hyresförluster och möjlig

heterna till eftergift av sådana lån föreslås bli utsträckta att gälla förluster 

under år 1978. 

Anslaget till Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. tas upp med 265 

milj. kr., vilket innebär en ökning med 10 milj. kr. i förhållande till inneva
rande budgetår. Inkomstgränsen för förbättringslån för makar föreslås 

höjd från 24 000 kr. till 26 000 kr. 

för miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden kan under innevarande 

budgetår statsbidrag utgå med 30 milj. kr. Anslaget föreslås höjt till 35 milj. 

kr. för budgetåret 1977/78. Vidare föreslås att bostadslån skall medges för 

den del av den godkända kostnaden för åtgärderna som inte täcks av bi

drag. Liksom hittills skall också arbetsmarknadspolitiska åtgärder kunna 

komma i fråga för miljöförbättringar i bostadsområden. 

Möjligheterna att bl. a. ekonomiskt stödja tävlings- och utvecklingsverk
sarnhet på bostadsförsörjningens område förstärks. På detta sätt kan kvali

tetsmedvetandet hållas på en hög nivå inom bygg- och förvaltningsproces

sen. 

Bostadssociala delegationen. som tillsattes år 1975 för att bereda frågor 

om åtgärder i vissa bostadsområden med uthyrningssvårighetcr, har initie

rat försöksverksamhet i samarbete med kommuner. bostadsföretag och 

boende i syfte att förbättra den fysiska och sociala miljön i bostadsområ

den med många outhyrda lägenheter. Verksamheten fortsätter under år 

1917. 
för lån och bidrag till allmänna samlingslokaler föreslås en ram för bud

getåret 1977/78 på 30 milj. kr. Bidragsdelen föreslås uppgå till högst 20 milj. 

kr. 
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Ramen för beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslo

kaler har under innevarande budgetår uppgått till 5 milj. kr. Regeringen har 
medgett att ramen får överskridas med 5 milj. kr. av sysselsättningsskäl. 
För budgetåret 1977/78 föreslås en ökning av ramen till 10 milj. kr. 

Lån till kommunala markförvärv föreslås kunna utgå till ett belopp av 

220 milj. kr. under budgetåret 1977 /78. 
Möjlighet öppnas att erhålla markförvärvslån för andra ändamål än bo

städer. Markförvärvslån föreslås kunna utgå också för förvärv av tomträtt. 

Ändringen föreslås träda i kraft den I juli 1978. 

Fysisk riksplanerin1-1 

Arbetet med att fullfölja riktlinjerna för hushållning med mark och vat

ten har under år 1976 varit koncentrerat till kommunerna. På grundval av 

det tidigare under det s. k. programskedet genomförda programarbetet in
riktas kommunernas arbete under det nu aktuella planeringsskedet på att i 
samråd med länsstyrelser och andra regionala myndigheter ta fram över
siktliga riktlinjer för markens användning i form av kommunöversikter, 

markdispositionsplaner och områdesplaner. Resultatet av kommunernas 

arbete skall enligt statsmakternas beslut redovisas till länsstyrelserna se
nast den 31mars1977. Länsstyrelserna skall därefter ställa samman mate
rialet och med eget yttrande redovisa det till centrala myndigheter och till 

regeringen senast den 15 september 1977. De centrala myndigheterna skall 

i sin tur lämna redovisning till regeringen senast den 15 december 1977. 
Planverket har uppdrag att senast den I mars 1978 redovisa en samlad 

översikt över resultatet av arbetet under planeringsskedet. 
Särskilda insatser har gjorts för att under planeringsskedet stödja infor

mationsverksamheten om den fysiska riksplaneringen. Informationsmate
rial i form av broschyrer har framställts av bostadsdepartementet och plan
verket. Materialet har distribuerats bl. a. efter annonsering i tidskrifts
press. Ekonomiska bidrag har lämnats till organisationer för framställning 
av eget informationsmaterial etc. Efterfrågan på det framtagna informa
tionsmaterialet har varit stor. Informationsverksamhet kommer också att 
pågå i samband med länsstyrelsernas utvärdering av kommunernas redo
visning av planeringsskedet. 

Det fortsatta arbetet med den fysiska riksplaneringen är inriktat på att en 

ny samlad rapport skall föreligga år 1978. l rapporten avses ingå dels en 
sammanfattning och utvärdering av arbetet under de genomförda program
och planeringsskedena, dels en redogörelse för resultat av kompletterade 
inventeringar och utredningar. Som exempel på sådana kan nämnas de stu

dier som pågår under industriverkets ledning av vissa industribranschers 
anspråk på naturresurser m. m .. naturvårdsverkets kartläggning av landets 
vattentillgångar och kraven på vattenresurserna samt industriverkets un

dersökningar angående landets tillgångar på kalk, diabas och alunskiffer. 
Efter remiss bör rapporten kunna ligga till grund för en redovisning till 
riksdagen år 1979. 
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En kunskapsöversikt har genomförts angående fritidsboendet och de 
problem som är förknippade därmed. En uppdatering pågår av den kart

läggning av fritidsbebyggclsen som genomfördes i samband med förarbete
na för den fysiska riksplaneringen. En sammanställning av inventeringen 

avses bli publicerad under hösten 1977 och materialet planeras tillsam
mans med övriga studier om fritidsboendet i Sverige ingå i underlaget till 
1978 års rapport. 

För att få underlag för fortsatta överväganden beträffande förutsättning

arna att till norrlandskusten lokalisera sådan industri som behandlas i den 
fysiska riksplaneringen har på initiativ av bostadsdepartementet inletts ett 
arbete med att ställa samman material om såväl miljö och naturresurser 

som regionalpolitiska förhållanden. Arbetet sker inom ramen för plane
ringsskedet. 

En arbetsgrupp lade år 1974 fram förslag till principprogram för under
sökningar av naturförhållanden vid vissa industrilägen (Ds B 1974: 2). För

slaget har remissbehandlats. Remissinstansema var i huvudsak positiva till 
förslaget men flera framhöll att formerna för finansiering av undersökning

arna borde studeras ytterligare. Materialet bearbetas nu inom departemen

tet. 
Berörda länsstyrelser har i anslutning härtill ställt samman och utvärde

rat hittills genomförda undersökningar rörande natmförhållandena vid de 
industrilägen längs södra och mellersta Sveriges kust som utpekats i rikt

linjerna för hushållning med mark och vatten. 
Remissbehandlingen av naturvårdsverkets och planverkets förslag till 

avgränsning av obrutna fjällomrädcn har avslutats. Verkens förslag inne

bär att 14 områden i fjäll världen med en sammanlagd areal av ca 49000 km2 

avsätts som s. k. obrutna fjällområden inom vilka tyngre exploatering skall 
undvikas. Frågan övervägs f. n. i regeringskansliet. 

Ett omfattande utredningsarbete beträffande utnyttjandet av älvarna i 
norra Svealand och Norrland har slutförts i och med att utredningen (B 
1974: I) rörande vattenkraftsutbyggnad i norra Norrland har avlämnat sitt 

slutbetänkande (SOU 1976: 28) Vattenkraft och miljö 3. Betänkandet be
handlar vattendragen norr om lndalsälven med undantag av Torne älv. Pi

te älv och Vindelälven. Remissbehandlingen har nyligen avslutats. Frågan 
om det långsiktiga utnyttjandet av älvarna i norra Svealand och Norrland 

bereds med sikte på att förslag till vissa riktlinjer skall föreläggas riksdagen 

under år 1977. 
Statsbidrag kan utgå till översiktlig planering bl. a. i sådana områden 

som i hög grad berörs av den fysiska riksplaneringen. Sedan år 1972, då 
riksdagen fattade beslut om den fysiska riksplaneringen, har stöd till kom

munal översiktlig planläggning utgått med sammanlagt ca 14 milj. kr. An

slaget Bidrag till översiktlig planering m. m. under vilket medel anvisas för 

ändamålet föreslås bli oförändrat 6 milj. kr. 
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Plan- och byggnad~frågor 

Arbetet med att utarbeta förslag till ny byggnadslagstiftning fortsätter. 
Förslaget skall utarbetas med beaktande av vad som anförs i regerings

förklaringen om att all markspekulation skall motverkas och den fysiska 
planeringen av mark ske i former som säkerställer såväl angelägna sam

hällsintressen som den enskildes rättstrygghet. Den särskilt tillkallade ut

redningsmannen med uppgift att utreda frågan om nytt avgiftssystem för 

gatubyggande m. m. fortsätter likaledes sitt arbete. 

Under riksmötet 1976/77 beräknas ett förslag till ändring av byggnadsla

gcn bli förelagt riksdagen i anledning av riksdagens hemställan om riktlin

jer som lagmotiv (CU 1975/76: 16, rskr 1975/76: 201). 
I anslutning till riksdagens beslut åren 1975 och 1976 om ändringar i 

byggnadsstadgan rörande energihushållning och handikappanpassning i 
byggnader har tillämpningsbestämmclser för uppförande av nya byggnader 
utarbetats. Förslag till tillämpningsbestämmelser för ombyggnader i dessa 

avseenden utarbetas inom statens planverk. 

Riksdagen har under hösten 1976 beslutat om ändring i byggnadsstadgan 
med syfte att vid ny- och ombyggnad garantera bättre arbetsmiljö för sop
hämtarna. Tillämpningsbestämmelser kommer att utarbetas så skyndsamt 
som möjligt. En kompletterande utredning har tillsatts med uppdrag att ge 

förslag till tvingande bestämmelser för att förbättra sophämtarnas arbets
miljö i befintliga byggnader. Förslag kommer att föreläggas riksdagen un
der år 1977. Även vad gäller energihushållning i byggnader och handikapp
anpassning av bostäder och andra lokaler övervägs i vilken utsträckning 

befintlig bebyggelse skall anpassas till de krav som gäller för nybebyggel
se. 

Riskerna med särskilt brandfarliga material utreds f. n. av statens plan
verk och konsumentverket. Beslut om åtgärder beräknas kunna fattas un
der är 1977. Förekomsten av hälsofarliga byggnadsmaterial behöver utre
das. 

För att dels möjliggöra ett större hänsynstagande till bostadsförsörjning
ens krav vid planläggningen av den fysiska miljön, dels hävda kommunens 
bostadspolitiska ambitioner vid byggnadslovsprövningen föreslog boende
och bostadsfinansieringsutredningama vissa ändringar i byggnadsstadgan. 

Dessa förslag kommer att övervägas i anslutning till arbetet med översy
nen av byggnadslagstiftningen. 

Övrigt 

FN :s konferens om boende- och bebyggelsemiljö (HABIT AT) ägde rum 

under tiden den 31 maj-den 11 juni 1976. I konferensen deltog representan
ter för 146 länder samt befrielserörelser, FN-organ och internationella or

ganisationer. I den svenska delegationen, som leddes av dåvarande chefen 
för bostadsdepartementet, ingick representanter för politiska partier, stat-
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liga myndigheter. folkrörelser och kommuner. Vid konferensen antogs en
hälligt 64 rekommendationer om åtgärder på det nationella planet. bl. a. rö

rande markpolitik och medborgarinflytande. Inom bostadsdepartementet 
övervägs f. n. uppföljningen i Sverige av konferensens rekommendationer. 

Formerna för det fortsatta globala samarbetet i boende- och bebyggel

semiljöfrågor diskuterades vid FN :s Generalförsamlings 31 :a session. 

Slutligt beslut i frågan har uppskjutits till den 32:a sessionen. 

Under år 1975 tillsatte regeringen expertgruppen (B 1974: 06) för forsk

ning om fysisk planering och bebyggelse. Expertgruppen har under år 1976 
utarbetat ett arbetsprogram för de närmaste åren. 

Statens räd för byggnadsforskning föresläs fä oförändrat statsanslag. 11 

milj. kr. Rädet avser att presentera en ny treårsplan för byggnadsforsk

ningcn i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1978/79. Mot 
bakgnmd av statsmakternas uttalanden angående byggforskningsverksam

heten inför budgetåret 1976/77 anger rådet att ökad uppmärksamhet skall 

ägnas åt bl. a. kvalitativa aspekter på boendet, förvaltnings- och förnyelse

frågor samt medinflytandefrågor. 

Statens institut för byggnadsforskning har i enlighet med riksdagens be

slut omlokaliserats till Gävle under sommaren 1976. Institutet har därvid 
erhållit nya arbetslokaler och delvis ny laboratorieutrustning. 

Ans/agenfi.ir bud>1etåret 1977/78 

Anslagsyrkandena för nästa budgetår inom bostadsdepartementets 

verksamhetsområde uppgår till 7 557 ,8 milj. kr. 
Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetår framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

DRIFTBUDGETEN 

A. Bostadsdcpartementct m. m. 
B. Bostadsbyggande m. m. 
c. Planväsende! 
D. Lantmäteri- och kartväsendet 

Totalt för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 

IV. Statens utlåningsfonder 
Lånefonden för bostadsbyggande 
Lånefonden för kommunala mark-
förvärv 
Övriga fonder 

V. Fonden för låneunderstöd 
Tilläggslän till kulturhistoriskt 
värdefull bostadsbebyggelse 

Totalt för kapitalbudgeten 

Totalt för bosladsdepartementet 

Anvisat 
1976/77 

14.2 
4808.0 

26,2 
84,6 

4933,0 

1660,0 

175,0 
10,0 

20.0 

1855,0 

6788,0 

Förslag 
1977/78 

16,2 
5120,9 

28.1 
87,6 

5252,8 

2205.0 

100,0 
0,0 

20.0 

2305,0 

7557,8 

1 Övriga fonder är investeringsanslag uppförda med 1 000 kr. 
2 Endast ett formellt belopp om I 000 kr. 

Förändring 

+ 2.0 
+312.9 
+ 1.9 
+ 3.0 

+319,8 

+545.0 

- 75,0 

- 20.0 

+450,0 

+769,8 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 11 

BOSTADSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid rcgeringssammanträde 

1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Olsson i fråga om littera A, B punkterna 8-11, C, 

D på driftbudgeten samt under punkterna IV: 12 och 13 på kapitalbudge

ten; 
statsrådet Friggebo i fråga om littera 8 punkterna 1-7 på driftbudgeten 

samt under punkterna IV: 10, 11 och V: 9 på kapitalbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetAret 1'177 /78, såvitt avser bostadsde

partementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Trettonde huvudtiteln 

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Bostadsdepartementet 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Expenser 

8 732622 

9667000 

11755000 

1976/77 

51 
31 

82 

8 977 ()()() 
175 ()()() 

515 ()()() 

9667000 

Beräknad ändring 
1977/78 

+ 1738000 
+ 85000 

+ 265000 

+2088000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 11 755 000 kr. Jag har härvid beräknat medel för tillfällig re-
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sursförstärkning avseende förberedclsearhete inför en samlad redovisning 
av den fysiska riksplaneringen. Vidare har jag heräknat medel för redan 

under innevarande budgetår i samband med regeringsskiftet inrättade fyra 

tjänster för biträdespersonal samt en tjänst för informationssekreterare. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartcmentet för budgetåret 1977 /78 anvisa ett för
slagsanslag av 11 755 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

3515575 
4000000 
4000000 

Reservation I 149051 

Med hänsyn till f. n. förutsebar omfattning av utredningsverksamhetcn 

beräknar jag medelsbehovet under nästa budgetl'lr till 4000000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva
tionsanslag av 4 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

113687 
250000 
300000 

Reservation 

Jag beräknar behovet av medel för nästa budgetår till 300 000 kr. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

162 976 

all till Ettra utRUier för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservations
anslag av 300000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

139763 

300000 
165000 

Reservation 58378 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. Sveriges bidrag till vissa inter

nationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella sam

arbetet inom departementets verksamhetsområde. 
Jag vill redan nu anmäla att jag har för avsikt att återkomma i annat sam

manhang under budgetåret 1977/78 beträffande kostnader i samband med 
ett markpolitiskt seminarium inom ramen för ECE:s (Economic Commis
sion for Europe) verksamhet som skall äga rum i Sverige i juni 1978. I av-
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vaktan på möjligheter att precisera kostnaderna för detta seminarium hc

räknar jag medelsbchovet för nästa budgetår till 165 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett rescrvationsanslag av 165 000 kr. 
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B. BOSTADSBYGGANDE M.M. 

B 1. Bostadsstyrelsen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

17644248 
18472000 
19663000 

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att främ
ja bostadsförsörjningcn. Den är också chefsmyndighet för länsbostads
nämndema. 

I styrelsens uppgifter ingår främst att handha den statliga låne- och bi
dragsverksamheten för att främja bostadsförsörjningen. Det åligger styrel
sen vidare bl. a. att handlägga ärenden om statligt stöd till allmänna sam

lingslokaler samt ärenden om statliga bidrag till förbättring av boendemil
jöer. 

Bostadsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för bostadsstyrelsen är en ge
neraldirektör. Inom styrelsen finns fem byråer. Dessa är kanslibyrån. låne

och bidragsbyrån, planeringsbyrån, tekniska byrån och värderingsbyrån. 
Vidare finns en samlingslokaldelegation och en boendemiljödelegation. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 
Automatisk databehandling 

Uppbiirdsmedel 

Nettoutgift 

1976/77 

86 
67 

153 

14269000 
35000 

256000 
(12000) 

1443000 
1362000 

253000 
I 064000 

18682000 

210000 

18472000 

Beräknad ändring 1977/78 

Bostads
styrelscn 

+I 

+I 

+ 1380000 
+O 
+o 

(+0) 
+21000 
+79000 
+27000 

+326000 

+1833000 

+1833000 

Föredra
ganden 

+778000 

(-) 
+21000 
+79000 

+313000 

+ 1191000 

+1191000 
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Bos11Jds.l'!_1n'l.rcn 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1208000 kr. 

2. 0-altemativet och därmed följande personalinskränkningar skulle 

drabba bl. a. rationaliserings verksamheten. framtagning och spridning av 

information om god bostadskvalitet i ny- och ombyggnadsprojekt genom 

mönsterplaner. utveckling av boendeservice. metodutveckling, uppfölj

ning av kostnadsutveckling samt utrednings-. kontakt- och informations

verksamhet. Styrelsen anser att alternativet inte är möjligt att genomföra. 

3. För nytillkommande arbetsuppgifter bl. a. i fråga om hyresförlustlån 

och energisparstöd till allmänna samlingslokaler den I juli 1976 (prop. 

1975/76: 100 bil. 14 p. 8 5, B 11 och IV: 11. CU 1975/76: 22 och 23, rskr 

1975/76: 265 och 276) föreslår styrelsen en förstärkning av personalen vid 

låne- och bidragsbyrån med en handläggare (+90000 kr.). 

4. För kostnader avseende ersättning för konsultuppdrag till följd av ut

ökad mönsterplanverksamhet och undersökningar om bostadsönskemål 

föreslår styrelsen att anslagsposten lönekostnader förstärks med 430 000 

kr. 

5. Styrelsen anser att räntebidragssystemet har medfört ökade kostna

der för automatisk databehandling. Anslagsposten Automatisk databe

handling foresl1b d~irför förstärkt med 105 000 kr. 

F örcdraganden 

Med anledning av vad bostadsstyrelsen har anfört om behovet av perso

nalförstärkning vid styrelsen och vid länsbostadsnämnderna vill jag fram

hålla att de bostadspolitiska reformer som har genomförts sedan år 1974 

har medfört stora påfrestningar på den bostadspolitiska organisationen, in

te minst på den regionala delen. Frågan om ytterligare personal är emeller
tid avhängig av de förslag till förändringar av bl. a. den bostadspolitiska or

ganisationen som byggadministrationsutredningen har lagt fram i sitt nyli
gen avgivna betänkande (SOU 1976: 26) Bostadsverket. Förslagen bereds 

f. n. inom bostadsdepartementet. Behovet av personal har också samband 
med energisparstödcts framtida omfattning och inriktning. Som anförs un

der bl. a. anslaget 8 11. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbe
ståndet rn. m. avser regeringen att behandla åtgärder för hushållning med 

energi i byggnader i en särskild proposition till riksdagen under våren 1977. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

19663000 kr. Jag har därvid bl. a. berä.knat 92000 kr. för ökade kostnader 

för autornatisk databehandling (5). Till frågorna om typritningsvcrksamhet 

och undersökningar om bostadsönskemål återkommer jag under anslaget 

IV: 10. Lånefonden för bostadsbyggande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 19663 000 kr. 
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B 2. Länsbostadsnämnderna 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

39 197 328 
38470000 

402 IOOOO 

16 

I varje län, utom Gotlands län. finns en länsbostadsnämnd. Nämnden är 
länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörj

ningen. Den fattar beslut om lån och bidrag m. m. samt förvaltar uteståen

de lån. I Gotlands län fullgörs de uppgifter, som ankommer på \änsbostads
nämnd. av länsstyrelsen. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Bostads- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 

Handläggande 
personal 151 0 
Övrig personal 262 +12 

413 +12 

Anslag 

Lönekostnader 32970000 +2412000 + 1107000 
Sjuk värd 50000 
Reseersättning 750000 
Lokalkostnader 3 383000 + 609000 +528000 
Expenser 1317000 +I 18000 +105000 

38470000 +3139000 +1740000 

B11stadsstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 355 000 kr. 
2 .. Beträffande 0-alternativet redovisar styrelsen arb,etsbelastningen för 

länsbostadsnämndema under senare år och beräknar belastningen för de 

närmaste åren. Därvid kommer styrelsen fram till den bestämda uppfatt

ningen att alla förutsättningar saknas för minskning av personalen. Styrel

sen erinrar samtidigt om de successiva ökningarna av lånestocken och det 

ständigt ökande pantvårdsarbctct samt att nya arbetsuppgifter. som är 

svåradministrerade inte minst i uppläggningsskedet, har tillförts verket. 
Styrelsen erinrar vidare om att styrelsen i långtidsbudgetsammanhang för 

varje år har redovisat, att viss personalökning kan komma att bli erforder
lig. Att styrelsen likväl inte begärt någon ökning av den ''ordinarie" ka

dern, har sin orsak i att styrelsen genom rationaliseringsåtgärder kunnat 

undvika annars nödvändig personalökning, vilket dock inte längre är möj

ligt. 
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3. Med hänsyn till den starkt ökande arbetsbördan på länsbostadsnämn

derna föreslås en förstärkning av den administrativa personalen med tolv 

tjänster. två assistenter och tio kontorsbiträden (+734000 kr.). 

4. Styrelsen anför att begränsningen av anslaget till expenser har med

fört att nyanskaffningen av inventarier för flertalet nämnder endast har 

kunnat göras vid byte av lokaler e. d. Anslagsposten expenser föreslås 

förstärkt med 50000 kr. 

Föredral(<mden 

I fråga om förstärkning av den administrativa personalen vid länsbo

stadsnämnderna ber jag att få hänvisa till vad jag har anfört under anslaget 

B I. Bostadsstyrelsen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

40 210000 kr. Jag har därvid beräknat ytterligare 50000 kr. för expenser 

(4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till länsbostadsniimndema för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 40 210000 kr. 

B 3. Bo!>1adsbidrag m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

I I 434 755 553 

1570000000 

1781 000000 

Från anslaget bekostas statliga bostadsbidrag till barnfamiljer och stats

bidrag för statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan 

barn. Bostadsbidragen är inkomstprövade. De statliga bidragen bestäms 

enbart på grundval av inkomst och barnantal. medan de statskommunala 

bostadsbidragen dessutom är anknutna till bostadskostnaderna. De bi

dragsbestämmelser som gäller fr. o. m. år 1977 finns i förordningen 

( 1976: 263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer och förordningen 

( 1976: 262) om statskommunala bostadsbidrag. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen omtalar att en översyn av ansökningsförfarande och in

formation pågår inom en arbetsgrupp med företrädare, förutom för styrel

sen, också för riksförsäkringsverket, riksskatteverket och Svenska kom

munförbundet. Den information som sänds direkt till hushållen vid ansök

ningstillfället och senare tillsammans med beslutet har omarbetats. 

Alla barnfamiljer nås genom direkt adresserad information. När det gäl

ler hushåll utan barn nås endast de som tidigare har haft bostadsbidrag på 

1 Anslag Bostadstillägg m. m. 

2 Riksdagen 1976/77. I saml. Nr 100. Bilaga 16 
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detta s~itt. lfärutöver sker information i massmedia. 

I planeringen för budgetåret 1976/77 ingår att försöka kartliigga hur 

många hushåll utan barn som f. n. gtJ.r miste om sin rätt till bostadsbidrag 

och hur informationen till dessa hushåll skulle kunna förbättras. 

Informationen till invandrare har förbättrats inför bidragsåret 1977. 

Enligt styrelsens uppfattning är den blankett som används för ansökan 

om bidrag. trots den översyn och förenkling som har gjorts. fortfarande 

omfattande och for många hushall besvärlig att fylla i. Detta förhållande 

tillskriver styrelsen g~illande besfämmelser. Utan att lämna några förslag 

till förändringar pekar styrelsen på ett antal hestämmelser som anses 

komplicera ansökningsfö1farande och Mendeprövning. 

De bestämmelser som behandlas är följande: 

a. 7 ~ förordningen ( 1976: 263) om statliga bostadsbidrag rörande bestäm

ning av bidraget med hänsyn till aktuell inkomst, 

b. tilHigg till inkomsten av viss del av fiirmögenheten. 

c. åldersgränsen för barn enligt förordningarna ( 1976: 263 och 262) om 

statliga hostadsbidrag resp. statskommunala bostadsbidrag. 

d. riitt till statskommunalt hostadsbidrag för barn över 17 år som fortsätter 

att studera. 

e. reducering av bostadskostnaden med hänsyn till inneboende. 

f. reducering av hostadskostnaden med hänsyn till att bostadsstandarden 

är väsentligt högre än vad som kan anses svara mot hushållets behov. 

g. beräkning av bostadskostnadema för egnahem. 

I fråga om anslagsbchovet for budgetåret 1977 /78 har styrelsen utgått 

från beräkningarna i prop. 1975/76: W'i. De ändringar av bidragsreglerna 

som träder i kraft den I januari 1977 beriiknas medföra en ökning av utgif
terna till I 738 milj. kr. for helt ar. Styrelsen förutsätter att inkomstgränser

na liksom hittills anpassas till inkomstutvecklingen. 

Fiiredraga11dc11 

Riksdagen beslutade under 1975/76 ars riksmöte om viktiga förändringar 

av bostadshidragen till barnfamiljer och hushåll utan bam (prop. 

1975/76: 145. CU 1975/76: 25. rskr 1975/76: 308). De ändrade reglerna trä

der i kraft den I januari 1977. De innebär väsentliga förbättringar för de 

flesta hushåll. Vissa orättvisor i regelsystemet har tagits hort. Åldersgrän

sen för rätt till statskommunalt bostadsbidrag har sänkts för hushåll utan 
barn från 20 till 18 år. Gynnsammare regler än tidigare har införts för hus

håll med handikappade familjemedlemmar och för familjer med barn på in

stitution. I sistnämnda avseende innebar riksdagens beslut att hostadsbi
drag kan utgå för ham som vistas i hemmet kortare tid än som svarar mot 

vanliga skolferier. om socialnämnden eller sociala centralnämnden har till

styrkt bidrag. Barnet får i sådana fall anses som försörjt inom familjen. 

Innan jag går in på frågor om anslag och vissa av riksdagen aktualiserade 

refom1er anhåller jag om att för riksdagen få anmäla frågan om rätt till 
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statskommunalt hoswdshidrllR f('ir 1111·l'l'kli11gsstiirda ungdomar iira 16 

år. som vistas pä institution. 
Enligt giillande regler kan statskommunalt bnstadsbidrag utga för barn 

till dess de fyller 17 är. Det kan utgå iiven till studerande som har fyllt 17 <'tr 

och för vilka förlängt barnbidrag eller studiehjillp utgår. 

Förlängt barnbidrag utgår i princip till studerande som går kvar i grund

skolan efter det de har fyllt 16 år. Utvecklingsstörda barn fullgör enligt la
gen ( 1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda sin 

skolplikt inom särskola. Särskoleplikten gäller så länge barnet behöver un

dervisning. dock hingst till dess att barnet har fyllt 21 år. i undantagsfall 23 

år. Också för dem kan förlängt barnbidrag utgå. 
Förlängt barnbidrag utgår emellertid inte för siirskoleelev som vistas på 

institution och därför kan inte heller bostadsbidrag utgå för sådant barn. 

Det torde vid riksdagens behandling av frågan om bostadsbidrag för barn 

som vistas på institution inte ha varit avsikten att från de vidgade bidrags

möjligheterna undanta barn som inte uppbär förlängt barnhidrag. Bidrags

reglema bör diilför ändras så all detta hinder för bidrag till skolpliktiga 

barn på institution undanröjs. Riksdagens förutnämnda beslut torde utgöra 

tillräcklig gmnd för en sådan ändring. Jag anser emellertid frågan vara av 

sådan betydelse att jag vill här anmäla att jag avser att föreslå regeringen 

att besluta om ändring av bidragsreglema på angivet sätt. 

Vissa administratira regler ändrades genom det nyssniimnda riksdags

beslutet. Ändring<1ma syftade friimst till att förenkla handläggningen. Bo

stadsstyrelsen har inför bidragsåret 1977 arbetat om ansökningsblanketten 

i samma syfte. Styrelsen har meddelat att den har för avsikt att följa upp 

hur de nya blanketterna har fungerat för så.väl de bidragssökande som 

handläggarna. 

Trots de insatser som har gjrn1s för att underlätta ansi.ikningsförfarandet 

menar bostadsstyrelsen att det alltjämt är besvärligt. Detta tillskriver sty

relsen gällande bestämmelser om beräkningen av och villkoren för bidrag. 

Styrelsen ger också i sin anslagsframställning exempel härpå. Några för

slag till lindringar av reglerna lämnas dock inte. Inte heller anger styrelsen 

vilka kostnadseffekter som regeländringarna skulle få. 

För egen del anser jag det angeläget att alla möjligheter till förenklingar 

både av ansökningsförfarandct och av administrationen tas till vara. Jag 

vill dock framM.lla att flera av de bestämmelser som bostadsstyrelsen pe

kar på prövades av riksdagen så sent som våren 1976. Jag tänker på frågan 

om en gemensam åldersgräns på 18 år och på frågan om rätt till statskom

munalt bostadshidrag för barn som har fyllt 17 år och som fortsiitter att stu

dera. Detsamma gäller frågan om reducering av bostadskostnaden med 

hänsyn till alltför hög bostadsstandard och frågan om reglerna för förmö

gcnhetsprövning. 

Vissa frågor ligger inom ramen för bostadsstyrelsens rätt att utfärda till

lämpningsföreskrifter. Så är fallet beträffande metoderna för reducering av 
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bostadskostnaden med hänsyn till inneboende och metoderna för att in
hämta uppgifter om väsentliga inkomstförändringar. 

En arbetsgrupp inom bostadsstyrclsen gör f. n. en översyn av ansök
ningsförfarandet och de administrativa rutiner som hör samman med detta. 

l arbetsgruppen finns företrlidare också för riksförsäkringsverket, riks
skatteverket och Svenska kommunförbundet. De förändringar som ansök

ningsblanketten har undergått inför bidragsåret 1977 och den utvärdering 
av blanketten som jag nyss nämnde är resultat av gruppens arbete. Enligt 

vad jag har erfarit fortsätter gruppen sitt arbete i syfte att ytterligare för
enkla de administrativa rutinerna. Jag finner detta arbete betydelsefullt. 
Enligt min mening får regering och riksdag ta ställning till förslag till för
ändringar i den takt som de aktualiseras under arbetets gång. 

Vad gäller ref?/erna för inkomstprÖl'ningen förutsätter bostadsstyrelsen 

att inkomstgränsemaför oreducerade bostadsbidrag liksom hittills anpas
sas till inkomstutvecklingcn. Jag förordar att så sker och föreslår att in
komstgränserna för oreducerade bostadsbidrag under år 1978 sätts till 

35 000 kr. för barnfamiljer och till 29 000 kr. för barnlösa hushåll. Det inne

bär höjningar med 3 000 kr. i jämförelse med bidragsåret 1977. 
När riksdagen behandlade prop. 1975/76: 145 om ändrade regler för bo

stadstillägg gav den vissa uppdrag till regeringen. 

Det första uppdraget gällde frågan om rätt t i 11 stats kom m u n a I t 
bostadsbidrag för pensionärer utan barn. 

Enligt nu gällande regler utgår bostadsbidrag till folkpensionärer hu
vudsakligen i form av kommunalt bostadstillägg till folkpension. Två grup
per av folkpensionärer har dock rätt att uppbära statskommunalt bostads
bidrag. Den ena gruppen består av dem som har barn. De har rätt till såväl 

statligt som statskommunalt bostadsbidrag enligt de regler som gäller för 
dessa bidragsformer. De kan därutöver erhålla kommunalt bostadstillägg 
till folkpension vilket i sådana fall utgår som ett utfyllnadsbidrag. Den and
ra gruppen utgörs av dem som uppbär ålderspension före den månad. un

der vilken de uppnår lagstadgad pensionsålder. s. k. förtida uttag. Dessa 
personer kan inte erhålla kommunalt bostadstillägg till folkpension utan är 
helt hänvisade till systemet med statskommunalt bostadsbidrag. 

För kommunalt bostadstillägg till folkpension gäller följande regler. 

Kommunen bestämmer själv grunderna för tillägget. Tre huvudprinciper 

tillämpas när det gäller konstruktionen av tillägget. 

I. Det utgår med ett generellt belopp, som är oberoende av bostadens 

standard och faktiska kostnad. 
2. Det är knutet till bostadskostnaden. 
3. Det består av dels ett generellt belopp, dels ett belopp som är knutet 

till bostadskostnaden. 
De kommuner som knyter tillägget till bostadskostnaden har maxime

rat tillägget, antingen genom att ange ett högsta belopp. för vilket tillägg 

kan utgå. eller genom att ange en största lägenhetsstorlek, som berättigar 

till tillägg. 
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Det kommunala bostadstilläggct är inkomstprövat enligt regler som är 

fastlagda i lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg 

till folkpension (ändrad senast 1976: 168). Reglerna är utformade så att bo
stadstillägget trappas av med en tredjedel av inkomsten utöver folkpensio
nen (inkl. pensionstillskottet) ökad med ett belopp på 2 000 kr. för ensam

stående och I 500 kr. för var och en av makarna. 
Bostadstilläggets maximala grundbelopp. dvs. beloppet före inkomstre

duceringen, varierar kommunerna emellan. I oktober 1976 var kommuner

nas genomsnittliga maximibelopp drygt 4000 kr. 25 kommuner hade maxi
mibelopp, som understeg 3 000 kr. Ca 190 kommuner hade belopp som låg 

mellan 3 000 kr. och 5 000 kr. och återstoden hade högre maximibelopp än 

5 000 kr. 
Ett kommunalt bostadstillägg på 4 000 kr. upphör med nu gällande in

komstprövningsreglcr helt vid en inkomst som för ensamstående uppgår 
till ca 26800 kr. och för makar till 36900 kr. 

F. n. finns det ca 1,8 milj. personer som är folkpensionärer. Av dem har 

ca 820000, dvs. knappt 55 %, kommunalt bostadstillägg till folkpensionen. 
Det kommunala bostadstillägget handhas av försäkringskassorna. Det 

betalas ut samtidigt med folkpensionen den 15:e varje månad. Riksförsäk
ringsverket utövar tillsynen över kassornas verksamhet. 

Reglerna för statskommunalt bostadsbidrag till hushäll utan barn inne
bär följande. 

Bidrag utgår med 80 % av bostadskostnaden från 350 kr. till 600 kr. per 
månad för ensamstående och 700 kr. per månad för makar. Bidraget utgår 
med sitt fulla belopp upp till en inkomst av f. n. 26000 kr. Jag har i det före
gående föreslagit att inkomstgränsen för hushåll utan barn skall höjas till 
29000 kr. den I januari 1978. Beloppet reduceras med 15 % av inkomsten 
över denna gräns. Maximibeloppet, 2400 kr. per å.r för ensamstående, är 
helt reducerat vid en inkomst på 45 000 kr. och maximibeloppet 3 360 kr. 
per är för makar vid en inkomst på 54400 kr. 

Administrationen av det statskommunala bostadsbidraget sköts av kom

munernas förmedlingsorgan. Tillsynen över verksamheten utövas av läns
bostadsnämndema och bosta<lsstyrelsen. 

Boende- och ho.1·tadsfina11siering.1·utred11i11gama föreslog i sitt slutbetän
kande (SOU 1975:51-52) Bostadsförsörjning och bostadsbidrag att en 

samordning på sikt skulle ske mellan de två bostadsbidragssystemen. Ett 
första steg mot en sådan samordning skulle tas genom att en möjlighet öpp

nades för folkpensionärer utan barn att få statskommunalt bostadsbidrag i 

stället för kommunalt bostadstillägg till folkpension i de fall reglerna härför 
gav ett gynnsammare utfall än reglerna för kommunalt bostadstillägg till 
folkpension. Utredningarna kombinerade detta förslag med ett förslag om 

att en viss lägsta nivå för det kommunala bostadstillägget till folkpension 
skulle läggas fast i lag. Nivån föreslogs till 400 kr. per m~nad. Utredningar

na förutsatte att de kostnadsökningar som följde av förslagen skulle förde-
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las mellan stat och kommun. Någon princip för hur fördelningen skulle gö

ras angav de dock inte. 

Remis.1opinio11en var enig med utredningarna i fråga om det ltmgsiktiga 

målet att fä till stånd en samordning av hidragssystcmen. Rcmissinstanser

na var likaså i huvudsak ense med utredningarna om behovet av att åstad

komma en större likformighet kommunerna emellan i fråga om det kom

munala bostadstilfaggets storlek. Förslaget om att medge rätt för pensionä

rerna att fä statskommunalt bostadshidrag. niir det var förmånligare iin det 

kommunala bostadstillägget till folkpension. mötte ett starkt gensvar. Niir 
det gällde frtigan om hur kostnaderna för de föreslagna reformerna skulle 

fördelas mellan staten oc:h kommunerna var meningarna diiremot delade. 
Svenska kommunförbundet motsatte sig bestämt att kommunerna skulle 

bära någon del av kostnadsökningarna. Också frågan om utformningen av 

ett statsbidrag till kommunerna föranledde en lång rad mcningsyttringar. 

Kommunalekonomiska utredningen ansåg att frågan måste överviigas no

ga bl. a. mol hakgnmd av risken för all ett statsbidrag till de kommunala 
hostadstilläggen skulle öka obalansen mellan kommunerna. 

I prop. 1975/76: 145 uttalade departementschefen att han inte ansåg sig 

beredd att förorda en lösning i enlighet med utredningarnas förslag. 
Riksdagen ansåg att propositionen inte innehöll några sk~il för att avstå 

från den av utredningarna föreslagna samordningen av bidragssystemen 

och beslöt mot denna bakgrund att bifalla vissa motioner med yrkande om 

att en sådan samordning skulle göras. Beslutet innebar att samordningen 

skulle ske på ett sådant sätt att pensionärerna skulle kunna få hostadshi
drag enligt det system som i vai:je enskilt fall gav det gynnsammaste utfal

let. 
Med hänvisning till riksdagens beslut föreslår jag därför att en möjlighet 

öppnas för folkpensionärer utan barn att få statskommunalt bostadshidrng 
när reglerna för detta ger ett gynnsammare utfall än reglerna för kommu

nalt hostadsti!Higg till folkpension. För dem som har rätt också till kommu

nalt bostads tillägg till folkpension bör det statskommunala bostadsbidraget 
utgå som ett utfyllnadsbidrag. Konstruktionen hör vara den att det belopp 

som utgår i kommunalt hostadstillägg till folkpension räknas bort från vad 

som kan utgå i statskommunalt bostadsbidrag. Detta förfarande innebär att 

ingen. som får statskommunalt bostadshidrag, kan få högre sammanlagt bi

dragsbelopp än som kan utgå enligt reglerna för detta bidrag. 

Innan jag redogör för de regler som enligt min åsikt bör gälla för stats

kommunalt bostadsbidrag till pensionärer utan barn. vill jag framhålla att 

en refonn av den innebörd som jag har förordat inte innebär att kommuner

nas an.ffur för pensioniirernas ekonomiska måj/igheter att erhålla goda 

bostäder minskar. Reformen tar helt och hållet sikte på den grupp av pen

sionärer som vid sidan om sin folkpension har en arbetsinkomst, en till

läggspension eller annan inkomst, som jämställer dem med lågavlönade 
personer i yrkesverksam ålder. Den stora grupp av pensionärer. som i hu-
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vudsak bara har sin folkpension att leva av, kommer för sin bostadsförsörj
ning att liksom f. n. vara beroende av att de kommunala bostadstilläggen är 

dimensionerade efter hostadskostnadsfaget i kommunen och att de succes

sivt anpassas till de knstnadsökningar som sker. Jag vill i sammanhanget 

n~imna att, enligt bcr;ikningar som jag har låtit göra, drygt 100000 pensio

n;irer kommer att beröras av det förslag som jag nyss har förordat. Av dem 

har mindre än 50000 också kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

Sammanfattningsvis kan sägas att närmare 800 000 personer i fortsättning

en kommer att vara helt hänvisade till systemet med kommunalt bostads

tillägg till folkpension. 
Jag går nu in på f'rägan om den närmare utformninxen al' reglerna för ett 

system med statskommunalt bostadsbidrag till pensionärer utan barn. In

ledningsvis vill jag betona att den vägledande principen enligt min mening 

hör vara att det nu gällande systemet med statskommunala bostadsbidrag 

skall utvidgas till att omfatta en ny grupp av bidragstagare. Det är alltså 

fråga om ett och samma system. Av hänsyn främst till bidragstagarna men 

i viss mån också till de handfaggande organen måste reglerna dock ändras 

på några punkter för att anpassas till de speciella förhållanden som gäller 

för pensionärerna. 

Jag redogör först för frågan om beriikning av dn1 hidrag.1·gru11da11de ho

stadskustnaden. 

Som jag nyss nämnde ankommer det på kommunerna att lägga fast 

grunderna för det kommunala bostadstillägget till folkpension. Det innebär 
att de också har rätt att bestämma hur bostadskostnaden skall beräknas. 

Skillnader föreligger kommunerna emellan på vissa punkter, främst när det 
gäller egnahem. Svenska kommunförbundet har redovisat förslag till hur 

beriikningarna skall göras. Dessa följs dock inte av alla kommuner. Också 
riksförsäkringsverket har utfärdat anvisningar, som gäller i de fall kommu
nen inte har angett egna gnmder för beräkningarna. Rirksförsäkringsver

kets och kommunförbundets grunder överensstämmer inte på alla punkter. 

När det gäller det statskommunala bostadsbidraget ankommer det på 
bostadsstyrelsen att utfärda föreskrifter om hur den bidragsgrundande bu
stadskostnaden skall beräknas. 

Skillnaderna i beräkningsgrunder mellan systemen är på vissa punkter 
ganska stora. 

För bidragstagarna skulle det givietvis vara svårt att förstå att deras bo

stadskostnad inte är densamma i de två systemen. Särskilt besvärande 

skulle skillnaderna bli för dem som finge rätt att uppbära bostadsbidrag en

ligt båda systemen. 

Jag anser det därför nödvändigt att söka åstadkomma enhetliga beräk

ningsgnmder vad gäller bostadskostnaden. I princip är det då möjligt att 

välja antingen de grunder som gäller för det statskommunala bostadsbidra
get eller de som gäller för det kommunala bostadstillägget till folkpension. 

Jag anser att övervägande skäl talar för det senare alternativet. Därigenom 
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vinns att pensionärskollektivet får en enhetlig behandling och att kommu
nernas nuvarande grunder inte på något avgörande sätt förändras. 

Som jag tidigare nämnde föreligger det emellertid vissa skillnader också 

mellan kommunerna i fråga om beräkningsgrundcr. Enligt min mening bör 
enhetlighet eftersträvas också i detta avseende. 

Efter samråd med chefen för socialdepartementet förordar jag mot bak

grund av vad jag nyss har anfört att enhetliga grunder för beräkning av bo
stadskostnaden inom systemet med de kommunala bostadstilläggen till 

folkpension tillskapas. Detta förutsätter ändring i lagen ( 1962: 392) om 
hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. Förslag härom 
bör föreläggas riksdagen under våren 1977. 

Till grund för beräkningen av den bidragsgrundande bostadskostnaden 

ligger också vissa regler om reducering av bostadskostnaden i vissa fall, 
t. ex. när bostadsstandarden är onödigt hög eller när det finns inneboende i 

bostaden. Också i dessa avseenden tillämpas skilda regler i de två syste
men och dessutom skilda regler kommunerna emellan inom systemet med 

kommunalt bostadstillägg till folkpension. Dessa skillnader är en följd av 
kommunernas rätt att själva bestämma om det kommunala bostadstilläg

gets storlek. Jag anser därför att en lagstiftning i detta avseende inte bör 
komma i fråga. De skillnader som reglerna medför i fräga om bidragsgrun

dande bostadskostnad får i stället utjämnas genom det statskommunala bo
stadsbidrag, som pä denna punkt genomgående ger ett gynnsammare utfall 

för bidragstagarna än det kommunala bostadstillägget till folkpension. 

Jag övergår nu till att behandla frägor som gäller den administrativa han
teringen av de statskommunala bostadsbidragen till pensionärer utan barn. 

Först behandlar jag frågan om vilket organ som bör svara för administra
tionen. Två alternativ kan enligt min bedömning komma i fräga. Uppgiften 
kan anförtros antingen kommunernas förmedlingsorgan, som svarar för 
administrationen av de statskommunala bostadsbidragen till övriga hus
håll, eller försäkringskassorna som har hand om frägor som rör allmän 
pension och som också sköter administrationen av de kommunala bostads

tilläggen till folkpension. 
För det förstnämnda alternativet talar främst den samlade erfarenhet i 

frågor som rör de statskommunala bostadsbidragen, som finns hos förmed

lingsorganen. För pensionärernas del skulle detta alternativ dock skapa 

avsevärda svårigheter, eftersom de skulle behöva ha kontakt med tvåor

gan i frågor som gäller deras sociala förmåner. Skilda utbetalningsrutiner 

skulle tillämpas för pensioner och kommunalt bostadstillägg å ena sidan 

och för statskommunalt bostadsbidrag å andra sidan. Också handläggning
en innebär med en sådan ordning avsevärda problem. Täta kontakter skul

le behöva förekomma mellan förmedlingsorganet och försäkringskassan. 
Handläggningstiderna skulle förlängas och de administrativa rutinerna för

svåras. 

För det senare alternativet talar att försäkringskassorna sköter de frågor 
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som gäller allmän pension och kommunalt bostadstillägg till folkpension. 
De har ett väl utbyggt nät av lokalkontor och en service som är inriktad på 

pensionärerna. Pensionärerna är vana vid att vända sig till kassornas tjäns
temän i olika frågor. Vidare gäller att handläggningen skulle kunna göras 

gemensam för de båda bostadsbidragsformerna. Utbetalningsrutinerna 
skulle kunna samordnas. Sådana förändringar i de kommunala bostads

tilläggen, som påverkar det statskommunala bostadsbidragets storlek. 
skulle kunna skötas utan särskilda initiativ från bidragstagarna. Detta är en 
fördel, eftersom i åtskilliga fall resultatet för pensionärens del blir att det 
totala bostadsbidraget förblir oförändrat. 

Jag finner att övervägande skäl talar för att välja försäkringskassorna 

som administrativt organ när det gäller statskommunalt bostadsbidrag till 
pensionärer och förordar därför en sådan ordning. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp också bes1·ärsordnin!fl'l1 när det gäl

ler statskommunalt bostadsbidrag till folkpensionärer. 
För barnfamiljer och hushåll utan barn gäller att besvär över förmed

lingsorganens beslut anförs hos länsbostadsnämnden och besvär över dess 
beslut hos bostadsstyrelsen. som är sista instans. 

Mot bakgrund av vad jag har förordat i fråga om administrationen av de 
statskommunala bostadsbidragen till folkpensionärer finner jag det lämp

ligt att besvärsordningen anpassas till vad som gäller inom den allmänna 
försäkringen. Det innebär att riksförsäkringsverket skulle utgöra första be

svärsinstans och försäkringsdomstolen andra och sista instans. Vissa änd
ringar övervägs dock när det gäller bcsvärsordningen. Utredningen angå

ende översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen m. m. har 

avlämnat ett betänkande (SOU 1976: 53) med förslag i detta ämne. Enligt 
utredningens förslag skulle ändrade regler träda i kraft den I juli 1978. Be
tänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds f. n. inom socialdeparte
mentet. 

De nackdelar som skilda besvärsordningar skulle kunna medföra anser 
jag är möjliga att bemästra genom ett samrådsförfarande. Det bör ankom
ma på de berörda besvärsinstansema att utveckla formerna härför. Genom 
ett samråd bör enligt min mening också de bostadspolitiska synpunkterna 
kunna komma till uttryck. Jag tänker härvid främst på de erfarenheter av 
de gällande bestämmelsernas materiella utfall som besvärsinstitutet ger. 

Jag övergår så till frågan om ansökningsförfarandet. 

Inom systemet med statskommunalt bostadsbidrag tillämpas ett årligt 

ansökningsförfarande. Ansökan lämnas in under hösten och avser bidrag 
under det därpå följande kalenderåret. Under löpande bidragsår lämnar bi

dragstagaren uppgift om sådana ändringar i sina förhållanden som påver
kar rätten till bostadsbidrag. Ett stort antal omprövningar sker årligen av 

sådana skäl. 
När det gäller det kommunala bostadstillägget till folkpension är ansök

ningsförfarandet annorlunda. Ansökan lämnas vanligtvis in samtidigt med 
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ansökan om folkpension. Därefter anmäler pensionären till försäkringskas

san sådana ~indringar som är av hetydelse för det kommunala bostadstilläg
get. Med vissa tidsmellanrum kontrollerar försäkringskassan de förhållan

den som ligger till grund för det utgående bostadstillägget. På detta sätt 

sker en successiv aktualisering av de uppgifter som bestämmer bostadstill
Higgets storlek. 

Enligt min mening är det ink nödvändigt att tillämpa ett årligt ansök
ningsförfaramle när det gäller statskommunalt bostadsbidrag till pensionä

rer. Däremot måste en ärlig omprövning ske, eftersom inkomstprövningen 

skall göras mot den taxerade inkomsten vid taxeringen året före bidrags

året. Det bör ankomma på regeringen att utfärda de närmare föreskrifterna 

för hur omprövningen skall ske. 
l fråga om lwsttwd.rnnsvuret och 111edelsanvisnit1R fär jag anföra följan

de. 

Fördelningen av kostnaderna för statskommunalt bostadsbidrag till pen

sionärer utan barn bör ske efter samma grunder som gäller för sådant bi

drag till övriga hushåll. Det innebär att staten skall svara för 72 % av kost

naderna och kommunen för 28 %·. l likhet med vad som gäller beträffande 
statskommunalt bostadsbidrag till övriga hushåll utan barn bör det ankom

ma på kommunen att själv besluta om bidragsmöjligheten skall införas 

också för pensionärerna. Kommun som har beslutat härom bör ärligen i ef

terskott betala sin andel av utgivna bidrag. 
Medel för att täcka statens kostnader för statskommunalt bostadsbidrag 

till pensionärer bör anvisas under anslaget B3. Bostadsbidrag m. m. 
Helårskostnaden för den reform. som jag här har föreslagit. beräknar jag 

till 110 milj. kr. Med den fördelning av kostnaderna som skall göras mellan 

staten och kommunerna kommer 79 milj. kr. att falla på staten. För budget
året 1977 /78 beräknar jag an slagsbehovet till 39 milj. kr. 

Jag ber att avslutningsvis få ta upp frågan om den tidpunkt då reglerna 

om statskommunalt bostadsbidrag till folkpensionärer utan barn skall trä
da i kmft. Riksdagen ansåg att ett ikraftträdande skulle kunna ske redan 

den I januari 1977. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att ett omfattan

de utredningsmaterial ansågs finnas som grund för ett förslag i frågan. Det 

utredningsarbete som därefter har gjorts inom bostadsdepartementet har 

gett vid handen att det är omöjligt att genomföra reformen vid den tidpunkt 

som riksdagen föreslog. En reform av den omfattning som det här är fråga 

om kräver att tid avsätts för att informera allmänheten, för att bereda till

fälle att ansöka om bidrag och för att utfärda föreskrifter och utbilda all 

den personal som skall ge service och sköta administrationen. Jag förordar 

därför att reglerna om rätt för pensionärer utan barn att få statskommunalt 

bostadsbidrag får träda i kraft den I januari 1978. 

Riksdagens andra uppdrag gällde frågan om rätt till bostadsbidrag 

för föräldrar som inte har sina barn stadigvarande boende 

hos sig. 
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Enligt giillande regler bortser man vid heriikningen av bostadsbidraget 

fran barn som inte bor tillsammans mcd föräldern. Rätten att uppbära det 

statliga bostadsbidraget, som utgår med maximalt 900 kr. per år och barn, 

tillkommcr den förälder hos vilken barnet stadigvarande hor. Den övre hy

resgriinsen för det statskommunala bostadshidraget besfams av hushållets 

storlek. utan hänsyn till att det finns barn som inte bor tillsammans med 

föräldern. Ett hushåll i vilket det inte finns hemmaboende barn betraktas i 

inkomstprövningshänseende som ett hushåll utan barn. Eftersom inkomst

prövningen grundar sig på den taxerade inkomsten reduceras dock den un

derhållsskyldiges inkomst med underhållsbidrag upp till ett belopp av 2 500 

kr. per år m:h barn. För barn som vistas på institution gäller dock särskilda 

regler. 
För fosterbarn utgår bostadsbidrag till fosterföräldrarna, då barnet har 

vistats i fosterhemmet i minst tre månader. De biologiska föräldrarna kan 

då inte uppbiira något hostadsbidrag för barnet. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna föreslog i sitt slutbetän

kande (SOU 1975: 51) att rätt till dispens för högre bidragsberättigad bo

stadsutgift skulle medges den förälder som inte stadigvarande bodde till

sammans med sina barn. Som motiv angav utredningarna att den övre hy

resgränsen inte var avpassad så att den innefattade kostnaderna för en bo

stad som var stor nog för att föräldern skulle kunna ta emot barnet för nå

gon tids vistelse. 

Flertalet remissinstanser som yttrade sig över förslaget var positiva till 

dcss syfte. Från flera håll, bl. a. från bostadsstyrelsen och Svenska kom

munförbundet. avstyrktes det dock av administrativa skäl. 

Chefen för hostadsdepartementet anslöt sig (prop. 1975/76: 145) till för

slagets syfte men fann att ett ställningstagande till förslaget borde anstå i 
avvaktan på arbetet inom familjclagssakkunniga (Ju 1970: 52) och inom 

den arbetsgrupp inom justitiedepartementet som har att överväga frågan 

om ekonomiskt stöd vid delad bosättning. den s. k. bidragsförskottsgrup
pen. 

Riksdagen ansåg dock att frågan om hostadsbidrag till föräldrar som inte 

har sina barn stadigvarande boende hos sig borde övervägas ytterligare 

och att förslag i frågan borde föreläggas 1iksdagen under 1976/77 års riks

möte. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Familjclagssakkunniga kommer inom de närmaste månaderna att lämna 

ett betänkande som innehåller en översyn av bestämmelserna om under

hållsbidrag för bam. Ett av syftena med deras kommande förslag är att 

bättre än i dag anpassa underhållsbidraget till den underhållsskyldiges ak

tuella ekonomiska situation. 

Bidragsförskottsgruppens arbete är nyligen avslutat. Gruppen har utfor
mat förslag till vissa regler av provisorisk karaktär för rätt till bidragsför

skott i de fall föräldrarna bor åtskilda men har gemensam vårdnad om bar

net. 
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Frågan om bostadsbidrag till förälder som inte har sina barn stadigvaran
de boende hos sig behöver enligt min mening inte kopplas till frågan om 
hur kostnadsansvaret vad gäller barnen fördelas mellan föräldrarna. Där
emot kan givetvis förekomsten av sådant bidrag inverka på bedömningen 

av föräldrarnas ekonomiska situation i stort och därmed på hur kostnader
na för barnen skall fördelas dem emellan. 

Jag har kommit till slutsatsen att det utredningsarbete som pågår inte be
höver avvaktas innan reglerna för rätt till bostadsbidrag till sådan förälder 
som inte har sina barn stadigvarande boende hos sig ändras. 

Jag vill innan jag går närmare in på utformningen av reglerna stryka un
der att det enligt min mening inte bör göras någon skillnad mellan de fall 

där föräldrarna har resp. inte har gemensam vårdnad om sina barn. En god 
kontakt mellan föräldrar och barn är givetvis lika angelägen i båda fallen. 

Möjligheten för föräldrar som inte är gifta att ha gemensam vårdnad om 
sina barn införs den I januari 1977. 

I fråga om bostadsbidrag för barn till föräldrar som utan att leva tillsam
mans har gemensam vårdnad gäller att barnet betraktas som försörjt i det 
hushåll i vilket det vanligtvis bor. När barnet är lika lång tid ho:> båda för

äldrarna, bör kyrkobokföringen vara avgörande. 
Beträffande den andra parten i det gemensamma vårdnadsförhållandet. 

liksom beträffande annan förälder, som utan att ha del i vårdnaden umgås 
med barnet under viss tid bör följande gälla. För det hushåll som denna 

förälder bildar eller ingår i bör, om samboende barn inte finns i hushållet. 
den övre hyresgränsen i bostadsbidragssystemet fastställas till samma be
lopp som gäller för en barnfamilj med motsvarande antal barn som helt el
ler delvis försörjs inom familjen. Följande hyresgränser kommer då att gäl

la. 

För ensamstående och makar utan 
samboende barn 

med vårdnad el. umgängesrätt för 1-2 barn 
med vårdnad el. umgängesrätt för 3-4 barn 
med vårdnad el. umgängesrätt för 5 el. tl. barn 

Kr./mån. 

825 
975 

1125 

Med de hyresintervall som på detta sätt skulle bli bidragsberättigande 

kommer bostadsbidraget före inkomstreduceringen att uppgå till följande 
maximibelopp. Som jämförelse anger jag även de maximibelopp som kan 

utgå enligt de regler som nu gäller. 

För ensamstående och makar 
utan samboende barn 

med vårdnad el. umgängesrätt för 1-2 barn 
med vårdnad el. umgängesrätt för 3-4 barn 
med vårdnad el. umgängesrätt för 5 el. fl. barn 

Maximibelopp 
enligt mitt enligt fr. o. m. 1977 
förslag gällande regler 

4560 
6000 
7440 

makar 

3360 
3360 
3360 

ensam
stående 

2400 
2400 
2400 
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För hushåll med egna samboende barn. där någon av hushållsmedlem

marna också har barn som bor på annat håll, bör en motsvarande regel till

lämpas. De övre hyresgränsema för ett hushåll med ett barn som försörjs 

inom fruniljen blir då följande. 

För ensamstående och makar med ett 
samboende barn och 

med vårdnad el. umgängesrätt för ytterligare I barn 
med vårdnad cl. umgängesrätt för ytterligare 2-3 barn 
med vårdnad cl. umgängesrätt för ytterligare 4 el. fl. barn 

Kr./ mån. 

825 
975 

1125 

Också andra kombinationer mellan samboende barn och barn som inte 

stadigvarande bor i hushållet kan givetvis förekomma. Riktmärket för var 

den övre hyresgränsen skall läggas bör därvid vara bostadsbehovet för fa

miljen. när också de inte samboende barnen räknas in. 

Vissa krav på intensiteten i umgänget mellan föräldrar och barn bör en

ligt min mening ställas för att bostadsbidraget skall kunna utgå med det 

högre beloppet. Det bör ankomma på bostadsstyrelsen att utfärda de när

mare anvisningarna för denna prövning. Som allmän riktlinje för bedöm

ningen bör gälla att syftet med det höjda bidraget är att förbättra förutsätt

ningarna för en god kontakt mellan föräldrar och barn. Jag vill i samman
hanget nämna att normal umgängesrätt i dag torde vara något mer än två 

månader per år. 

Jag vill också beröra frågan om reglerna för reducering av bostadsbidra

get med hänsyn till inkomstens storlek. 

Enligt gällande regler reduceras bostadsbidraget för barnfamiljer med 

15 %, av inkomsten över ett visst belopp. för innevarande år 32 000 kr.. och 
upp till ett belopp av 54 000 kr. och med 24 % av inkomsten däröver. För 

hushåll utan barn reduceras bidraget med 15 % av inkomsten över ett be
lopp av f. n. 26000 kr. För sistnämnda grupp av hushåll är bidraget helt re

ducerat vid lägre inkomst än 54000 kr. 

Med de regler som jag tidigare har föreslagit kommer bidrag att kunna 

utgå för hushåll utan barn också i inkomstlägen över 54 000 kr. Jag förordar 

mot bakgrund härav att bidraget för dessa hushåll reduceras med 24 % 

över detta belopp på samma sätt som sker för barnfamiljernas del. 

De här förordade ändrade bidragsgrunderna bör träda i kraft den I ja

nuari 1978. 

Kostnaden för mitt förslag om förbättrade bostadsbidrag för föräldrar 

som inte stadigvarande bor tillsammans med sina barn beräknar jag för helt 

år till ca 10 milj. kr. Härav kommer på staten 7 milj. kr. 

Riksdagens tredje uppdrag gällde inkomstprövningsreglerna för 

hushåll som lämnar eller tar emot underhållsbidrag eller bidragsförskott. 

lnkomstprövningen sker i vanliga fall mot den taxerade inkomsten. Den 

innefattar inte underhållsbidrag eller bidragsförskott för barn. För den som 
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Lir underhällsskyldig och betalar underhäll fränräknas vid taxeringen ett 

belopp pa 2 500 kr. per barn och ar. Högre underhållsbidrag beaktas såle
des inte. 

Fragan Llm inkomstbegreppet vid prövningen av bostadsbidragen har 

prövats vid flera tillfällen. Någon ändring har dock inte kommit till stånd, 

främst beroende på att det inte har varit möjligt att förena kravet på enkla 

administrativa rutiner med kravet på att inkomstprövningen skall grundas 

på ett aktuellt underlag som bättre lin den taxerade inkomsten speglar ett 

hushälls faktiska ekonomiska bärkraft. 

Fragan prövades senast av boende- och bostadsfinansieringsut

redningarna i det betlinkande som jag tidigare har nämnt. Inte heller de 

fann det möjligt att uppna de redovisade syftena. Utredningarna under

strök att ett enhetligt och tillförlitligt matt att användas vid inkomstpröv

ning borde vara gemensamt for flera olika sociala förmåner. Enligt utred

ningarnas mening borde frågan därför inte prövas isolerat inom ramen för 

bostadsbidragen utan bli föremål för en mer genomgripande behandling 

och lösning. 

I prop. 1975/76: 145 anfördes att frågan om lämpliga mått för inkomst

prövning av olika sociala förmåner läg inom ramen för socialpolitiska sam
ordningsutredningens (S 1975: 02) arbete. Inga ändringar föreslogs i de gäl

lande reglerna. 

I motioner med anledning av propositionen föreslogs att underhållsbi

drag och bidragsförskott skulle beaktas vid inkomstprövningen rörande 

bostadsbidragen. Riksdagen beslöt att ett förslag med denna innebörd 

skulle föreläggas riksdagen under 1976/77 års riksmöte. 
Vid den närmare prövning av förslaget som jag har gjort har jag kommit 

fram till att det är förenat med stora administrativa komplikationer och 

kostnader. Det skulle medföra t. ex. att uppgifter som liimnas om under

hållsbidrag och bidragsförskott. liksom avsaknaden av sadana uppgifter i 

ansökningshandlingarna måste kontrolleras med både den som söker bo

stadsbidrag och den som har lämnat eller kan tänkas ha lämnat underhålls

bidrag eller bidragsförskott. Även om jag anser att förslaget. om det ge

nomfördes, skulle innebära ett steg i riktning mot en större rättvisa vid in

kornstprövningen har jag funnit att nackdelarna nu överväger fördelarna. 

Jag lir därför f. n. inte beredd att föreslå någon ändring av g~illande regler. 

Anslagsbehovet för budgetaret 1977/78 beräknar .iag till 1781 milj. kr., 

vilket innebär en ökning med 211 milj. kr. i förh1Ulande till innevarande 

budgetår. Från anslaget bör betalas kostnaderna för information till all

mänheten rörande bostadsbidragcn. Det bör liksom tidigare ankomma på 

regeringen att meddela bestämmelser om dispositionen av medel för detta 

lindamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de grunder för statskommunalt bostadsbidrag till folk

pensionärer utan barn som jag har förordat. 
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2. godkänna vad jag har förordat i friiga om iindradc inkomstgrän

ser för statliga och statskommunala bostadshidrag. 

3. godkänna vad jag har förordat i fråga om statskommunalt bo
stadsbidrag till föräldrar som inte har sina barn stadigvarande 

boende hos sig, 

4. till Bos111dshidrag m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av I 781 000 000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m. 

1975/76 Utgift I 837 358 659 

1976/77 Anslag 2 460 000 000 

1977 /78 Förslag 2 560 000 000 

Från anslaget bekostas utgifter fi.ir riintchidrag enligt bostadsfinansie

ringsförordningen ( 1974: 946. omtryckt 1976: 788) och bostadslånekungö

relsen ( 1967: 552) samt eftergift av rlintelån m. m. enligt riintclånekungörel

sen ( 1967: 553, omtryckt 1976: 790). Från anslaget bekostas även utgifter 

för ersättning till kommun enligt 33 ~ i 1962 års bostadslånekungörelse 

(1962: 537. upphävd 1967: 552). Vidare bekostas från anslaget utgifter för 

räntebidrag för vissa lån. som har beviljats för anordnande av studentbo

städer. enligt bestämmelser meddelade den 24 april 1975. 

Räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen utgår med belopp 

som motsvarar skillnaden mellan den verkliga riintckostnaden för botten

lån och bostadslån inom 11'meunderlaget för hostiider och en garanterad 

ränta beräknad på ursprungligt belopp av samma lånedelar. Vid omhygg

nad av flerfamiljshus kan riintehidrag utgå for markkostnader även om de 

inte ingår i låneunderlaget. Den garanterade räntesatsen för det första året 
av lånetiden är 6t;:}. om lånet avser småhus som skall bebos av låntagaren. 

5 <}(, i vissa fall om lånet avser ombyggnad av flerfamiljshus som ägs av lån

tagare som har möjlighet att göra avdrag vid inkomstbeskattningen för del 

av ombyggnadskostnaderna och 3,9 ~:;,i övriga fall. Den garanterade räntan 
skall höjas på visst sätt för varje följande är av lånetiden. 

Räntebidrag utgår även för hus med paritctslån eller nominellt lån enligt 
1967 års bostadslånekungörelse. 

Vidare utgår räntebidrag för hus färdigställda efter år 1957 med statligt 

län enligt 1962, 1957 eller, i fråga om nerfamiljshus. 1948 års kungörelse, 

om låntagaren inte har räntelån. 

Räntelån som avser tid efter utgången av är 1974 efterges med undantag 

av belopp som motsvarar amortering på det statliga hostadslånel eller 

motsvarande län. 

Enligt 33 §i 1962 års bostadslänekungörelse eller motsvarande äldre be

stämmelser har kommun rätt att under vissa förutsättningar av statsmedel 

fä ersättning med fyra femtedelar av vad kommunen har erlagt för att täcka 

förlust som har uppstått vid förvaltning av allmännyttigt företag tillhörigt 
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hus. vilket har uppförts. omhyggts eller förvärvats med stöd av bostads

lån. 

Räntebidrag för vissa lån som har beviljats för studentbostäder utgår 
med belopp som motsvarar skillnaden mellan fastställda annuiteter och 

den verkliga räntekostnaden. 

Bostads styre/sen 

Under budgetåret 1975/76 uppgick utgifterna under anslaget till ca I 837 

milj. kr.. varav ca I 163 milj. kr. avsäg räntebidrag och ca 670 milj. kr. ef

tergift av räntelån. Dessutom utbetalades ca 3,5 milj. kr. i ersättning till 

kommuner som i vissa fall hade täckt förvaltningsförluster i allmännyttiga 
företag. 

Vid aviseringen av räntebidrag och eftergift av räntelån utgår styrelsen 

från det s. k. räntehidragsregistret. Räntebidragsregistret omfattar samtli

ga lån för vilka räntesubventioner kan utgå enligt bostadsfinansieringsför

ordningen. hostadslånekungörelsen eller räntelånckungörelsen. Av regist

rets 310 000 låntagare fick för första halvåret 1976 ca 230000 räntesubven

tion. Större delen av dem som inte erhöll sådan. ca 70000, utgjordes av 

ägare till småhus som skulle ha kunnat få räntelån men inte hade sökt så

dant och som nu har ansökt om räntebidrag. I deras fall översteg emellertid 

den garanterade räntan och amorteringen på bostadslånet de faktiska rän

tekostnaderna. 

Räntesubventioner utgick under första halvåret 1976 till I 158000 lägen

heter, varav 212000 i småhus. Flertalet var lägenheter med paritetslån el

ler räntelån, 538 000 resp. 498 000. Antalet lägenheter med lån enligt bo

stadsfinansieringsförordningen var endast ca 11 000. 

Anslaget för budgetåret 1976/77 uppgår till 2460 milj. kr. Styrelsen be

räknar utgifterna för budgetåret till 2 180 milj. kr. 

För budgetåret 1977/78 beräknar bostadsstyrelsen utgifterna med fördel

ning på olika låneformer och hustyper på följande sätt (milj. kr.). 

Umeformer1 Sml\hus Flerfamiljshus Tota.It 

Nya. hus (1974: 946) 200 185 385 
Hus med paritetslån 
(1967: 552, 32 §) 155 I 055 1210 
Hus med räntelän (1967: 553) 55 655 710 
övriga. hus (bl. a. hus med fän 
enligt äldre kungörelser och 
för vilka läntagaren avställ 
frän räntelän) 55 20 75 

Totalt 465 1915 2380 

1 Inom parentes anges aktuell författning m. m. 

Styrelsen. som vid sin beräkning av anslagsbehovet har bortsett från öv

riga utgifter under anslaget, föreslår att anslaget anvisas med 2 380 milj. kr. 
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I fråga om räntebidrag föreslår styrelsen att upplysningsplikt om änd
ringar av betydelse för räntebidragets storlek införs för den som uppbär 

räntebidrag och att återbetalningsskyldighet - inbegripet kvittningsmöjlig
hct - kan göras gällande genom ett administrativt beslut i det fall det är up

penbart att bidragstagaren har insett eller bort inse att utbetalat räntebi
drag varit felaktigt eller bidragstagaren obehörigen har uppburit bidrag. 

Föredraganden 

Enligt beslut av riksdagen vid 1975/76 års riksmöte (prop. 1975/76: 144, 
CU 1975/76: 22, rskr 1975/76: 276) har räntebidragssystemet utvidgats till 

att vid ombyggnad av flerfamiljshus omfatta även det s. k. ingångsvärdet. 
I fråga om räntebidrag till tomträttsai•gäld gäller att bidrag utgår för hy

res- rn:h bostadsrättshus som nybyggs och för flerfamiljshus som byggs 
om. Vid ny- och ombyggnad av småhus som skall bebos av låntagarna ut

gär däremot inte räntebidrag till tomträttsavgäld. 
När kommunerna upplåter mark med tomträtt finansieras ofta mark

kostnaden med tomträttslån. För nya tomträttslån gäller samma räntesats 
som för bostadslån. dvs. för år 1977 9,75 'i<:. Om kommunen grundar sina 

avgälder vid upplåtelse av tomträtt på denna räntesats blir småhusägarens 
kostnader vid tomträtt högre än vid äganderätt eftersom den garanterade 
räntan 6 <;{ gäller även markkostnader i äganderättsfallet. Många kommu
ner har grundat sina avgälder på lägre räntesatser. vilket har medfört att 

kommunernas kostnader för tomträttsupplåtclse blir större än de inkoms
ter kommunerna får genom avgälderna. Vissa kommuner har avstått helt 
från tomträtt av detta skäl. 

Enligt regeringsförklaringen skall mark för bostadsändamål kunna upp
låtas med bäde äganderätt och tomträtt. Kommunen bör kunna få kost
nadstäckning för tomträttslån utan att bostadskostnaderna vid upplåtelse 
av tomträtt därigenom ökar. Jag förordar därför att räntebidrag till tomt
rättsavgäld får utgå i samband med bostadslån för nybyggnad även för 
smähus som skall bebos av låntagaren. De nya bestämmelserna bör gälla i 

de fall beslut om län har meddelats efter den 30 juni 1976 och lånet inte har 
betalats ut före den I juli 1977. 

I sin anslagsframställning har bostadsstyrclsen tagit upp vissa problem i 

samband med beräkning och utbetalning m· räntebidrag. Problemen beror 
på lånemyndigheternas svårigheter att fä del av uppgifter som är av bety

delse för räntebidragets storlek och för att kunna återkräva felaktigt utbe

talt räntebidrag. Styrelsen föreslår en ordning som innebär dels att den 
som får räntebidrag skall lämna uppgift om ändringar av betydelse för rän

tebidragets storlek när sådana ändringar inträffar, dels att räntebidrag skall 
kunna återkrävas i administrativ ordning i den mån det har varit för stort 

under förutsättning att räntebidragstagaren insett eller bort inse detta. Den 

föreslagna ordningen har sitt mönster inom bostadsbidragssystemet. 
I praktiken innebär den av bostadsstyrelsen förordade ordningen fram-

3 Riksdagen 1976/77. I sam!. Nr 100. Bilaga 16 
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för allt att räntebidragstagaren skall meddela lånemyndigheterna när rän

tan på underliggande kredit ändras. Jag anser att det härigenom skapas 

bättre underlag för riktiga bidragsheräkningar. Vidare kan snabh rättelse 

ske när bidrag har betalats ut med felaktigt belopp. Sådan rättelse medför 

inte bara återkrav av vad som har betalats ut för mycket. Också när bi

dragstagaren har fått ett för litet hidrag får lånemyndigheten möjlighet att 

ändra beslutet när den får kännedom om de riktiga förhållandena. 

Mot denna bakgrund förordar jag att en bestämmelse om upplysnings

oc:h åtcrbetalningsskyldighet införs. Den hör gälla även räntelån. 

Jag vill i sammanhanget stryka under att det är lånemyndigheternas 

skyldighet att lämna bidragstagarna information om hur bidraget har räk

nats fram. Därigenom blir det lättare för bidragstagarna att bedöma om ett 

utbetalat bidrag är riktigt. 

Vid beräkningen av anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 har hänsyn 

tagits till höjningen av bostadslåneräntan till 9.75 7r för år 1977. Den re

form i fråga om räntebidrag till tomträttsavgäld som jag nu har förordat och 

de reformer som jag senare kommer att behandla under anslaget IV: 10. 
Lånefonden för bostadsbyggande påverkar inte anslagsberäkningen i nå

gon nämnvärd omfattning. Övriga utgifter under anslaget. vilka är obetyd

liga i förhållande till de beräknade utgifterna för räntesubventionerna. på

verkar heller inte anslagsberäkningen. 

Jag förordar att anslaget för budgetåret 1977 /78 anvisas med 2 560 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört i fråga om räntebidrag till tomträtts

avgäld. 
2. godkänna vad jag har anfört i fråga om upplysnings- och återbe

talningsskyldighet i samband med räntebidrag och räntelån. 

3. till Räntebidrag m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags

anslag av 2 560 000 000 kr. 

B 5. Eftergift av hyresförlustlån 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

66564500 
75000000 
75000000 

Från anslaget utbetalas medel för eftergift av hyresförlustlån enligt för

ordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlån. Före budgetåret 1975/76 har ef

tergift av lån belastat fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster. 

Ansökningar om eftergift m. m. prövas av bostadsstyrelsen i normalfal

len. I de fall låntagaren gör anspråk på avvikelser från de i förordningen 

om hyresförlustlån intagna bestämmelserna är det regeringen som fattar 

beslut. 
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B11stadsstyrelsc11 

Under budgetåret 1975/76 beviljades ansökningar om eftergift av hyres

förlustlån till ett hel opp av 23 .4 milj. kr. Totalt har intill utgången av nämn

da budgetår beviljats 89, I milj. kr. i sådana eftergifter. 
Antalet outhyrda lägenheter har minskat under senare år men då hyres

nivån samtidigt har stigit räknar bostadsstyrelsen med att hyresförlustlån i 

kronor räknat kommer att lämnas i ungefär samma omfattning som tidiga

re. Under budgetåret 1975/76 utbetalades ca 250 milj: kr. i hyresförlustlån. 

En undersökning av hittills medgivna eftergifter tyder på att ca 30 % av hy

resförlustlånen kommer att efterges. Även för budgetåret 1977/78 bör där

för anslagsbehovet kunna beräknas till 75 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Jag kommer att under anslaget IV: 10. Lånefonden för bostadsbyggande 

redogöra för situationen på bostadsmarknaden och för utvecklingen av an
talet tomma lägenheter. Av denna redogörelse framgår att antalet tomma 

lägenheter har minskat också under år 1976. Även om utvecklingen i detta 

avseende innebär en förbättring i jämförelse med tidigare år kommer de 

tomma lägenheterna att medföra ekonomiska bördor för vissa bostadsföre

tag under de närmast kommande åren. Jag kommer därför senare att föror
da att hyresförlustlångivningen får omfatta även hyresförluster som upp

kommer under år 1978. 

Utbetalningarna av hyresförlustlån, som sker från anslaget Lånefonden 

för bostadsbyggande, beräknas uppgå till 250 milj. kr. under vartdera av 
budgetåren 1976/77 och 1977/78. 

Beträffande lån, som redan har beviljats för förluster under åren 
1971- 1975, sammanlagt ca 780 milj. kr., har beslut om eftergift enligt be
stämmelser som anges i förordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlån med

delats för lån som uppgår till ca 250 milj. kr. Härav har statens eftergift ut
gjort 108 milj. kr. medan resten har fallit på bostadsföretagens ägare - till 

större delen kommuner - i form av inlösen av hyresförlustlån. I samband 

med eftergift beviljas räntebefrielse fram till inlösningstillfället. Räntebe
frielse har därutöver, utan samband med eftergift, beviljats för hyresför

lustlån som uppgår till ca 300 milj. kr. I samband med beslut om räntebefri

else kan också en senareläggning av amortering medges. 

Enligt riksdagens beslut förra året gäller i fråga om eftergift, räntefrihet 

och senarelagd amortering att det är bostadsstyrelsen som fr. o. m. den 1 

juli 1976 fattar beslut i normalfallen. I de fall låntagaren gör anspråk på av

vikelser frän de regler som gäller för normalfallen är det regeringen som 
fattar beslut. Också frågan om förskott på hyresförlustlån prövas av rege

ringen. 

Beträffande anslagsbehovct biträder jag bostadsstyrelsens förslag och 
förordar att anslaget förs upp med 75 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l:.ftergifl av hyre.1för/11s1/ån för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 75 000 000 kr. 

B 6. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

174 140734 
255000000 

265000000 

Frän anslaget bekostas utgifter för förbätttingslån i den män de är ränte

och amorteringsfria. bostadsanpassningsbidrag, vinterbidrag. bidrag till 

omhyggnad av bostadslägenhcter. det s. k. initialstödet. samt för informa

tion till allmänheten rörande lån- och bidragsgivningen. 

Bestämmelserna omförhiit1ringslån finns i kungörelsen ( 1962: 538) om 

förbättringslän (omtryckt 1976: 789). Lån utgår för förbättring och i vissa 

fall uppförande av bostad för åldringar. handikappade m. fl. samt under 

vissa förutsättningar för förbättring av annan bostad. Lånet får vara ränte

fritt och stående intill ett belopp av 17000 kr. per lägenhet. när det avser 

personer över 60 år. handikappade m. fl. i en- eller tvåfamiljshus, och intill 

ett belopp av 12 000 kr. i övriga fall. 

Bo.1tad.rnnpassningshidrag utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen 

( 1973: 327) om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget ut

går för åtgärder inom och i anslutning till bostadslägenhet som behövs för 

att handikappad skall kunna utnyttja lägenheten på ändamålsenligt sätt. Bi

drag utgår med högst 15 000 kr.. men kan beviljas med högre belopp om det 

föreligger särskilda skäl. 
Bestämmelserna om vinterhidrag återfinns i bostadsfinansieringsför

ordningen ( 1974: 946, omtryckt 1976: 788). De innebär i korthet att bidrag 

utgår i samband med bostadslån för den särskilda kostnad som beräknas 

ha uppstått genom att byggnadsföretaget har utförts vintertid. 

lnitia/stiid utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973: 538) om bi

drag i vissa fall till ombyggnad av bostadslägenhct. Bidrag utgår för om

byggnad av hus med mer än två lägenheter under förutsättning bl. a. att 

ombyggnaden sker med stöd av bostadslån enligt bostadslänekungörelsen 

eller hostadsfinansieringsförordningcn och att lägenheterna före ombygg

naden inte fyller kraven på lägsta godtagbara standard. Bidrag utgår för 

ombyggnad som påbörjats under tiden den I juli 1973-31 december 1975. 

dock under förutsättning att ansökan har inkommit till förmedlingsorganet 

senast den 30 juni 1975. Bidragsbeloppet utgör 20 % av den godkända om

hyggnadskostnaden, dock högst 6000 kr. för varje lägenhet. 

För beslut om ränttfria förbii11ri11gs/ån fastställer riksdagen årligen en 

ram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det närmast 

följande. Riksdagen har medgivit att sådana lån får beviljas med högst 130 
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milj. kr. under år 1976 m:h 110 milj. kr. under år 1977 (prop. 1975/76: 100 

bil 14, CU 1975/76: 22, rskr 1975/76: 276). 

Härutöver har regeringen föreskrivit att hcslut om siirskilda fiirhiitt

ringslån fiir energibesparande åtgärder enligt 2 a * förbättringslånekun

görelsen, vilka lån är räntefria och stående. fär under hudgetaret 1976/77 

jämte andra lån och bidrag för energibesparande åtgärder meddelas inom 

en särskild ram uppgående till 300 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen 

Under hudgetåret 1975/76 inkom 5 807 ansökningar om förbättringslån 

mot 7054 under budgetåret dessförinnan. Under samma period meddela

des 5 486 beslut om lån. avseende 6074 lägenheter. Motsvarande antal var 

under budgetåret 1974/75 resp. 5 460 och 6 723. Av besluten under budget

året 1975/76 avsåg 34 flerfamiljshus med sammanlagt 352 lägenheter. 

Den under budgetåret 1975/76 beviljade lånesumman uppgick till 107. I 

milj. kr., varav 59,5 milj. kr. utgjorde räntefria lån eller lånedelar. 

Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet uppgick under budgetåret 

1975/76 till 17010 kr., varav 9610 kr. utgjorde räntefritt belopp. 

Beslut om särskilda förbättringslån till energibesparande åtgärder med

delades under budgetåret 1975/76 till ett belopp av 12,9 milj. kr. Dessa be

slut avräknades mot ramen för energibesparande åtgärder. 

Bostadsstyrelsen föreslår beträffande förbättringslån följande. 

Inkomstgränsen höjs för makar från 24000 kr. till 26000 kr. och för en

samstående från 17 000 kr. till 21 000 kr. Som skäl för sitt förslag anför sty

relsen att inkomstgränsen kontinuerligt bör anpassas till prisutvecklingen. 

Många låneansökningar har enligt länsbostadsnämndemas erfarenheter 

fått avslås trots att motiv har funnits för att förbättringslån skall utgå. 

Maximibeloppet för räntefritt stående lån till pensionärer, handikappade 

m. fl. höjs från 17000 kr. till 19000 kr., alternativt 22000 kr. Motsvarande 

höjningar av de särskilda beloppen för samer i de fyra nordligaste länen 

och i Karesuando församling bör göras. För andra låntagare föreslås maxi

mibeloppet höjt från 12000 kr. till 13000 kr. 

Styrelsen motiverar sitt förslag med att beloppet fortlöpande bör anpas

sas till kostnadsläget. Om stödets realvärde från mitten av är 1970 skall 

återställas krävs att beloppet för pensionärer, handikappade m. fl. höjs till 

22000 kr. Om enbart 1976 års realvärde skall upprätthållas bör beloppet 

höjas till 19 000 kr. 

Som skäl för en höjning av maximibeloppet för kommuner, allmännytti

ga bostadsföretag m. fl. från 12 000 kr. till 13 000 kr. anger bostads styrelsen 

att relationen mellan beloppen för enskilda resp. kommuner m. fl. därige

nom blir ungefär densamma som tidigare. 

Ramen för beslut om räntefria förbättringslån bör fastställas till 110 milj. 

kr. för år 1977 och preliminärt till 100 milj. kr. för år 1978. Inom dessa be

lopp torde enligt styrelsens uppfattning också kunna rymmas de särskilda 

förbättringslånen för energibesparande åtgärder. 
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Bostad.rnnpt1s.mi111-:sbidrag heviljades under budgetåret 1975/76 till 5 581 

fagenheter med ett belopp av 42,0 milj. kr. Budgetåret dessförinnan var 

motsvarande antal lägenheter 4430 och bidragsbeloppet 32.0 milj. kr. 

I siirskild skrivelse till regeringen har bostadsstyrelsen redovisat vissa 

övcrviiganden och lämnat vissa förslag rörande finansieringen av särskilt 

kostnadskrävande ätgärdcr. Redovisningen är föranledd av ett uppdrag 

fri'tn regeringen med anledning av riksdagens hemställan <CU 1975/76: 22. 

rskr 1975/76: 276) om en samlad bedömning av behovet av bidrag över den 

fastlagda maximigränsen på 15 000 kr. 

Styrelsen konstaterar att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag sti

git starkt under de senaste åren. 

Av de bidrag som beviljades under år 1975 avsåg tre fjärdedelar anpass

ningsåtgärder i befintliga hus. Nära 90 %: av lägenheterna återfanns i små

hus. De beviljade beloppen för anpassningsåtgärder i befintliga småhus 

fördelade sig på följande sätt. 

Beviljat helopp kr. Lägenheter med beslut 

Antal Procent 

Under 5000 1614 45 
5000-9999 758 21 
10000-14999 608 17 
15000 459 13 
Över 15000 160 4 

Samtliga 3599 100 

De som hade ansökt om 15000 kr. beviljades detta belopp i nära 70% av 

fallen. För dem som hade yrkat högre bidrag utgick ett högre belopp än 

15 000 kr. i knappt hälften av fallen. 

Styrelsen har infordrat vissa ytterligare uppgifter från fem länsbt)stads

nämnder. Detta material omfattar 175 småhuslägenheter i befintliga hus för 

vilka har sökts bostadsanpassningsbidrag på minst 15000 kr. I 156 beslut 

redovisades kostnader som översteg 15 000 kr. varav hälften med kostna

der om 20000 kr. eller mer. I 95 av dessa beslut beviljades bidrag med 

15 000 kr .. i 27 med högre och i återstående 34 med lägre belopp. De 23 

ärenden i vilka beviljades bidrag med minst 20 000 kr. gällde lyftanordning

ar. i 7 fall också om- och tillbyggnader. Det högsta bidrag som hade bevil

jats låg mellan 50 000 kr. och 60 000 kr. 

Bostadsstyrelsen bedömer med hänsyn till kostnadsutvecklingen att en 

ökning av bostadsanpassningsbidragets maximibelopp från 15 000 kr. till 

20000 kr. är rimlig och föreslår att en sådan höjning snarast genomförs. 

Liksom hittills bör bidraget kunnat utgä med högre belopp om särskilda 

skäl föreligger. Sådana skäl anses föreligga om det vid den medicinska och 

sociala prövningen i ärendet har framkommit att anordningar som kostar 

mer än 15000 kr. är oundgängligen nödvändiga med hänsyn till behoven 

hos den eller de handikappade som bor i lägenheten. 
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I vissa fall då särskilt kostnadskrävande åtgärder är aktuella kan bo

stadsanpassningsbidrag f. n. utgå i kombination med bostadslån eller för

hättringslån. Det kan exempelvis gälla i fråga om om- och tillbyggnader 

och extra hygienutrymme. 
Det förekommer också fall då ett sökt bidrag för särskilt kostnadskrä

vande åtgärder inte kan beviljas därför att länsbostadsnämnden anser att 

en mindre kostnadskrävande alternativ lösning hör komma till utförande. I 

sådana ärenden kan bidrag utgå med ett belopp anpassat efter den alterna

tiva lösningen och sökanden fär tillgodoräkna sig detta även om han fullföl

jer det dyrbarare alternativet. 
Enligt bostadsstyrelsens mening bör det tillskapas någon form av lån 

som skall kunna utgå i kombination med bostadsanpassningsbidrag när det 

är fråga om särskilt kostnadskrävande åtgärder. Ett sådant lån skulle inom 

ramen för godtagbara kostnader enligt hittills tillämpade grunder kunna 

komma till användning som komplettering till bidrag i sådana fall, dä sö
kanden efter särskild prövning bedöms ha ekonomiska möjligheter att be

tala kostnaderna för ett sådant lån. En rimlig avvägning mellan bidragets 

och länets storlek får därvid göras efter förhållandena i det enskilda fallet. 

Om det uppenbarligen saknas förutsättningar för sökanden att betala låne

kostnader bör endast bidrag ifrågakomma. Enbart län skall inte kunna ut

gå. 

När fråga är om sådana handikappbetingade åtgärder som bedöms till
föra fastigheten en värdeökning, såsom tillbyggnad i vissa fall, bör bidraget 

i enlighet med vad som f. n. gäller kunna kombineras med bostadslån eller 

förhättringslån efter ansökan härom. Det föreslagna bostadsanpassningslå

net skall inte komma i fråga i sådana fall. 

Det s. k. bostadsanpassningslånet bör avse sådana anordningar och åt
gärder i småhus som betingar en kostnad överstigande 20000 kr. och utgå 
med belopp motsvarande hela den godtagbara kostnad. som inte finansie

ras med bostadsanpassningsbidrag. Räntan pä länet bör. oavsett vem som 
:ir län tagare, utgöra 4 %. Ett skäl för att inte ta ut högre ränta är att åtgär
den är handikappbetingad. Lånet bör återbetalas med rak amortering. 
Amorteringstiden bör vara högst 25 år. För att låneformen skall tillämpas 

hör lånebeloppet vara lägst 5 000 kr. För lånet skall ställas godtagbar sä
kerhet. 

Om behovet av lyftanordning eller annan utpräglat handikappbetingad 

nyttighet skulle upphöra, t. ex. därför att den handikappade omhändertas 

för långtidsvärd eller genom försäljning av fastigheten. bör möjlighet före

ligga att efter skälighetsprövning efterge resterande låneskuld. Bostadssty
relsen bör bemyndigas att pröva och avgöra framställning om sådan efter

gift. 

Bostadsstyrelsen beräknar att medelsbehovet för bidrag skulle öka med 

1.5 milj. kr. och för lån med 1,5 milj. kr. som följd av förslagen. 

Bidrag för ombyggnad, s. k. initialstöd. beviljades under budgetåret 
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1975/76 för 11783 lägenheter med ett belopp av 64,5 milj. kr. Budgetåret 
1974/75 heviljades sådant stöd för 14 175 lägenheter och ett bdopp av 72.0 
milj. kr. 

VinterhidraR beviljades under budgetåret 1975/76 till ett belopp av 73, I 

milj. kr., varav 1.7 milj. kr. avsåg flerfamiljshus. Under budgetåret dess
förinnan uppgick totalbeloppet till 39,9 milj. kr. 

I fråga om information anför bostadsstyrelsen följande. 
Under innevarande budgetår får från anslaget betalas kostnader för in

formation till allmänheten rörande lån- och bidragsgivningen intill ett be

lopp av högst 650000 kr. Utformningen av informationen skall ske efter 
samråd med nämnden för samhällsinformation. 

Styrelsen har ökat sina aktiviteter på detta område betydligt. Medel har 
disponerats till broschyrer och foldrar, till en invandrarbroschyr på 14 
språk. en informationskampanj om bostadsanpassningsbidraget, utställ

ningar och bildpaket. 
Styrelsen hemställer att av anslaget få disponera högst 1.2 milj. kr. för 

att ytterligare förbättra informationen. Den bör enligt styrelsens mening 

avse samtliga bostadspolitiska stödformer utom bostadsbidraget, för vilket 
informationsmedel anvisas under anslaget B 3. Bostadsbidrag m. m. 

Utbetalninf?en av räntefria förbättringslån beräknas till ca 89 milj. kr. 
under budgetåret 1977/78. För samma budgetår beräknas utbetalningarna 

av bostadsanpassningsbidrag till 49 milj. kr., av s. k. initialstöd till ca 65 
milj. kr. och av vinterbidrag till 80 milj. kr. 

Det totala anslagsbehovet kan således beräknas till ca 280 milj. kr. för 
budgetåret 1977 /78. 

Remissyttranden 

Yttranden över bostadsstyrelsens förslag om höjning av maximigränsen 
för bostadsanpassningsbidrag och införande av ett lån för särskilt kost
nadskrävande handikappanpassningsåtgärder har efter remiss avgetts av 
statens handikappråd. Handikappfiirbunden.1· centralkommitte (HCK) och 

De handikappades riksfärbund (DHR). 

Alla tre remissinstansema redovisar som sin principiella uppfattning att 
de merkostnader som den enskilde åsamkas på grund av handikapp skall 

täckas genom bidrag från samhället. Detta innebär att de avvisar förslaget 

om en lånefinansiering. HCK och DHR hävdar att förslaget innebär ett 

steg tillbaka, eftersom det skulle medföra att människor som tidigare skul

le ha fått bidrag i stället tvingas ta lån. 
Statens handikappråd och HCK anser att förslagets innebörd är oklar. 

Statens handikappråd menar att förslaget angående lånevillkoren kan tol
kas så att en mindre bemedlad under inga omständigheter skall kunna fä 

högre bidrag än 20000 kr. HCK anser att förslaget, så som det är formule
rat, innebär att i fortsättningen endast direkta låginkomsttagare skulle kun

na få bidrag. HCK saknar en precisering av den inkomstgräns som skall 

gälla. 
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Bostadsstyrelsens förslag att höja maximigränsen för bostadsanpass

ningsbidraget tillstyrks av de tre rcmissinstansema. Statens handikappråd 

och DHR framhåller att en större höjning är motiverad än den som har fö

reslagits av styrelsen. 
Statens handikappråd anger som skäl för denna uppfattning att stränga

re krav på säkerhet beträffande olika anordningar medför att en uppräk
ning enligt den allmänna prisutvecklingen inte är tillräcklig. Rådet framhål
ler vidare att "särskilda skäl" alltid måste föreligga för att bidrag skall ut

gå. Mot denna bakgrund kan det enligt rådets mening ifrågasättas om en 

maximigräns för beloppet över huvud taget fyller någon funktion. 
DHR finner det nödvändigt att maximibeloppet uppräknas till minst 

2) 000 kr. och att möjligheterna att överskrida maximibeloppet utnyttjas 

effektivare. Organisationen understryker att bostadsanpassningsbidraget 
måste ha ett rehabiliterande syfte och inte främst får ses som ett produk

tionsbidrag. 
Både statens handikappråd och HCK noterar den inriktning på främst 

rörelsehindrades behov som bostadsanpassningsbidraget hittills har haft. 
Statens handikappråd betonar vikten av att information om bidragsmöjlig
heten riktas till olika handikappgrupper och att det skapas en uppsökande 

verksamhet för denna information. Liknande synpunkter anförs av HCK. 

Föredraganden 

Jag behandlar först frågor som rör förbättringslångivningen. 
Inkomstgränserna för förbättrinvlån. som anges i taxerad inkomst, är 

för ensamstående 17 000 kr. och för makar 24 000 kr. Gränsen för makar 

höjdes med 2 000 kr. den 1 juli 1976. Bostadsstyrelsen föreslår att gränserna 

höjs till 21 000 kr. för ensamstående och till 26 000 kr. för makar. Som skäl 
för sitt förslag anger styrelsen bl. a. att inkomstgränserna kontinuerligt bör 
anpassas till prisutvecklingen. 

För egen del vill jag anföra följande. 
Förbättringslånet till enskilda hushåll skulle enligt beslut av 1966 års 

riksdag (prop. 1966: 1 bil. 13, SU 1966: 38, rskr 1966: 121) förbehållas pen
sionärshushåll och vissa befolkningsgrupper i övrigt. Också handikappade 
som inte uppbar folkpension blev genom riksdagens beslut berättigade till 
denna subventionerade låneform. Den inkomstgräns som riksdagen lade 

fast gav uttryck för uppfattningen att långivningen skulle avgränsas till 

dem som hade i huvudsak sin folkpension att leva av eller en inkomst av 

annat slag av motsvarande storlek. 

Med denna utgångspunkt är det motiverat att i viss mån anpassa in
komstgränserna i förbättringslånesystemet till de förändringar som sker 

bl. a. i fråga om folkpensionens storlek. Inkomstgränserna bör emellertid 

enligt min mening också anpassas på ett sådant sätt att hänsyn tas till de 
skillnader i levnadskostnader som föreligger mellan makar och ensamstå
ende. Mot bakgrund härav anser jag att inkomstgränserna för de två Jänta-
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gargrupperna bör ligga på en nivå, som överstiger folkpensionen, inkl. 
pensionstillskottet. med ett visst begränsat belopp, som är lika stort för 

dem båda. Eftersom reglerna med denna utgångspunkt kan anses vara väl 

avvägda för ensamstående men något för restriktiva för makar förordar jag 
en höjning av inkomstgränsen endast för makar. Höjningen bör uppgå till 
2 000 kr. och inkomstgränsen följaktligen utgöra 26 000 kr. Ändringen bör 

ske den I juli 1977. 
Maximiheloppl'I j(ir räntefritt fi>rhiittrinRslån till personer över 60 är, 

handikappade m. Il., vilka bor i en- eller tvåfamiljshus, har hittills under 
1970-talet höjts tre gånger. Den senaste höjningen, från 15000 kr. till 17000 

kr.. gjordes så. sent som den 1 juli förra året. Bostadsstyrelsen föreslår att 
en ny höjning skall göras den I juli i år och åberopar de kostnadsökningar 
som har skett. 

Jag iir inte beredd att tillstyrka bostadsstyrelsens förslag bl. a. med hän
syn till att en höjning nyligen har gjorts. I sammanhanget vill jag beröra frå

gan om fördelningen mellan räntefri och räntebärande lånedel. Den sker 

bl. a. med hänsyn till den lånesökandes inkomst. Av vad jag har sagt i det 
föregående framgår att endast små skillnader inom låntagargruppen vad 

gäller inkomstens storlek kan förekomma. Enligt min uppfattning ger gäl
lande bestämmelser lånemyndigheterna goda möjligheter att bevilja maxi

malt räntefritt och stående lånebelopp i de fall kostnaderna för förbätt
ringså.tgärderna uppgår till minst detta belopp. När kostnaden är lägre bör 

den i allmänhet helt täckas med räntefritt och stående lån. 

Den för är 1977 preliminärt fastställda ramen för räntefria förbättring.1·

/ån utgör 110 milj. kr. Enligt länsbostadsnämndernas beräkningar behövs 
78 milj. kr. för beslut om räntefria förbättringslån under år 1977. Den höj

ning av inkomstgränsen för makar som jag har förordat kan beräknas öka 
belastningen på ramen i viss omfattning. dock inte tillnärmelsevis till den 
preliminärt fastställda nivån. Med hänsyn till osäkerheten i beräkningarna 
bör dock den preliminära ramen på. 110 milj. kr. fastställas slutligt. Ramen 
för är 1978 bör preliminärt bestämmas till ett något lägre belopp. Jag föror
dar en ram på 100 milj. kr. Liksom tidigare bör regeringen utverka riksda

gens bemyndigande att vidga ramen för det första av de två åren om det be

hövs av sysselsättningsskäl. 
Jag övergår nu till frågan om anpassningen av bostäder med hänsyn till 

de särskilda behoven hos människor med handikapp. 
Bostadsanpassning.shidrag utgår för åtgärder inom och i anslutning till 

bostadslägenhet. vilka behövs för att en person med handikapp skall kun

na utnyttja lägenheten på ändamålsenligt sätt. Det utgår normalt med högst 
15 000 kr. men kan beviljas med högre belopp, om det föreligger särskilda 

skäl. 
Motioner om höjningar av maximibeloppet har återkommande ställts un

der riksdagens prövning, senast vid 1975/76 å.rs riksmöte. Riksdagen gav 

då. uttryck för uppfattningen att en sammanfattande bedömning borde gö-
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ras i fräga om särskilt kostnadskrävande ätgärder (prop. 1975/76: I 00 hil. 

14, CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276). Med anledning härav gav regering
en bostadsstyrelsen i uppdrag att liimna ett underlag för en sädan bedöm

ning. 
Bostadsstyrelsen har i en skrivelse den 14 oktober 1976 redovisat sitt 

uppdrag. Av skrivelsen framgår att verksamheten med handikappanpass
ning av bostäder har ökat starkt under de senaste åren. Beloppet 15 000 kr. 

eller mer har beviljats i ungefär lika stor andel av fallen under å.r 1975 som 
under budgetåret 1%9/70. De särskilda skäl som har föranlett att maximi

beloppet har överskridits har varit främst behovet av lyftanordningar men 
också. av om- och tillbyggnader. förekomst av mer än ett handikapp hos 

den hidragssökande samt att åtgärderna har berört flera handikappade per

soner i samma bostad. 
Bostadsstyrelsen föreslår att muximibe/oppet höjs från 15000 kr. till 

20000 kr. med hänsyn till den kostnadsutveckling som har ägt rum sedan 
den nu gällande gränsen lades fast av riksdagen. Remissinstanserna till

styrker styrelsens förslag om en höjning. DHR anser dock att maximibe
loppet bör höjas till 25 000 kr. Statens handikappråd ifrågasätter behovet 
av en maximigräns, eftersom det enligt rådets uppfattning alltid måste 

föreligga särskilda skäl, om ett bostadsanpassningsbidrag skall utgå. 
För egen del vill jag anföra följande. 

Bostadsanpassningsbidraget fyller ett angeläget behov. De människor 
som drabbas av olika slag av funktionsnedsättningar skall garanteras en 
bostad som gör det möjligt för dem att leva ett normalt liv med största möj
liga självständighet. 

Jag är därför ense med bostadsstyrelsen och remissinstansema om be
hovet av att utforma reglerna för bostadsanpassningsbidraget så att ange
lägna anpassningsåtgärder kan komma till stånd. Bostadsstyrclsens under
sökning har dock enligt min mening inte gett vid handen att några betydan
de svårigheter f. n. skulle föreligga härvidlag. Enligt min bedömning med
ger den möjlighet som finns att bevilja högre belopp än 15 000 kr. ett hän
synstagande till de behov som enligt den medicinska och sociala prövning
en föreligger i det enskilda fallet. Jag är alltså nu inte beredd att tillstyrka 
förslaget om en generell höjning av maximibeloppet. 

Äldre människor är oftare än yngre drabbade av funktionsnedsättningar. 

Därför är bostadsanpassningsbidraget - liksom åtgärder över huvud taget 

för att anpassa bostäder till personer med nedsatt funktionsförmåga - av 
stor betydelse också när det gäller bostadsbyggnadsplaneringen för de äld

re. Det finns därför enligt min mening ett samband mellan åtgärder för bo
stadsanpassning och bostadsbyggnadsplaneringen sedd från de äldres be

hovssynpunkt. Jag delar allmänt sett de tankar som kommit till uttryck i 
riksdagens uttalanden förra året (CU 1975/76: 22, s. 23) om äldres boende

förhållanden m. m. Jag har för avsikt att i lämpligt sammanhang redovisa 

övervägandena med anledning härav. I dessa överväganden kan både frå-
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gan om förl:iättringslångivningcns syfte och framtida omfattning och frågan 
om bostadsanpassningsbidraget ha sin givna plats. 

Bostadsstyrelsen har också föreslagit att bostadsanpassningsbidraget 

skall kunna kombineras med ett bostadsa11passni11,;slån, när det är fråga 
om särskilt kostnadskrävandc ätgärder. Det skulle utgä i sådana fall då sö
kanden. efter särskild prövning. bedömes ha ekonomiska möjligheter att 
betala kostnaderna för ett sådant lån. 

Remissinstansema har avvisat bostadsstyrelsens förslag i denna del. Ut

gångspunkten för ställningstagandet har varit deras principiella uppfatt
ning att de merkostnader som den enskilde åsamkas på grund av ett handi

kapp skall täckas genom bidrag frän samhället. 

Den princip som remissinstansema anför har sedan !äng tid varit vägle
dande när det har gällt åtgärder inom bostadsförsörjningen. Enligt min me
ning har bostadsstyrelsen inte anfört nägra avgörande skäl för att frångå 

denna princip. Jag avstyrker därför bostadsstyrelsens förslag. Förutom 
den vägledande principen anser jag att även administrativa skäl talar emot 

förslaget. 
I anslutning till att jag behandlar bostadsanpassningsbidraget vill jag 

också beröra frågan om bidragsformens hittillsvarande räckvidd. Jag har 

noterat att bidragsformen i endast begränsad omfattning har utnyttjats för 
att tillgodose behoven hos människor med andra handikapp än rörelsehin
der. Till en del kan detta bero pä att åtgärder för rörelsehindrade är förhål

landevis enkla att genomföra och att behoven är lätta att beskriva på ett åt
gärdsinriktat sätt. Därutöver är det dock enligt min bedömning ett tecken 
på att informationen om bostadsanpassningsbidraget inte har nått ut till al

la som skulle ha nytta av det. Bostadsstyrelsen genomförde hösten 1975 en 
informationskampanj kring denna bidragsform, vilken resulterade i ett 

ökat antal förfrågningar. Detta bekräftar min uppfattning att informationen 

på detta område är av grundläggande betydelse. , 
I fråga om vinterbidrag hänvisar jag till vad jag senare kommer att föror

da under anslaget IV: 10. Länefonden för bostadsbyggande. Innebörden av 

mitt förslag är att vinterbidragen skall avvecklas och ersättas med tillägg 
till låneunderlaget, s. k. vintertillägg. Förslaget påverkar dock endast mar

ginellt medelsbehovet under förevarande anslag under nästa budgetår. 
M edelsbelwvet för nästa budgetår beräknar jag till 265 milj. kr. Jag har 

därvid beräknat medel även för information. Det bör ankomma på rege
ringen att meddela bestämmelser om dispositionen av medel för detta än

damål. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

J. godkänna den ändring i grunderna för förbättringslån, som jag 

har förordat, 
2. medge att räntefria förbättringslån beviljas med högst 110 000 000 

kr. under år 1977 och med 100000000 kr. under år 1978, 
3. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av den under 2 
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upptagna ramen för långivning under 1977, om det behövs av 

sysselsättningsskäl, 
4. till Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 265000000 kr. 

B 7. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

199436 

30000000 

35000000 

Reservation 29800564 

Från anslaget bekostas utgifter för bidrag till förbättring av boendemiljön 

enligt förordningen (1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring av 

boendemiljöer. Bidrag kan utgå för olika åtgärder som förbättrar boende

miljön i första hand i flerfamiljshusområden men, om särskilda skäl finns, 

även i småhusområden. Husen skall ha färdigställts före år 1975 och priori

tet skall ges åt områden med uthyrningssvårigheter. Bidrag utgår med 

högst 501/'r av kostnaden, dock i regel med högst I 000 kr. per lägenhet. 

Ärenden om bidrag till förbättring av boendemiljön handläggs inom bo

stadsstyrelsen av en särskild delegation, boendemiljödelegationen. 

Bostad.1·styre/ sen 

Bostadsstyrelsen lämnar en redogörelse för bidragsgivningens omfatt

ning och inriktning undet det första verksamhetsåret. 

Tillströmningen av ansökningar var under hösten 1975 och första kvar

talet 1976 låg men ökade avsevärt under andra kvartalet 1976. 

Totalt har under budgetåret 1975/76 kommit in ansökningar för 264 om

råden med ca 103 000 lägenheter belägna i 89 kommuner. De sökta bidra

gen uppgår sammanlagt till 34.4 milj. kr. Av dessa har ca 15 milj. kr., avse

ende 81 områden med ca 33 000 lägenheter beviljats och 2,5 milj. kr., avse

ende 52 områden med ca 11 500 lägenheter avslagits. Avslagen har hu

vudsakligen gällt småhusområden. Vid budgetårets slut hade beslut fattats 

i 149 ärenden. Balansen uppgick till 150 ärenden. 

48 av de 89 kommuner, från vilka ansökningar har kommit in, har minst 

I % outhyrda lägenheter i statsbelånade hus färdigställda efter år 1966. En

dast för 29 av de 48 kommunerna gällde dock någon av ansökningarna om

råden med minst I %· outhyrda lägenheter. 

Vad gäller flerfamiljshusområden dominerar ansökningar från allmän

nyttiga bostadsföretag, 41 % av ansökningarna. Bostadsrättsföreningar 

svarar för 24 %, kommuner för 21 % och privata fastighetsägare för 13 %. 

För småhusområden står i de allra flesta fall kommuner som sökande. 

Av ansökningarna gäller 70 % förbättring av utemiljö. i första hand lek

platser. För omräden med flerfamiljshus gäller 62 o/r av ansökningarna ute-
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miljö. 14 r;-f. anordningar för hobbyverksamhet och samvaro och 12 'X 

tvättstugor. För småhusområden söks så gott som enbart för lekplatser. 

Genomsnittligt för alla områden uppgår det sökta hclnppet till 332 kr. 

per lägenhet. De högsta beloppen har sökts för områden med stor andel 
outhyrda lägenheter samt för småhusområden. 

Bostadsstyrelsen konstaterar att de kommuner och bostadsföretag som 

har de största problemen och största behoven av miljöförbättrande åtgär
der har utnyttjat bidragsmöjlighetcn i relativt liten utsträckning. I enlighet 

med vad som har kommit fram genom kontakter med hostadsföretag och 

kommuner beror detta på att de ofta inte har råd att utnyttja bidraget. rnir

för behövs enligt styrelsens mening bättre finansieringsmöjligheter än de 
möjligheter till bostadslån som f. n. föreligger. 

Bidraget bör kunna kombineras med ett särskilt statligt lån. Bostadssty

relsen föreslår att lånet skall utgöras av bostadslån enligt bostadsfinansie

ringsförordningen och att bestämmelserna för ombyggnad i princip skall 
tillämpas. Konsekvensen härav blir bl. a. att räntebidrag utgår. att amorte

ringstiden bestäms med hänsyn till omständigheterna och att totalfördjup

ning blir möjlig. 
Vissa undantag från sedvanliga låneregler bör göras. Av författnings

förslag som styrelsen har bifogat sin anslagsframställning framgår att alla 

de åtgärder som berättigar till boendemiljöbidrag också skall kunna belå
nas. Vidare bör en bestämmelse om undantag från markvillkoret införas. 

På grund av att vissa av de nyttigheter som kan komma i fråga för lån utgör 

lös egendom måste en av de sedvanliga grundvalarna för långivningen en
ligt förordningen - fast egendom - ändras. Lånet bör lämnas utan säker
het. eftersom sådan kan vara svår att prestera. 

Styrelsen föreslår att beslut om lån fattas av länsbostadsnämnden sedan 

bocndemiljödelegationen har beslutat om bidrag. 
Även med den föreslagna förbättringen av finansieringen kommer, enligt 

styrelsen, kommuner och företag med särskilt stora ekonomiska och bo
stadssociala problem att ha svårighet att utnyttja bidragen. Därför föreslår 

bostadsstyrelscn att en höjning av bidragsandelen skall kunna ske när sär

skilda skäl föreligger. dock till högst 75 % av den godkända kostnaden. 

Boendemiljödelegationen anser att bidrag i undantagsfall bör kunna utgå 

upp till 100%. 
Särskilt i områden med sociala problem är det nödvändigt att planering

en av åtgärderpa föregås av grundliga inventeringar av problemförutsätt

ningar och de boendes erfarenheter och önskemål. Innan det verkliga pro

jekteringsarbetet kommer igång bör också de boende med sakkunnigas 

hjälp fä möjlighet att diskutera fram åtgärder. 

Bostadsstyrelsen föreslår därför att bidrag till förberedande invente

ringsarbete i undantagsfall skall kunna utgå till kommuner och företag där 

extraordinära insatser av här angivet slag bedöms nödvändiga. Bidraget 

bör kunna utbetalas när en ansökan om bidrag till fysiska förbättringsåt

gärder föreligger. 
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Bostadsstyrelsen har i anslagsframställning också tagit upp frågan om 

statligt stöd.för gårdssanering. 
Statligt stöd för att främja samverkan mellan fastigheter och åstadkom

ma bekväma gångförbindelser på tomtmark i samband med trafiksanering 
föreslogs redan av saneringsutredningen i betänkandet (SOU 1971: 64) Sa

nering I. I prop. 1973: 21 anförde departementschefen att han inte var be-

redd att förorda saneringsutredningens förslag om trafik- och gårdssane
ring med hänsyn till det förslag till ny anläggningslag och lag om förvalt
ning av samfälligheter som då förbereddes. Man borde därför avvakta erfa

renheterna av den nya lagstiftningen innan andra ätgärder för trafik- och 
gårdssanering övervägdes. Civilutskottet (CU 1973: 19) anslöt sig till detta 

uttalande. Utskottet förutsatte dock att regeringen aktualiserade övervä
ganden om eventuella bidrag till trafik- och gårdssanering så snart detta 

lämpligen kunde ske. 
Möjligheten att utnyttja anläggningslagen för att påskynda gårdssanering 

har, såvitt styrelsen har kunnat utröna. ännu inte prövats rättsligt av någon 
kommun. Tveksamheten härvidlag synes bero på de regler till skydd för 
enskilda intressen som lagen anger. Nämnda förhållanden talar enligt sty
relsens mening för behovet av en ekonomisk stimulans så att en från bo

stadssocial synpunkt angelägen gårdssanering kan komma till stånd. 
De mest angelägna behoven av gårdssanering föreligger i starkt förtätad 

bebyggelse med slutna kvarter. Styrelsen föreslår att statliga bidrag för 
gårdssanering i dessa områden skall kunna ges. i första hand när förutsätt
ningarna för gårdssanering är ogynnsamma på grund av fastighetsbestån

dets splittring på många ägare. 
Gårdssancringen har ett direkt samband med moderniseringen av bo

stadshusen. Bidrag till gårdssanering bör därtör prövas och beslutas i sam
band med behandlingen av ansökningar om bostadslån för ombyggnad i 
berörda bostadsområden. Beslutanderätten i bidragsfrågan bör sålunda lig
ga hos länsbostadsnämnden. 

Bostadsstyrelsens boendemiljödelegation har i ett yttrande, som har bi
fogats bostadsstyrelsens anslagsframställning, anfört att ärenden avseende 
det här föreslagna bidraget till gårdssanering bör prövas och beslutas av 
boendemiljödclegationen. 

Behovet av medel för bidrag till gårds sanering bör för budgetåret 1977 /78 
beräknas till ett belopp av 10 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen berör i sin anslagsframställning vidare möjligheterna 

att initiera och stimulera utvecklingsarbete och diskussion rörande boen
dekvaliteter. Detta är enligt styrelsens mening en uppgift för såväl statliga 

myndigheter som andra intresserade och ansvariga. 
Tävlingar om utformning av stadsplaner och hus har tidigare spelat en 

viktig roll i utvecklingen av boendekvaliteter. Initiativtagare och finansiä
rer har vanligtvis varit kommuner och byggherrar. Det programarbete som 

har föregått tävlingar, det sökande efter goda lösningar som de deltagande 
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har utfört och den diskussion som har förts i tävlingsjuryn har på ett fullt 

påvisbart sätt påverkat utvecklingen och hållit kvalitetsmedvetandet vid 

liv. 

Denna form av tävlingsverksamhet har nästan helt upphört. I stället 

förekommer olika former av upphandlingstävlingar. Programarbetet negli

geras eller läggs till största delen på producenterna. 

Ett hinder för kommuner och byggherrar att i dag anordna tävlingar av 

utrednings- och idekaraktär är de kostnader detta medför. Ett annat är det 

arbete som ett kvalificerat program medför. 

Bostadsstyrelsen har under våren 1976 genom ett bemyndigande till 

boendemiljödelegationen att använda medel ur anslaget till förbättring av 

boendemiljön getts möjlighet att medverka i förberedelserna för en tävling 

om utveckling av ett befintligt bostadsområde. Avsikten med tävlingen är 

att få fram ideer om hur ett nybyggt bostadsområde med torftig miljö och 

uthyrningssvårigheter kan utvecklas med utgångspunkt i de boendes öns

kemål och behov. 

Denna tävling ger exempel på uppgifter som bostadsstyrelsen åtminsto

ne delvis skulle kunna fylla i andra projekt med liknande syfte, dvs. stå för 

en del av kostnaderna, delta i program- och bedömningsarbetet samt an

vända materialet i informationssyfte. När ett projekt sedan skall genomfö

ras blir en uppgift att se till att bestämmelser och låneregler inte i onödan 

lägger hinder i vägen. En uppföljning av projektet t. ex. i byggforskningsrå

dets regi bör stimuleras. 

Många uppgifter är inte lämpade för tävlingsform. Det finns behov även 

av annat utvecklingsarbete som inte heller har någon form för finansiering. 

Möjlighet bör därför finnas att i ökad utsträckning ta fram material genom 

kvalifä:erade konsultuppdrag. 

Bostadsstyrelsen föreslår att staten ekonomiskt och organisatoriskt stöd

jer tävlingar och annat utvecklingsarbete avseende boendekvaliteter. 

Bostadsstyrelsen bedömer att behovet av stöd i form av boendemiljöbi

drag är stort och att de förbättringar av finansieringsmöjlighetema som nu 

föreslagits kommer att leda till ett ökat antal ansökningar. Styrelsen före

slår med hänsyn härtill och inträffade kostnad sökningar att för anslaget för 

boendemiljöbidrag för budgetåret 1977/78 beräknas ett belopp av 40 milj. 

kr. Härtill kommer 10 milj. kr. för bidrag till gårdssanering. 

Bostadsstyrelsen anför i fråga om administrationskostnader m. m. för 

verksamheten att de ansökningar om bidrag som inges ofta är mycket torf
tiga. Därför behövs en omfattande rådgivning för att komma fram till miljö

förbättrande projekt och ett effektivt utnyttjande av de ekonomiska resur

serna. Eftersom åtgärder som finansieras med statliga bidrag lätt blir 

rnönsterbildande är enligt boendemiljödelegationen denna kvalitetsambi

tion nödvändig. Många företag och kommuner vänder sig också till hand

läggarna för att få råd. 
För att kunna öka rådgivningen så att den motsvarar rimliga krav och 
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samtidigt åstadkomma en rimlig handläggningstid för ansökningarna be
hövs enligt boendemiljödelcgationens bedömning ytterligare medel för ad

ministration. Också den allmi-inna informationsverksamhctcn om miljöför

biittring behöver enligt delegationen ökas. 
Den gällande ordningen för handläggning av bidragen - med centrala 

beslut av en särskild delegation inom bostadsstyrelsen - innebiir enligt bo
stadsstyrclsens mening vissa problem. Styrelsen avsi:r att återkomma till 

dessa och organisationsfrågan i sitt yttrande över byggadministrations

utredningens betänkande. 

Remissyttrande 

Bostadssociala deleRationen har yttrat sig över bostadsstyrclsens fram

ställning om bidrag till förbättring av boendemiljön. 
Delegationen framhåller att en viss försiktighet bör iakttas vid tolkning

en av uppgifterna om bidragsgivningens omfattning och inriktning, efter
som verksamheten alltjämt befinner sig i ett uppbyggnadsskede. 

Vidare understryker delegationen att problemen i bostadsområden med 
många outhyrda lägenheter är komplexa och inte alltid i huvudsak fysiska. 

Tvärtom gäller för många områden att det framför allt är förbättringar av 
den sociala miljön som bör eftersträvas. Kostnaderna för verksamheter i 
miljön kan i sådana fall utgöra ett väl så stort problem som kostnaderna för 

den fysiska miljöförbättringen. Delegationen betonar att det är väsentligt 
att det statliga stödet till verksamheter av betydelse för bostadsmiljön fort
löpande byggs ut. 

Detta innebär inte, framhåller delegationen. att fysiska miljöförbättring
ar skulle vara onödiga i dessa områden, men att de måste sättas in i ett 
större program. 

Det är vidare enligt delegationens mening svårt att diskutera vilka eko
nomiska konsekvenser som boendemiljöbidragens konstruktion får för 
kommuner och bostadsföretag utan att sätta in dessa i ett större samman
hang. Kommunernas och bostadsföretagens ekonomiska situation påver
kas av en mängd faktorer. 

Trots den komplexa bild som situationen i bostadsområden med många 
outhyrda lägenheter således uppvisar menar delegationen att det finns skäl 
att uppmärksamma såväl finansieringsproblemen som kostnadstäcknings
problemen. 

Brist på likvida medel kan i dag omöjliggöra en satsning på förbättrad 
miljö i vissa bostadsområden. Delegationen tillstyrker därför bostadssty
relsens förslag om förbättrade lånemöjligheter. 

I den mån problemen i huvudsak gäller kostnadstäckningen finns risker 

för att de kompletterande lånen inte utgör en tillräcklig stimulans. Därför 

bör det, anser delegationen, finnas möjligheter att. när särskilda skäl före

ligger, öka bidragsandelen på det sätt som bostadsstyrelsen har föreslagit. 
Delegationen anser det å andra sidan rimligt att också kommunerna och 

4 Riksdagen 1976/77. I saml. Nr HJO. Bilaga 16 
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bostadsföretagen även framdeles tar ett ekonomiskt ansvar och avstyrker 
därför boendemiljödelegationens förslag att bidrag i undantagsfall skall 
kunna utgå till 100 i;;, av kostnaderna. 

Delegationen framhåller vidare, att det finns både kunskaper och idcer 

hos kommuner, bostadsföretag och hyresgäster, som är väl värda att sti
mulera och ta till vara. Det är därför viktigt att lokala initiativ inte snöps 
genom en hård central detaljreglering. 

Delegationen tillstyrker avslutningsvis mot bakgrund av sina erfarenhe

ter hostadsstyrelsens förslag att ge kommuner och bostadsföretag bidrag 
till förberedande invcntcringsarbeten i vissa fall. 

Föredragand<'n 

Ett och ett halvt år har nu gått sedan statsbidrag infördes till miljöför
bättrande åtgärder i bostadsområden. Under de tre första kvartalen av 
budgetåret 1975/76 var tillströmningen av ansökningar liten och de projekt, 

för vilka bidrag söktes, små. Ett annat karakteristiskt drag var att förhål
landevis få ansökningar gällde bostadsområden med uthymingssvårighe

ter. 
Under månaderna april-juni 1976 ökade antalet ansökningar om bidrag 

starkt samtidigt som fler större projekt aktualiserades. 

Det totala ansökningsbeloppet uppgick under budgetåret 1975/76 till 
34,4 milj. kr. Beloppet var alltså något högre än de 30 milj. kr. som fanns 
tillgängliga på anslaget. En viss prioritering mellan olika projekt gjordes 

under det första verksamhetsåret. Flertalet av de ansökningar som avsåg 
småhusområden avslogs eftersom det inte förelåg sådana särskilda skäl 
som är en förutsättning för att bidrag skall kunna utgå i dessa fall. 

Inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska insatser, som med stöd av 
riksdagens bemyndigande vidtogs hösten 1975 för att stödja sysselsättning
en, gavs prioritet åt åtgärder inom bl. a. boendemiljön. Åtgärderna kunde 

gälla exempelvis gärdssanering, gäng- och cykel vägar, lekplatser och skol
gårdar men även arbeten inom tjänstesektorn såsom datainsamling för be
hovsinventeringar, miljöstudier, utredningar om olika bostadssociala frå

gor och liknande. Insatserna var begränsade till budgetåret 1975/76. 

Under innevarande budgetår har antalet ansökningar om boendemiljöbi

drag hittills uppgått till i genomsnitt 41 per månad. Under månaderna ju

li-november 1976 ansöktes om totalt ca 11 milj. kr. Kostnaderna för de 
planerade åtgärderna var ca 22 milj. kr. Alltjämt är antalet ansökningar för 

områden med uthyrningssvårigheter litet. 
Jag anser att det statliga bidraget till miljöförbättrande åtgärder fyller en 

viktig uppgift. Det hittillsvarande förhållandet att bidragsgivningen endast 

i begränsad omfattning har avsett bostadsområden som brottas med sär
skilt stora svårigheter i fråga om outhyrda lägenheter, stor omflyttning och 
sociala problem behöver dock ändras. Situationen i dessa områden är 

emellertid, som bostadssociala delegationen har framhållit, i regel kom-
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plex och bristerna i den fysiska miljön kan vara ett marginellt problem vid 

jämförelse med andra. 
I många av dessa områden är kontakterna mellan de boende små och de 

boende spelar inte den aktiva roll. som är en förutsättning för bidrag, vid 

utformningen av de miljöförbättrande åtgärderna. Det är därför angeläget 
att när insatser görs i sådana områden syftet också blir att föra de boende 

samman i krav på sin gemensamma miljö. Härigenom kan ett kontaktnät 

knytas som kan bidra till en förbättring också av den sociala miljön i dessa 

bostadsområden. 
Mot denna bakgrund delar jag bostadsstyrelsens uppfattning om beho

vet av att med boendemiljöbidrag stödja också ettfiirheredande invente

ringsarhetc. som tar sikte på att aktivera de boende i dessa områden. Bo

stadssociala delegationen har i sitt remissyttrande strukit under angelägen
heten av att de kunskaper och idcer som finns hos bl. a. de boende tas till 
vara och tillstyrker därför styrelsens förslag. Regeringen har emellertid re
dan möjligheter att medge bidrag för detta ändamål. Utgångspunkten här

för är de riktlinjer för verksamheten med boendemiljöbidrag, som stats
makterna drog upp, när bidragsmöjligheten infördes (prop. 1974: 150, CU 

1974: 36, rskr 1974: 372). Föredragande departementschefen framhöll att 
bidragsgivningen inte borde bindas i detalj genom beslut av statsmakterna 
utan att erfarenheter av behoven av åtgärder fick bli vägledande för utfor

mandet av stödverksamheten. Riksdagen anslöt sig härtill. Våren 1976 

medgav regeringen i enlighet härmed i ett fall att kostnaderna för förbere
dande inventc1ingsarbete fick inräknas i den bidragsgrundande kostnaden. 
under förutsättning att bidrag sedermera beviljades för miljöförbättrande 
åtgärder i området. För egen del finner jag det naturligt att sådant medgi
vande skall kunna lämnas i liknande fall också i fortsättningen. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att hoendemiljiihidraRet alltid skall ku11-

1w komhinaas med bostadslån. Lånet är avsett att utgå för den del av 
kostnaderna som inte täcks av bidraget. 

Med anledning av styrelsens förslag vill jag inledningsvis framhålla att 
boendemiljöbidraget redan med nuvarande bestämmelser kan kombineras 
med bostadslån. Förutsättningen härför är bl. a. att de åtgärder och anord
ningar som berättigar till bidrag också är belåningsbara enligt bostadsfi
nansit:ringsförordningens bestämmelser. I den mån åtgärderna och anord
ningarna inte kan belånas blir följden all ekonomiskt svaga bostadsföretag 

och kommuner inte har råd att utnyttja bidraget eftersom de inte kan finan
siera den återstående delen av kostnaderna. Bostadssociala delegationen, 
som i sitt arbete har nära kontakter med dem som förvaltar områden med 

avsättningssvårigheter och med företrädare för de kommuner, där dessa 
bostadsområden ligger. tillstyrker förslaget. Delegationen menar att bris

ten på likvida medel kan omöjliggöra en satsning på förbättrad miljö i vissa 
bostadsområden. 

Jag förordar att lån skall kunna utgå för alla åtgärder och anordningar 
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som är bidragsberättigade enligt de regler som gäller för bocndemiljöbidra
gcn. Lån bör för samtliga låntagarkategorier utgå för sådana hidragsgrun

dandc kostnader som inte täcks av bidrag. Villkoren för lån bör i övrigt va
ra de som gäller vid bostadslån för ombyggnad med följande undantag. 

Räntebidrag hör kunna utgå för lånet i dess helhet. För lån till allmännyt
tigt bostadsföretag skall kommun shilla säkerhet i form av borgen som för 
egen skuld. För annat lån skall ställas säkerhet i form av panträtt i fastighet 
eller tomträtt eller annan säkerhet som skäligen bör godtas. Markvillkoret 

hör inte gälla. Beslut om lån bi.ir fattas av länsbostadsniimndcrna sedan 
boendemiljödelcgationcn har beslutat om bidrag. 

För att bidragsverksamhetcn inte skall stanna av i avvaktan på de för
b~ittrade finansicringsmöjligheterna föreslår jag att de projekt för vilka an
sökning har kommit in efter den 31 december 1976 medges rätt till bostads
lån på de villkor som jag nyss har redovisat. 

Medel för att täcka kostnaderna för de föreslagna lånen till miljöförbätt

rande ätgärder bör anvisas under anslaget IV: 10 Umcfonden för bostads
byggandc. 

Bostadsstyrelsen har också föreslagit att bidragsandelen skall kimna hö

jas till hiigst 75 %, när särskilda skäl föreligger. 

Mitt förslag om vidgade lånemöjligheter innebär en väsentlig förbättring 

av finansieringsförutsättningama. Jag anser mot denna bakgrund att någon 
höjning av bidragsdelen inte är motiverad. 

Bostadsstyrelsens förslag om bl. a. stöd till tä~·lings1wksamlzet med 

medel från boendemiljöbidragsanslaget behandlar jag under anslaget I V: I 0. 
Lånefonden för bostadsbyggande. 

Jag övergår nu till frågan om storleken m· anslaget för boendemiljöbi
drag. Bostadsstyrelsen har föreslagit att anslaget räknas upp med JO milj. 
kr. till 40 milj. kr. Jag bortser i sammanhanget från styrelsens förslag om 
särskilda bidrag till gårds saneringar som jag med hänsyn till vad riksdagen 
har anfört (CU 1973: 19) inte är heredd att aktualisera. Jag vill dock fram

hålla att gällande regler medger att bidrag utgår också för gårdssaneringar, 

i den mån medel på anslaget finns att tillgå. 
Jag delar bostadsstyrelsens uppfattning att en uppräkning av anslaget 

bör göras. Med hänsyn till bl. a. reservationen på anslaget anser jag det 

dock tillräckligt med en uppräkning till 35 milj. kr. 
Det finns enligt min mening anledning räkna med att antalet ansökningar 

avseende områden med uthymingsproblem kommer att öka, dels som en 

följd av mitt förslag om förbättrade finansieringsförutsättningar, dels som 
en följd av de mera grundläggande insatser som kommuner och bygghcrrar 

kan väntas vidta i dessa områden i samarbete med de boende och som suc
cessivt kommer att resultera i krav på miljöförbättrande åtgärder. Jag vill 

därför i detta sammanhang stryka under vad riksdagen tidigare har uttalat 

(prop. 1974: 150, CU 1974: 36, rskr 1974: 372) om att prioritet skall ges åt 

sådana områden. 
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Arhetsmarknadspolitiska åti.:ärder bör liksom under innevarande år 

kunna komma i fråga om det behövs. För att eventuella åtgärder av detta 

slag skall få en god effekt är det angeläget att färdiga pn~jekt finns att tillgå. 

Det är en uppgift för kommuner och fastighetsägare att i samråd med de 

boende åstadkomma en god planeringsberedskap på detta område. Jag vill 

i sammanhanget nämna att bidrag kan utgå till kommuner inom det arbets

marknadspolitiska stödets ram för projektering av sådana anläggningar 

som kan utföras som beredskapsarbete. 

Frågan om den administrativa hanteringen av boendemiljöbidragen. som 

styrelsen har aktualiserat i sin anslagsframställning. kommer att behandlas 

i anslutning till byggadministrationsutredningens (SOV 1976: 26) förslag 

om fördelning av ansvaret för bl. a. de bostadspolitiska uppgifterna. och 

om den statliga organisationen för uppgifter inom byggnadsväsen, fysisk 

planering och bostadspolitik. 

Jag ber att avslutningsvis få anmäla frågan om vilka som skall kunna stå 

som mottagare m• hoendemi/ji)bidraget. Den behandlades inte närmare i 

den proposition ( 1974: 150) som låg till grund för riksdagens beslut om att 

införa bidragsformen. Civilutskottet anförde i sitt betänkande (CU 

1974: 36) att bidragsgivningen, trots anknytningen till bostadslägenhetema 

och närmiljön, inte borde begränsas till att avse endast bostadsföretagen 

utan att bidrag skulle kunna utgå även till kommun. Detta blev också riks

dagens beslut (rskr 1974: 372). l bidragsförordningen anges som mottagare 

av bidrag kommuner. ägare av flerfamiljshus och vissa samfälligheter. Er

farenheterna har visat att det i undantagsfall kan förekomma också bi

dragssökande som inte hör till någon av nämnda kategorier men som kan 

vara väl skickad att svara för de miljöförbättrande åtgärderna. Så kan vara 

fallet t. ex. beträffande ideell organisation som har nyttjanderätt till fastig
het som skall förbättras med stöd av bidrag. Del torde inte ha varit riksda

gens avsikt att bidrag inte skulle fä utgå i sådant fall. 

Om riksdagen inte har något att erinra avser jag att föreslå regeringen att 

besluta om ändring av bestämmelserna om bidragsmottagare i överens

stämmelse med vad jag nu har anfört. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de grunder för lån till miljöförbättrande åtgärder i bo

stadsområden. som jag har angett, 

2. till Bidrag till förbättring av boendemiljön för budgetåret 1977/78 

anvisa ett reservationsanslag av 35 000000 kr. 

B 8. Byggnadsforskning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

11000000 

11000000 

11000000 
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Forsknings- och rationaliseringsverksamheten inom byggnads- och an
läggningsområdet stöds finansiellt genom en särskild byggnadsforsknings

a vgifL beriiknad på lönesumman inom byggnadsindustrin. Därjämte anvi

sas årligen ett obetecknat anslag under förestående rubrik. Avgifterna och 
anslaget tillförs fonden för byggnadsforskning. 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1975: 30. CU 1975: 28. rskr 1975: 203) 
höjdes byggnadsforskningsavgiften den I januari 1976 från 0,6 till 0,7 <:·r av 

avgiftsunderlaget. 

Statens rildfi)r hy1?gnad.1:f(m·knin~ 

Rådet har att fördela i fonden för byggnadsforskning tillgängliga medel 

dels till verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning, dels till 

övriga forskningsinstitutioner. företag och enskilda forskare. Dessutom 

skall rådets kanslikostnader och programverksamhet bestridas med dessa 

medel. 

Rådet har delat upp sin verksamhet på tre program. Uppdelningen an

sluter till målen för rådets verksamhet. som de definieras i instruktionen 
för rådet. En redogörelse för programmen och må.len för verksamheten 

återfinns i 1974 års statsverk.sproposition. bil. 14. Programindelningen är 

följande: 

Program 1: Planering. behovsutredning och uppföljning. 

Program 2: Information. 
Program 3: Stöd till FoU (forskning och utveckling/rationalisering). 

Programmen indelas i tre olika ämnesområden. Dessa iir Planering och 
brukande av byggd miljö <Al. Konstruktion och drift av tekniska system 

(B) och Byggnadsproduktion - administration, tillverkning. underhåll (CJ. 
Huvuddelen av forskningsverksamheten inom område A har hittills gällt 

forskning om hur bebyggelsen. särskilt bostadsbebyggelsen, skall vara be

skaffad för att motsvara brukarnas behov och krav. Rådets målsättning är 

emellertid att forskningen om de processer genom vilka bebyggelsen får 
sin utformning och egenskaper skall öka. Inom område A faller planerings

processen och delar av förvaltningsprocessen. 
Inom område B har verksamheten inriktats på att utveckla tekniska lös

ningar och metoder som befrämjar rationell tillverkning och som i fråga om 

drift och underhåll ger god ekonomi på lång sikt samtidigt som brukarna 

och förvaltningspersonalen får en god miljö. Under den närmaste femårs

perioden kommer tyngdpunkten att läggas på ekonomi och driftfrågor samt 

hushållningen med naturresurser. bl. a. energi och byggmaterial. 
Ämnesområde C behandlar forskning- och utvecklingsverksamhet som 

syftar till att utveckla en resurssnål tillverkning och förvaltning av byggna
der och anläggningar. Byggplatsen som arbetsmiljö är ett viktigt delområ

de. Rådet avser att ge ökad uppmärksamhet åt bl. a. förvaltningsproces

sens problem. 
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Rådet erinrar om att vid ställningstagandet till hudgctpropositionen 

(prop. 1975/76: IOO, bil. 14, Cu 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276) för budget

året 1976/77 gav statsmakterna synpunkter på hyggnadsforskningsverk
samheten. Dåvarande chefen för bustadsdcpartementet underströk hl. a. 
att ökad uppmärksamhet behöver ägnas bustlidemas drift- och underhålls

kostnader samt de kvalitativa aspekterna på boendet. Därtill kommer ett 

växande intresse för medinflytande i planering. byggande och förvaltning. 
Som väsentliga uppgifter för planering och byggande angavs komplettering 

och förnyelse av äldre bebyggelse och utveckling av förvaltningen såväl 
heträffande underhåll och drift som vad gäller service och upplåtandefrå

gor. Civilutskottet erinrade i detta sammanhang om de äldres hoendepro
blcm och behovet av information för att motverka brister i byggandet. 

Rådet planerar att ägna ökad uppmärksamhet åt dessa frågor inom ra
men för tidigare redovisade planer. Informationsfrågorna som tas upp i ut

skottsbetänkandet är föremål för rådets kontinuerliga uppmärksamhet. 
FoU om de äldres bostäder har under budgetåret 1975/76 aktualiserats i 

planeringsarbetet. 
Rådet har tagit upp frågan om anslagspolitiken i gränsområdet mot u

landsinriktad forskning och avser att redan under innevarande budgetår 
vidga byggnadsforskningens insatser inom detta område. Ansvaret för fi
nansiering m. m. av direkt u-landsinriktad forskning måste dock enligt rå

dets mening vila på Swedish Agency for Research Cooperation with De
veloping Countries - SAREC - även när det gäller byggnadsområdet. 

Samarbete har etablerats mellan rådet och SAREC. I detta samarbete 
medverkar även SIDA. Rådet räknar med att de ökade insatserna på detta 
område kommer att gagna den inhemska byggnadssektorn samt utgöra en 
lämplig förberedelse för de ökade insatser av byggande och byggnads
forskning inom biståndsarbctets ram som enligt rådet kan bli en följd av 
FN-konferensen om bostads- och bebyggelsemiljö, som ligdc rum i Van
couver i Kanada sommaren 1976. 

I samband med anslagsframställningen för budgetåret 1978/79 avser rå
det att presentera en ny treårsplan för hyggnadsforskningen. Det är rådets 
avsikt att i fortsättningen arbeta igenom planerna vart tredje år. Plane
ringsperspektivet kommer emellertid som hittills att vara sex år. 

Inkomster för FoU-verksamheten erhålls främst genom byggnadsforsk

ningsavgiften. Denna beräknas för budgetåret 1975/76 ha inbringat 62.2 

milj. kr. Till detta kommer statsanslaget som för budgetåret 1975/76 var 11 
milj. kr. Övriga inkomster - bl. a. ränteintäkter - utgjorde ca 4 milj. kr. 

Budgetåret 1975/76 tillfördes således fonden för byggnadsforskning ca 77 ,2 

milj. kr. För innevarande budgetår räknar rådet med att fonden tillförs 
sammanlagt 85 milj. kr. varav 11 milj. kr. utgörs av statsanslag. Till fonden 

förs också vissa anslag för energiinriktade verksamheter som rådet admini

strerar och som finansieras från fonden för byggnadsforskning. 
Rådet aktualiserar i sin anslagsframställning inte någon förändring av ut

tagsprocenten för byggnadsforskningsavgiften. 
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Statsmakterna uttalade vid behandlingen av rädets föregående anslags

framställning (prop. 1975/76: 100 bil. 14, CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 

276) att vid beriikningen av statsanslagets storlek förutom hänsyn till sta
tens byggande i egen regi hänsyn bör tas till de beräknade intäkternas stor

lek samt den önskvärda omfattningen och inriktningen av forsknings- och 

utvecklingsverksamheten. Härigenom kan anslagets storlek bli föremål för 
en resursprövning som leder till en balanserad utveckling av rådets resur
ser. Mot bakgrund härav anser rådet att statsanslaget bör räknas upp till 12 
milj. kr.. dvs. med I milj. kr. Den föreslagna uppräkningen av statsansla
get svarar, enligt rådet. mot förändringar i pris- och löneläget. 

Rådets budgetram kommer för innevarande och nästa budgetår att över
stiga de beräknade inkomsterna till byggnadsforskningsfonden. Det inne
bär att rådets reserv snabbt kommer att minska till den minsta storlek som 

bedöms vara nödvändig med hänsyn till nuvarande finansieringsform för 
byggnadsforskningen. Reservens minsta storlek bör enligt rådet vara 20 

procent av de i fonden för byggnadsforskning tillgängliga medlen. Med en 
oförändrad inkomstnivå kommer vid utgången av budgetåret 1978/79 re
serven att ha förbrukats. Rådet aviserar att frågan om principerna och for

merna för finansieringen av verksamheten kommer att tas upp i anslags
framställningen för budgetåret 1978(79. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 30 bil. I, NU 1975: 30, rskr 

1975: 202 och bil. 2. CU 1975: 28, rskr 1975: 203) har rådet under treårspe
rioden 1975/76-1977178 ansvar för programmet Energianvändning för lo

kalkomfort inom huvudprogrammet Energiforskning. Därutöver skall rå
det under samma tid i samråd med statens planverk och bostadsstyrelsen 
svara för planläggning och genomförande av en energiinriktad prototyp
och demonstrationsverksamhet. Verksamheten har inriktats pä trimning 
av värmeanläggningar samt kommunal energiplanering. 

Statens institut för byggnadsforskning är den största institutionen inom 
byggnadsforskningsomrädet i landet. Verksamheten finansieras genom an
slag från rådet. Institutet har i enlighet med riksdagens beslut omlokalise

rats till Gävle under sommaren 1976. 

Fiiredraganden 

Som grund för rådets anslagsframställning för budgetåret 1977 /78 ligger 

tidigare redovisade planer beträffande forskningens inriktning och omfatt

ning. Statsmakterna anslöt sig i huvudsak till dessa planer i samband med 

behandlingen av anslagsframställningen för budgetåret 1974/75 (prop. 
1974: I, CU 1974: 14, rskr 1974: 87). I samband med anslagsframställningen 
för budgetåret 1978/79 avser rådet att lägga fram en ny treårsplan för bygg

nadsforskningen. Planeringsperspektivet kommer emellertid som hittills 

att vara sex är. 
Mot bakgrund av att rådets tidigare presenterade planer fullföljs och 

med hänsyn till att rådet avser att presentera en ny långtidsplan i anslags-
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framställningen för budgetåret 1978/79. finner jag inte skäl att nu gå närma

re in på byggforskningsrådets verksamhet och principerna för finansiering. 
Jag vill emellertid ansluta mig till bedömningen i 1976 års budgetproposi
tion att ökad uppmärksamhet nu behöver ägnas frågor rörande bestäder

nas drift- och underhållskostnader. Jag vill vidare understryka vikten av 

att rådet så långt möjligt begränsar omfattningen av sina långsiktiga åta

ganden i avvaktan på att statsmakterna ånyo tar ställning till den framtida 

verksamhetens mer långsiktiga inriktning och omfattning. Enligt vad jag 

erfarit har råd~t redan vidtagit åtgärder som tillgodoser detta önskemål. 
Rådet har enligt anslagsframställningen beslutat att vidga byggnads

forskningens insatser i gränsområdet mot den u-landsinriktade forskning
en. Mot bakgrund av de rekommendationer för nationella åtgärder som 

blev resultatet av 1976 års FN-konferens om bostads- och bebyggelsemil

jön har jag inga erinringar mot att rådet ägnar dessa frågor ökad uppmärk

samhet. Jag vill emellertid understryka att ansvaret för finansieringen av 

den u-landsinriktade forskningen - även när det gäller byggnadsområdet 

- också fortsättningsvis skall tillkomma Swedish Agency for Research 

Cooperation with Developing Countries (SAREC). Det redan etablerade 
samarbetet mellan rådet och SAREC bör syfta till att finna former för sam

finansiering av forskningsprojekt samt medverka till att gränsdragningen 
mellan resp. organs ansvarsområden klargörs. 

I anslutning till budgetbehandlingen av byggforskningsrådets anslags

framställning har också behandlats rådets förslag till anslag för energiinrik
tad forsknings- och utve<.:klingsverksamhet. Dessa frågor behandlas i an

slutning till anslaget Energiforskning under industridepartementets huvud
titel. 

Beträffande energihushållning i byggnader har jag funnit att behov före
ligger av ytterligare förstärkning av resurserna för experimentellt byggan
de i anslutning till pågående forsknings- o<.:h utvecklingsverksamhet. Jag 
vill i sammanhanget också peka på, att bostadsstyrelsen för sin del anmält 
behov av förstärkning inom detta område. Jag har för avsikt att föreslå re
geringen att för 1976/77 års riksmöte lägga fram en särskild proposition om 
åtgärder för hushållning med energi i byggnader. 

Som jag tidigare har nämnt avser jag att återkomma till frågan om finan

sieringen av rådets långsiktiga verksamhet i samband med behandlingen av 

rådets anslagsframställning för budgetåret 1978/79. För år 1977/78 krävs 

ingen ökning av statsanslaget för att rådet skall kunna fullfölja uppgjorda 
planer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnadsforskning för budgetåret 1977/78 anvisa ett anslag 

av 11 000000 kr. 
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B 9. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

3 306000 

15000000 

6000000 

Reservation 

58 

13 236 300 

Från anslaget betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestiimmelserna i kungörelsen ( 1973: 400) om 

statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794). dels bidrag 

till riksorganisationerna för samlingslokaler. Bidraget till dessa uppgår un

der budgetåret 1976/77 till 900000 kr. För anordnande av allm~inna sam

lingslokaler utbetalas även lån från anslaget IV: 13. Lånefonden för allmiin

na samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningsbidrag och lån för anordnande av allmän

na samlingslokaler inneblir i korthet att bidrag och lån beviljas kommun. 

aktiebolag. förening eller stiftelse för nybyggnad. omhyggnad eller köp av 

byggnad i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Anord

ningsbidrag utgår med högst 30 '.", eller. när s1irskilda skäl föreligger. med 

högst 35 %·av låneunderlaget. Lån utgår med högst det belopp som tillsam

mans med anordningsbidraget motsvarar 50 %. av låneunderlaget. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag beviljas 

för anskaffande av inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebi

drag utgår med högst I 0 <:·~ av låneunderlaget till den del detta inte översti

ger 500000 kr. och 5 c;( av överskjutande belopp. Bidrag får dock inte över

stiga 300000 kr. 

För beslut om bidrag och län fastställs av riksdagen för va1je budgetår en 

gemensam ram. av vilken en viss angiven del får tas i anspråk för bidrag. 

För budgetåret 1976/77 har ramen för län- och bidragsgivningen fastställts 

till 30 milj. kr .. varav högst 18 milj. kr. för bidrag (prop. 1975/76: 100 bil. 

14. CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276). 
Ärenden om bidrag och län handlliggs inom bostadsstyrclsen av en sam

lingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Samlingslokaldelegationen har avgivit yttrande till bostadsstyrelsen 

över frågor om anslag och ramar avseende stödet till allmänna samlingslo

kaler. 
I fråga om den gemensamma ramen för beslut om bidrag och lån anför 

styrelsen följande. 
För budgetåret 1975/76 har gällt en ram för lån- och bidragsgivningen på 

30 milj. kr.. varav högst 18 milj. kr. för bidrag. Mot ramen har avräknats 

dels vissa beslut om län enligt kungörelsen ( 1957: 367) om statslån för 
anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. (upphävd 1973: 400) uppg~

ende till totalt ca 1.5 milj. kr., dels lån och bidrag enligt kungörelsen 
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( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler uppgående till to

talt ca 25.7 milj. kr.. varav ca 16,5 milj. kr. i bidrag. 
Vad gäller ramen för innevarande budgetår framhåller styrelsen att sam

lingslokaldelegationen har förhandsgranskat och lämnat positivt besked 

betriiffande projekt för vilka lån och bidrag sökts med 13,6 resp. 24,2 milj. 

kr. och all delegationen mot bakgrund härav bedömer att ramen - 30 milj. 

kr. -- kommer all till fullo tas i anspråk. liksom att en viss kö av låne- och 

bidragssökande har uppkommit vid utgången av budgetåret 1976/77. Med 

utgångspunkt häri och det högre planeringsläge som föreligger inom såväl 

de samlingslokafägande riksorganisationema som kommunerna samt med 
beaktande av kostnadsstegringen föreslår bostadsstyrelsen att ramen för 

budgetåret 1977/78 fastställs till 40 milj. kr.. varav för bidrag 27 milj. kr. 

Den relativa ökning av bidragsdelen som följer av förslaget motiveras av 
de erfarenheter delegationen har fåll sedan bestämmelserna trädde i kraft 

den I juli 1973. 
Beträffande anslagsbehovet anför styrelsen att det under budgetåret 

1974/75 beviljades räntefria stående lån enligt 1957 års kungörelse samt bi

drag enligt 1973 års kungörelse med sammanlagt I I ,9 milj. kr. Bidrag bevil
jade under ett budgetår kan till en tredjedel beräknas bli utbetalade under 

följande budgetår och återstoden budgetåret därefter. I enlighet härmed 
skulle under budgetåret 1976/77 utbetalas bidrag med ca (2/3 x I 1.9+ 

l/3x 18 =) 13.9 milj. kr., vartill kommer bidraget till riksorganisationcma 

med 900000 kr., eller sammanlagt ca 15 milj. kr. 
För budgetåret 1977/78 kan utbetalningarna av bidrag beräknas till 

(2/3Xl8+I/3xl8=) I8milj. kr. 

I fråga om bidrag till riksorganisationema understryker bostadsstyrelsen 

kraftigt betydelsen av att de samlingslokalägande riksorganisationerna till
förs erforderliga medel för att bedriva den rådgivnings- och konsultverk

samhet som knyter an till lån- och bidragsgivningen. Utan detta stöd till 

enskilda föreningar skulle dels anspråken på personalresurser inom styrel
sen öka kraftigt. dels angelägna samlingslokalprojekt sannolikt inte kom

ma till stånd. till men för föreningsliv och andra. Riksorganisationernas 
stöd kommer inte enbart medlemmar till godo utan riktas i hög grad mot ut
omstående. Styrelsen föreslår i enlighet med förslag från samlingslokaldc

legationen att bidraget till organisationerna räknas upp till I, I milj. kr. Ut

betalningarna skulle därvid kunna beräknas till ca 19 milj. kr. för budget

året 1977/78. 

Vid ingången av budgetåret I 976/77 fanns en behållning på anslaget på 

drygt 13 milj. kr. Med beaktande härav och med hänsyn tagen till anvisat 

anslag för innevarande budgetår samt de för detta och för nästkommande 
budgetår beräknade utgifterna blir behovet av anslag för budgetåret 

I977/78 (15+ I9-13- I5 =) 6 milj. kr. 
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Fiiredraganden 

Innan jag går in pä ram- och anslagsfrägorna vill jag. med anledning av 
vad civilutskottet anförde år 1976 (CU 1975/76: 22 s. 53) om det tidigare 

lämnade uppdraget till samlingslokaldelegationen att leda utvt'ckling.rnrhc

tet i fråga om lokalernas fimktion, anmäla att samlingslokaldelegationen 

har kommit in med en redogörelse för sina överväganden i denna fråga. 
Enligt de föreskrifter som meddelades bostadsstyrelsen den 27 april 

1973 skall styrelsen leda e1forderligt utvecklingsarbete i fråga om de all
männa samlingslokalernas funktion samt överväga frågan om en för Fol

kets husföreningarnas riksorganisation, Våra Gårdar. Riksföreningen for 

nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler och Bygdegårdarnas riksför
bund gemensam teknisk och ekonomisk rådgivning. 

I fråga om utvecklingsarbetet redovisar samlingslokaldelegationen vissa 

allmänna riktlinjer som utarbetades inom delegationen år 1974. Riktlinjer

na avser bl. a. inventering, verksamhetsbeskrivningar. dimensionerings

principer och kravspecifikationer för lokaler. Som allmän målsättning an
gavs att utvecklingsarbetet skulle bedrivas så att de delar av arbetsresulta

tet som har intresse för lokalplanerna kunde publiceras i form av nya an

visningar och råd vid planering av allmänna samlingslokaler. Inventering

en skulle omfatta dels sammanställningar av planerade och utförda utred
ningar inom ämnesområdet, dels studier av planerade och utförda projekt 

speciellt ur funktionssynpunkt. vilket borde ske i nära samarbete med lo
kalhållarna. Inom ramen för vcrksamhetsbeskrivningar. dimensionerings

principcr och kravspecifikationer skulle olika krav studeras och formule
ras. Studier skulle också göras av samordningsmöjligheter såväl inom de 

låneberättigade lokalerna som med andra verksamheters lokaler. Som ex
empel på kombinationer nämns det teater - aula, skolsal - studierum, be

spisning - samlingslokal och sammanträdeslokaler - kommunens sam

manträdesrum. Utvecklingsarbetet enligt dessa riktlinjer skulle bedrivas 
av en ansvarig utredningsman som arbetar i samråd med arbetsgrupper för 

olika intresseområden. Därvid förutsattes att särskilda medel skulle kom

ma att ställas till förfogande för ändamålet. 

Samlingslokaldelegationen redogör vidare för vissa överläggningar med 

statens räd för byggnadsforskning år 1974. Vid dessa överläggningar fram

kom bl. a. att rådet var berett att stödja lämpliga projekt inom ämnesområ

det. Rådet avsåg också att bereda samlingslokaldelegationen möjlighet att 

yttra sig över ansökningar beträffande projekt inom delegationens verk

samhetsområde liksom att informera om lämpliga forskningsområden i rå

dets informationsskrifter. Sistnämnda erbjudande har utnyttjats i ett fall år 

1975. Rådet har också beviljat forskningsbidrag åt kulturgeografiska insti

tutionen vid Stockholms universitet för ett projekt kallat Framtagande av 

beslutsunderlag vid planering av samlingslokaler på kommunal nivå. Pro

jektet är planerat att redovisas vid årsskiftet 1976-77. Delegationen upp

ger vidare att Svenska Riksteatern har startat förberedelser för normarbete 

beträffande bl. a. utrustning av teaterscener. 
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l fråga om en för de samlingslokalägandc riksorganisationerna gemen
sam teknisk och ekonomisk rådgivning uppger delegationen att det har 

startats en av Bygdegårdarnas riksförbund administrerad utredning som 
syftar till att ge praktiska och tekniska räd åt dem som planerar att rusta 
upp äldre samlingslokaler. Utredningen beräknas hli färdig under är 1976. 

Vidare har riksorganisationerna gemensamt anställt en tekniker med 

mångårig erfarenhet av ombyggnadsfrågor att biträda vid planc1ing av upp

rustning och vid förhandling med kommuner. 

Enligt delegationen kräver gränsdragningsfrågorna mellan finansiering 

av de stora teaterbyggnaderna som får statsstöd via kulturanslagen och av 
de allmänna samlingslokalerna som får stöd från bl. a. förevarande anslag 

ytterligare överväganden. Ytterligare överväganden krävs också i fråga 
om dubbelutnyttjande av skolor för samlingslokaländamål. l övrigt illu

streras utredningsbchovcn av de allmänna riktlinjerna för utvecklingsarbe

te som utarbetades år 1974. 

Delegationen framhåller avslutningsvis att samlingslokaldelegationens 

insatser på det aktuella området har haft blygsam omfattning. Detta beror 
enligt delegationen i allt väsentligt på att de resurser som har ställts till 
dess förfogande har måst användas för den kraftigt ökande ärendehante

ringen. 
För egen del anser jag att utvecklingsarbetet i fråga om samlingslokaler

nas funktion bör fortgå. Genom de möjligheter som statens råd för bygg
nadsforskning har att ekonomiskt stödja detta arbete och genom den tek
niska och ekonomiska rådgivning som riksorganisationerna gemensamt 

har startat anser jag emellertid att det finns resurser tillgängliga för ända

målet. 
Någon förstärkning för detta ändamål av delegationens resurser kan där

för inte anses nödvändig. Jag vill understryka att delegationens uppgift en
ligt min mening är att leda verksamheten dvs. att i samråd med berörda or
ganisationer framför allt initiera utredning och forskning på området. 
Självfallet är det inget som hindrar att delegationen deltar aktivt i den mån 
befintliga resurser så medger. 

Jag övergår nu till ram- och anslagsfråRorna. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att den gemensamma ramen för bidrag 
och lån för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. vidgas från 30 

till 40 milj. kr. Jag kan inte biträda styrelsens förslag och förordar alltså att 

ramen bestäms till oförändrat 30 milj. kr. Den delen av ramen som avses 
för bidrag bör emellertid med hänsyn till vad styrelsen har anfört i frågan 

höjas från 18 till 20 milj. kr. Liksom tidigare bör regeringen utverka riksda
gens bemyndigande att vidga ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 6 milj. kr. Jag har 
därvid även beräknat medel för bidrag till riksorganisationema för sam
lingslokaler med sammanlagt 1 milj. kr. Av beloppet bör liksom hittills 
100000 kr. användas för sådant tekniskt/ekonomiskt utrednings- och pro

jekteringsarbete som utförs av riksorganisationer. 
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Jag hemställer att rege1ingen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt lån 

för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1977/78 meddelas 

inom en ram av 30000000 kr., varav högst 20000000 kr. får tas i 

anspråk för bidrag. 

2. medge att den under 1 angivna ramen får överskridas om det be
hövs av sysselsättningsskäl. 

3. till AnordninJ.:shidraJ.: m. m. till allmänna sam/inJ.:s/okaler för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 6000000 kr. 

B 10. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

3 323 655 

9000000 

2000000 

Reservation 8496554 

Från anslaget betalas ut upprustningsbidrag enligt bestämmelserna i 

kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (om

tryckt 1976: 794). Bestämmelserna innebär i korthet att bidrag kan utgå 

med högst 50 % av kostnaderna för upprustning av allmän samlingslokal, 

inkl. utbyte eller komplettering av inventarier i sådan lokal och betalning 

av skulder. Enligt kungörelsen kan vidare lån enligt äldre bestämmelser 

under vissa förutsättningar eftergcs, s. k. särskild eftergift. 

För vai:je budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag och 

eftergifter. Denna ram har för budgetåret 1976/77 fastställts till 5 milj. kr. 

(prop. 1975/76: 100 bil. 14, CU 1975/76: 22, rskr 1975/76: 276). 

Ärenden om bidrag och särskilda eftergifter handläggs inom bostadssty

relscn av samlingslokaldclcgationen. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen erinrar om att den för budgetåret 1975/76 fastställda ra

men på 5 milj. kr. genom beslut av regeringen den 23 oktober 1975 utvidga

des med 10 milj. kr .. dock med den begränsningen att sistnämndabclopp 

endast fick utnyttjas för sysselsättningsskapande reparationer, dvs. det 

fick ej användas till betalning av skulder. eftergifter eller anskaffande av 

lösa inventarier. 

Mot bakgrund härav har under budgetåret 1975/76 beslut meddelats i 66 

ärenden angående upprustningsbidrag. Därvid har den ursprungliga ramen 

på 5 milj. kr. i princip utnyttjats fullt ut för i huvudsak reparationer och an

skaffande av lösa inventarier. Däremot har "sysselsättningsramen" inte 

helt utnyttjats. Från denna ram har avräknats totalt 5,8 milj. kr. Att ramen 

inte helt har kunnat utnyttjas synes enligt styrelsen till stor del bero på att 

erforderliga kommunala beslut inte har kommit till stånd i så god tid att fär

digplanerade projekt har hunnit komma igång under den tid de varit ange

lägna av arbetsmarknadsskäl. 
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Beträffande ramen för beslut om bidrag och särskilda eftergifter under 

budgetåret 1977/78 anför styrelsen att samlingslokaldelegationen den 30 

juli 1976 hade inneliggande ärenden för vilka bidrag sökts med 11.6 milj. 
kr. Detta förhållande liksom aviserade ansökningar från de samlingslokal

ägande riksorganisationerna. kommunernas högre planeringsläge i fråga 
om lokalbehoven samt ökat intresse från fristående samlingslokalägare gör 

att samlingslokaldelegationcn förutser minst lika stora anspråk på upprust

ningsbidrag som under budgetåret 1975/76. Mot bakgrund härav samt med 

hänsyn till kommande och redan inträffade kostnadsökningar föreslår sty

relsen att ramen för budgetåret 1977/78 ökas till 15 milj. kr. 

Vid beräkningen av anslagsbehovet antar styrelsen att hälften av de bi

drag och eftergifter som beviljas under ett budgetår kommer att utbetalas 

under samma budgetår och återstoden under närmast följande budgetår. 

Med beaktande av besluten och utbetalningarna under budgetåret 

1975/76 samt de ovan angivna ramarna för budgetåret 1976/77 och 1977/78 

beräknas utgifterna under nämnda budgetår till 7,5 resp. JO milj. kr. Enligt 

denna beräkning skulle det vid utgången av budgetåret 1976/77 finnas en 

behållning på anslaget på ca 10 milj. kr. Med hänsyn härtill behöver ansla

get anvisas med endast ett formellt belopp. 

Fiiredrciganden 

Möjligheten att få statligt stöd till upprustningar m. m. av det äldre sam
lingslokalbeståndct i form av bidrag infördes den I juli 1973 (prop. 1973: I 

bil. 13, CU 1973: 10. rskr 1973: 110). Med undantag för det första budget

året har alltsedan dess gällt en av riksdagen fastställd ram för beslut om 

upprustningsbidrag och särskilda eftergifter av äldre lån på 5 milj. kr. Se
dan budgetåret 1975/76 har regeringen haft riksdagens bemyndigande att 

- överskrida ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. Med stöd av detta 
bemyndigande medgav regeringen att ramen för budgetåret 1975/76 fick 
överskridas med IO milj. kr. avseende projekt som medför ökad sysselsätt

ning. För innevarande budgetår har regeringen tidigare denna dag beslutat 

att ramen för upprustningsbidrag och särskilda eftergifter får överskridas 
med 5 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen har redovisat att efterfrågan på stöd till upprustning av 

samlingslokaler har ökat betydligt. Lokalhållarnas kraftiga satsning på 

upprustningar uppges bero bl. a. på att det i många fall är ekonomiskt för

månligt att rusta upp lokaler jämfört med att bygga nytt. Samtidigt har man 

velat tillmötesgå krav och önskemål om bevarande av äldre samlingslokal

miljöer. Dessutom har kraven på standard höjts liksom kraven på handi
kappanpassning. 

För egen del anser jag att den ökade upprustningsverksamheten motive

rar att ramen vidgas. Mot bakgrund av de betydande resurser som har av
satts för ändamålet både under budgetåret 1975/76 och under innevarande 

budgetår förordar jag därför att ramen för budgetåret 1977/78 fastställs till 
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10 milj. kr. Liksom tidigare bör regeringen utverka bemyndigande att vid

ga ramen om det behövs av sysselsiittningsskiil. 

Anslagsbchovet för nästa budgetår hcrliknar jag till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om upprustningsbidrag och särskilda eftergifter 

av äldre lån meddelas inom en ram av 10000000 kr. under bud

getåret 1977/78. 

2. medge att den under I angivna ramen får överskridas om det be

hövs av sysselsättningsskäl, 

3. till Upprustningshidrag m. m. ti/1111/miimw sw11/i11gslok11/1•r för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 2000000 kr. 

B 11. Vi~ energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

304911857 

326000000 

326000000 

Reservation 463 810991 

Regeringen avser att behandla åtgärder för hushållning med energi i 

byggnader i en särskild proposition till riksdagen under våren 1977. I detta 

sammanhang kommer behovet under budgetåret 1977/78 av medel för vis

sa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. att behandlas. 

I avvaktan härpå bör anslaget Vissa energibesparande åtgärder inom bo

stadsbeståndet m. m. tas upp med preliminärt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för Vissa energihc

sparande åtgiirder inom bostadsheståndet m. m. för budgetåret 

1977/78 beräkna ett rcservationsanslag av 326000000 kr. 
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C. PLANV ÄSENDET 

C 1. Statens planverk 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

18 376093 

20230000 
22131000 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om plan

läggning av bebyggelse och om byggnadsväsendet. Det åligger verket att i 

anslutning till den allmänna uppsikten över planläggningen och byggnads

väsendet ge råd och vägledning för planläggningen samt meddela föreskrif

ter, råd och anvisningar för byggnads väsendet ävensom att verka för sam

ordning mellan planverkets och andra myndigheters insatser på dessa om

råden. 
Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirek

tör. Inom verket finns fem byråer. Dessa är administrativa byrån, bygg

nadsbyrån, planbyrån. regionbyrån och stadsbyrån. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Planverket Föredra-
ganden 

Personal 

Handläggande personal 100 + 9 
Övrig personal 44 + 3 

144 +12 

Anslag 

Lönekostnader 15729000 + 2 334000 + 1665000 
Sjukvård 20000 + 8000 + 8000 
Reseersättningar 411000 + 81000 + 53000 

därav för utomnordiska 
resor högst (50000) (+ 6000) (+ 0) 

Lokalkostnader 1653000 + 55000 + 35000 
Expenser 1417000 + 664000 + 140000 
Extern information I 000000 + 100000 + 0 

20230000 +3242000 +J 901000 

Inkomster vid planverket. som redovisas på driftbudgetens inkomstsida 

under uppbörd i statens verksamhet, beräknas för budgetåret 1977/78 till 

800000 kr., varav 200000 kr. frän försäljning av publikationer. 

5 Riksdagen 1976/77. I saml. Nr 100. Bilaga 16 
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Planverket 

I. Pris- och löneomräkning 1 589 000 kr. 

2. En anslagstilldelning enligt alternativ 0 skulle allvarligt försämra 
verkets möjligheter att tillfredsställande fullgöra sina åligganden och inne

bära en minskning av anslaget med 966000 kr.. varav 900000 kr. beräknas 
falla på lönekostnader och därigenom framtvinga en personalminskning. 

3. För att kunna fullgöra de arbetsuppgifter som genom statsmakternas 

beslut om åtgärder för energihushållning ålagts planverket behövs en tjänst 

för avdelningsdircktör och tre tjänster för byrådirektörer. varav en med 
placering vid planbyrån. samt en tjänst för kvalificerat biträde. För budget
året 1976/77 har för ändamålet anvisats 330 000 kr. men ytterligare medel 
behövs ( + 184 794 kr.). 

4. För att kunna fullfölja den fysiska riksplaneringen i enlighet med re

geringens beslut våren 1975 behövs tre tjänster för amanuenser och en 

tjänst för kanslist ( + 298 868 kr.). 
5. För att kunna delta i bestämmelsearbetet inom arbetsmiljöområdet 

och utarbeta bestämmelser för utformningen av livsmedelslokaler behövs 
en tjänst för byrådircktör ( + 106 700 kr.). 

6. För att kunna utnyttja experter i den omfattning som under en lång 

följd av år visat sig erforderligt för att rationellt bedriva arbetet med att ut
ge föreskrifter, råd och anvisningar till plan- och byggnadslagstiftningen 

erfordras att verkets expertmedel ökas (+ 215 000 kr.). 
7. För att effektivt kunna delta i det internationella och nordiska samar

betet, främst inom nordiska kommitten för byggbestämmelser (NKB) och 
ECE (Economic Commission for Europe). behövs en tjänst för avdelnings

direktör ( + 128 859 kr.). 
8. För att kunna genomföra angelägna externa och interna infonnations

uppgifter behövs en tjänst för assistent (+69686 kr.). 
9. Den extra belastning som regeringens uppdrag att utreda frågan om 

åtgärder för energihushållning i befintlig bebyggelse kräver att expertmed

len räknas upp (+200000 kr.). 
1 O. Planverket räknar med att kunna erbjuda studerande praktikt_iänst

göring motsvarande 20 praktikanter under tvä mänader (+ 109000 kr.). 
11. Planverket och länsstyrelsen i Stockholms län disponerar gemen

samt en telefonväxel. Planverket debiteras kostnader motsvarande 2,7 te

lefonister och finner det nödvändigt att medel för en telefonist ställs till för

fogande (+65835 kr.). 
12. Under anslagsposten Expenser beräknas ökade medel för bidrag till 

statens betong- och stälhyggnadskommitteer, inventarier, kopiering, läro

medel och dataterminal för litteratursökning. Vidare begärs ökade medel 

till resor (+274000 kr.). 
13. Anslagsposten för extern information behöver enligt planverket till

föras ytterligare medel ( + 100 000 kr.). Verket planerar att under budgetäret 
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ge ut information främst om följande projekt, nämligen bostads- och ar

betsmiljön, stadens trafiknät samt fysisk riksplanering. Vidare planeras 

viss utställningsvcrksamhct. Av det totala resursutrymmet har också av

satts en del (150000 kr.) för information om det tilltänkta nya bostadsver

ket. 

Remi.uyttrandc 

Nämnden för samhällsinformation har yttrat sig över planverkets fram

ställning om medel för samhällsinformation. Nämnden tillstyrker de av 

planverket redovisade informationsprojekten men anser att beräknade 

medel för information om det tilltänkta nya bostadsverket bör reserveras i 

anslutning till eventuell proposition i frågan. 

F örcdraganden 

Statens planverk fick sommaren 1976 i uppdrag av regeringen att skynd

samt utreda bl. a. vilka ytterligare typer av åtgärder som bör komma till 

stånd för att spara energi i befintlig bebyggelse. Jag ser detta som en myc

ket angelägen och stor uppgift och har för ändamålet räknat upp anslaget 

med 600 000 kr. för att planverkets organisation skall kunna förstärkas för 

arbetet med detta projekt. För samma ändamål har jag härutövi:r beräknat 

ytterligare 200000 kr. för anlitande av experter (9). Det ankommer på rege

ringen att besluta om närmare fördelning av medlen på lönekostnader och 

andra omkostnader. Under anslagsposten Lönekostnader har jag vidare 

beräknat medel motsvarande de av planverket redovisade kostnaderna för 

löner till telefonister ( 11 ). 

Med hänvisning till sammanställningen i övrigt hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Statens plamwk för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslags
anslag av 22 131 000 kr. 

C 2. Bidrag till översiktlig planering m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

2125413 

6000000 

6000000 

Reservation 6430518 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag enligt kungörelsen 

( 1958: 163) angående statsbidrag till vissa plankostnader samt bidrag till så

dan översiktlig planering som hänger samman med den fortsatta fysiska 

riksplaneringen. För innevarande budgetår har regeringen föreskrivit att 

högst 6 milj. kr. får disponeras för från allmän synpunkt angelägna plane

ringsföretag i andra former än så.dana som byggnadslagen anvisar, huvud

sakligen till sådan översiktlig planering som hänger samman med den fort

satta fysiska riksplaneringen. 
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Pla111•erket 

Den fysiska riksplaneringen berör ett stort antal av landets kommuner. 

Därigenom ställs anspråk på att kommunerna i sin planering beaktar av 

riksdag och regering fastlagda riktlinjer för användningen av mark och vat

ten (prop. 1972: 111. Cu 1972: 35. rskr 1972: 348 samt prop. 1975/76: I. Cu 

1975/76: I. rskr 1975/76: 45). Vidare har statsmakt.erna angett vissa riktlin

jer för planering och samordning av samhällets insatser för turism och rek

reation (prop. 1975: 46. Cu 1975/76: 2. rskr 1975/76: 46). Stöd avses enligt 

angivna riktlinjer i första hand kunna komma ifråga till planering i regioner 

där överväganden från rikssynpunkt föranleder omfattande planeringsin

satser men där kommunerna har begränsade planeringsresurser. Prövning

en om och i vilken utsträckning hidrag skall lämnas åvilar regeringen och 

sker efter förslag av planverket med hänsyn till omständigheterna i varje 

särskilt fall. 

Under våren 1976 inkom till planverket 184 ansökningar om statsbidrag 

från kommuner och interkommunala planeringskommitteer. varav 25 av

seende interkommunala planeringsföretag. Till övervägande del har plane

ringsarbetet avsett fullföljande av statsmakternas riktlinjer för den fysiska 

riksplaneringen. Totalt uppgick de i ansökningarna redovisade kostnader

na till ca 35 milj. kr. Det tillgängliga anslagets storlek i förhållande till sum

man av de redovisade planeringskostnaderna har krävt en stark priorite

ring från planverkets sida av bidragsansökningarna samtidigt som kraftiga 

nedskärningar i de sökta bidragsbeloppen måst göras. Regeringen har efter 

framställning från planverkt:t fattat beslut om bidrag till kommunernas 

riksplanearhete med 4 milj. kr. för budgetåret 1975/76 och hittills ca 5,8 

milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

En grundförutsättning för att stöd skall komma ifråga är att statliga di

rektiv och riktlinjer, främst inom ramen för den fysiska riksplaneringen. 

medför speciella anspråk på kommunernas planering. En del av landets 

kommuner är enligt planverket i uppenbart behov av betydande statsbi

drag för att kunna fullfölja sina riksplancprogram inom av statsmakterna 

uppställda ramar. 

Den fysiska riksplaneringcns planeringsskede skall i stort sett vara av

slutat under år 1977. Oklarhet kommer emellertid att råda om använd11ing

en av viss mark även efter denna tidpunkt, vilket kan vålla medborgarna 

problem vid byggnadslovsprövningar samt vid fastighetsbildnings- och an

läggningsförrättningar. Det är därför angeläget att klarhet skapas om an

vändningen av marken i dessa områden genom en fortsatt planering. Plan

verket anser det vidare angeläget att i sitt anvisningsarbete. liksom hittills 

har skett, kunna dra nytta av erfarenheter från kommunala planeringsföre

tag som stöds med statsbidrag. Verket avser därför att stödja vissa plane

ringsprojekt som har stort intresse från metodsynpunkt. 

Med hänsyn till omfattningen av de arbetsuppgifter som är en följd av 

statsmakternas fastlagda riktlinjer, bedömer planverket att kommunernas 
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plancringsaktivitct kommer att ligga på en hög nivå även under budgetåret 

1977/78. 
Planverket begär att 7 milj. kr. får tas i anspråk för bidrag till översiktlig 

kommunal planering under budgetåret 1977/78. 

Fiiredraganden 

Anslaget som i huvudsak används till stöd för sådan kommunal översikt

lig planering som hänger samman med den fysiska riksplaneringen har ökat 

under senare år. För innevarande budgetår disponeras 6 milj. kr. 
Riksdagen har vid sin behandling av frågan om planering och samord

ning av samhällets insatser för rekreation och turism (prop. 1975: 46. CU 

1975/76: 2. rskr 1975/76: 46) förutsatt att medel från anslaget skall kunna 

användas även till stöd för planering av primära rekreationsområden. Pla

neringen inom dessa områden har i regel inte kommit lika långt som arbetet 

inom den fysiska riksplaneringens planeringsskede i övrigt. Fortsatta in

satser torde därför erfordras även under nästa budgetår. 

Det är inte heller realistiskt att räkna med att alla de åtgärder i övrigt 

som föranleds av den fysiska riksplaneringen skall kunna genomföras un

der planeringsskedet. Särskilt inom de områden där mera komplicerade 

planeringsproblem föreligger får man räkna med ett behov av planering 
även efter det att kommunerna har lämnat sin redovisning till länsstyrel

serna i mars 1977. 
Det bör även uppmärksammas att anslaget kan utnyttjas ocksä för att 

stödja sådan planering som innefattar utveckling av planeringsmetoder. 

Jag anser att anslaget för nästa budgetår bör ligga kvar på en oförändrad 

nivä och förordar att det tas upp med 6 milj. kr. Mot bakgrund av de nyss 

redovisade motiven för ett oförändrat anslag och med hänsyn till att det ge

nerella planeringsskedet snart är slutfört finner jag det naturligt att stats
medlen under nästa budgetår. i takt med att de statliga intressena i plane
ringen i ökad utsträckning kan preciseras, i större omfattning används för 

koncentrerade och därmed kraftfulla insatser inom områden där plane
ringsproblemen är särskilt pätagliga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till översiktlig planering m. m. för budgetäret 1977/78 

anvisa ett reservationsanslag av 6000000 kr. 
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D. LANTMÄTERI- OCH KARTV ÄSENDET 

Organisation, uppgifter m. m. 

Det statliga lantmäteri- och kartväsendet är organiserat på tre nivåer: ett 

centralorgan (statens lantmäteriverk), i varje län en överlantmätarmyndig

het samt lokalt fastighetsbildningsmyndigheter. Centralorganet är sedan 

sommaren 1975 omlokaliserat till Gävle. 

Statens Ian t mäter iver k (LMY) är central förvaltningsmyndighct 

för frågor om fastighetsbildning. fastighetsbestämning, fastighetsvärde

ring, fastighetssamverkan och fastighetsregistrering samt mätningsverk

samhet och allmän kartläggning. I den sistnämnda uppgiften åligger det 

LM V särskilt att varje år upprätta förslag till plan för de allmänna kartar

betena samt utföra grundläggande kartläggning och utge kartor i skalor. se

rier och versioner anpassade till samhällets grundläggande och kontinuerli

ga behov. 

LMV leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och 

högst sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Generaldirektö

ren är chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar, administrativa 

avdelningen. fastighetsavdelningen, kartavdclningen och produktionsav

delningen. Dessutom finns ett revisionskontor. 

För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna 

kartarbetena har till LM V knutits ett kart råd . bestående av företrädare 

för vissa myndigheter och Svenska kommunförbundet och med generaldi

rektören i verket som ordförande. 

Ö ve rl an t mätarmyndighet har länet som verksamhetsområde. 

Chef för myndigheten är överlantmätaren. som dessutom är tjänsteman 

hos länsstyrelsen. Överlantmätarmyndighcten skall inom länet främst leda 

och utöva tillsyn över verksamheten vid de statliga fastighetsbildnings

myndigheterna, utöva tillsyn över mätningsverksamheten samt verka för 

samordning av grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet. 

Fastighetsbildningsmyndighet handhar lantmäteri- och kart

verksamhetema på den lokala nivån. För dessa verksamheter är landet in

delat i 87 lantmäteridistrikt. Varje lantmäteridistrikt utgör verksamhets

område för en fastighetsbildningsmyndighet. För särskilda fastighetsbild

ningsuppgifter finns f. n. ytterligare 26 statliga fastighetsbildningsmyn

digheter. s. k. specialenheter. Av dessa har 25 fastighetsbildningsuppgifter 

som sammanhänger med jordbrukets och skogsbrukets rationalisering 

samt en uppgifter som rör utvecklingen av tätbebyggelse. Chef för fastig

hetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som verksamhetsområde 

är en distriktslantmätare och för annan statlig fastighetsbildningsmyn

dighet en länslantmätare. 
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Det statliga lantmäteri- och kartväsendct sysselsatte den I juli 1976 ca 

2 500 personer varav ca 700 vid statens lantmäteriverk. 
Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad den

na i tillsynshänseendc finns dels 42 kommunala fastighctsbildningsmyn
digheter för utveckling av tätbebyggelse. dels 24 statliga och 34 kommuna

la fastighetsregistermyndigheter. Statlig fastighetsregistermyndighet är 
länsstyrelsen. där ärenden om fastighetsregistrering handläggs inom lant

mäterienheten. 

Lantmäteriet deltar i utrednings- och försöksverksamheten med pro
grambudgetering inom statsförvaltningen. Följande programindelning gäl

ler t.v. 
I. Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

2. Förrättnings- och uppdragsverksamhet 

3. Mätning och kartläggning 
4. Försvarsberedskap 
Medel tas upp under följande sex anslag. 
I. Lantmäteriet: Vissa allmänna myndighetsuppgifter 
2. Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamhet 

3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 
4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 
5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 
6. Lantmäteriet: Utrustning. 
Anslag nr I är ett förslagsanslag som skall finansiera verksamheten inom 

program I. 

Anslag nr 2 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 
I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program 2. 

Som intäkter under anslaget redovisas dels fakturerade avgifter. dels ian
språktagna medel från bidragsanslaget (nr 5), dels värdet av utförda men 
ännu ej fakturerade prestationer. 

Anslag nr 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera verksamheten 
inom program 3. 

Anslag nr 4 är ett reservationsanslag som skall finansiera verksamheten 
inom program 4. 

Anslag nr 5 är ett förslagsanslag med två delposter avseende 
a. kostnader beroende på att nedsatt lantmäteritaxa tillämpas på vissa 

ärenden m. m. 

b. statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. 
Anslag nr 6 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteriets 

investeringar i utrustning m. m. 

Statens lantmäteriverk 

Lantmäteriverket diskuterar inledningsvis i sin anslagsframställning in
riktningen i vissa för flera av verkets arbetsområden gemen
samma frågor , nämligen lantmäteriets samverkan med kommunerna, 

den framtida kartpolitiken samt lantmäteriets insatser i värderingsfrågor. 
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Målet för lantmäteriets v c rk sam het gentemot kom mu ne rn a bör 
enligt LMV vara att insatserna skall ske i sådana former och ges en sådan 
inriktning att lantmäteriet i allt väsentligt fungerar som en del av den kom
munala förvaltningen. Lantmäteriets samlade resurser och kunnande skall 
stå till vederbörande kommuns förfogande. En förutsättning för att dessa 

mål skall kunna nås är emellertid alt lantmäteriet inom varje region har ett 
tillräckligt verksamhetsunderlag och kan överblicka verksamhetsunderla

gets omfattning också på sikt. På senare tid väckta frågor om ändring av 
gränsdragningen mellan huvudmannaskapet för det statliga och det kom

munala lantmäteriet avses prövas med riktpunkter att berörda kommuners 
intressen skall tillgodoses så långt möjligt men med samtidigt tillgodoseen

de av det nyss angivna mer övergripande intresset av visst regionalt verk

samhetsunderlag och viss stadga i den långsiktliga planeringen. Dessa frå
gor avses komma att beredas vid kontinuerliga överläggningar mellan 

verket och Svenska kommunförbundet om samverkan mellan stat och 
kommun på lantmäteriområdet. 

LMV har efter studier av problemställningarna inför de framtida arbets
uppgifterna vad gäller den allmänna kartläggningen kommit fram 

till att framställning av allmänna kartor är ett för snävt begrepp och att ar
betsuppgiften i stället bör formuleras mera allmänt att avse insamlande och 
tillhandahållande av grundläggande landskapsinforrnation. Den vidgade 
fonnuleringen kommer inte att medföra stora och omedelbara förändringar 

i produktion och utbud men representerar ett väsentligt förändrat synsätt 
som på längre sikt säkerligen leder till mer varierade former för verksam
heten. Slutprodukten, den tryckta kartan, blir fortfarande det väsentliga 
vid planering, budgetering och produktion men delprodukter eller halvfab
rikat kommer att spela en allt större roll. Sådana produkter ärt. ex. geode

tiska data, fotografiska bilder och kopior av deloriginal. Också följdpro
dukter till de allmänna, anslagsfinansierade kartorna kommer att spela en 

större roll. Utvecklingen bör alltså leda till att den samlade informationen 
är det väsentliga. Det framstår som alltmer angeläget att successivt gå över 
till datalagring av väsentliga delar av informationen. Ett sådant system 
kommer att ge möjligheter till separation och kombination vid uttagning av 

information. 
LMV framhåller att bristerna i de allmänna kartornas aktualitetsgrad lett 

till att kartan vändarna i allt större utsträckning åsamkats kostnader för att 
ta fram tillfälliga produkter som komplement, ofta kvalitetsmässigt dåliga 

produkter till förhållandevis höga kostnader. En förhöjd standard hos de 
allmänna kartorna och övrigt allmänt informationsutbud eliminerar beho
vet av sådan kompletterande tillfällig produktion och innebär med säker

het kostnadsminskningar totalt sett. Det vore därför i och för sig rimligt att 
de större avnämarna av de allmänna kartprodukterna, särskilt om de har 

speciella krav på produktens utformning, bestrider särskilda kostnader för 
denna produktion i likhet med på övriga områden tillämpade principer. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 73 

LMY tar oL:kså upp frågan om inriktningen av lantmäteriets fristående 
fastighetsviirderingsverksamhet, dvs. fastighetsvärderingar som 

utförs utan samband med fastighetsbildning. Verket konstaterar att värde
ringsinsatser inom den offentliga sektorn utförs i stor omfattning också av 

organ utanför lantmäteriet och att insatserna ofta sker på ett splittrat och 
oenhetligt sätt. Behov föreligger av enhetlig och samordnande vägledning 

och av service och information i fastighetsvärderingsfrågor. Verket avser 

därför att i fortsättningen. i sin egenskap av central förvaltningsmyndighet 

för fastighetsvärdering och som en ren servicefunktion, i ökad omfattning 
betjäna och vägleda främst statliga organ och kommuner när det gäller fas

tighetsvärdcring. Lantmäteriets värderingsservice i uppdragsform har en i 

förhållande till övrig verksamhet ganska begränsad omfattning. Den nuva
rande organisationen ger emellertid lantmäteriet goda förutsättningar för 
att öka denna verksamhet. Lantmäteriet har hittills ålagt sig långtgående 
restriktioner i sin verksamhet med värderingsuppdrag på grund av att det 

har ansetts finnas risk att verket annars i vissa fall blir bundet på olämpligt 
sätt till partsintressen. LMV menar att det nu finns starka skäl för ett i viss 
män ändrat synsätt men att liksom hittills bör gälla att lantmäteriet inte 

skall engagera sig i värderingsärenden på sådant sätt att det kan medföra 
bindningar till partsintressen. 

Enligt LMV:s uppfattning bör lantmäteriets värderingsverksamhet alltid 
bedrivas med sikte på en opartisk tillämpning av gällande regler och detta 

bör gälla oavsett vilken part som är uppdragsgivare och även oberoende 
om uppdraget avser enbart värderingsunderlag eller innefattar t. ex. värde
ringsutlätande. 

D 1. Lanbnäteriet: Vissa aUmänoa myndighetsuppgifter 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

33 788 350 
29698000 
30992000 

Under anslaget redovisas kostnader för programmet Vissa allmänna 
myndighetsuppgifter. 

Programmet Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

Programmet omfattar i huvudsak följande uppgifter av myndighetska
raktär: 

- föreskrifter, råd och anvisningar för lantmäteri- och kartverksamheter
na 

- frågor om fastighetsregistrering 

- biträde åt domstolar, service-, rådgivnings- och upplysningsverksamhet 

åt andra statliga organ samt åt kommunala organ i fastighetstekniska, 
fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor 
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- geodetisk. fotogrammetrisk och kartografisk service och rådgivning åt 
kommuner 

- omlokaliseringsfrägor (övcrgångsvis ). 

Statens lantmäteriverk 

Verksamheten inom programmet föreslås inom hudgetalternativ I fä be
drivas huvudsakligen med samma inriktning och i samma omfattning som 
und

0

er budgetåret 1976/77. 
Verksamheten kommer under planeringsperioden att inriktas på metod

utveckling i syfte att ytterligare rationalisera förrättningshandläggningen 

samt metodutveckling och kursverksamhet beträffande mätnings- och 
kartframställningsteknik. Gränsen mellan arbete på föreskrifter, räd och 

anvisningar, å ena sidan, och allmänna utvecklingsarheten. å andra sidan, 
är flytande. Sammantaget syftar arbetet mot samma mål. 

I övrigt inriktas verksamheten på att vidmakthålla och intensifiera sam
arbetet med statliga organ och kommuner. Efterfrågan på lantmäteriets bi
träde både när det gäller fastighetstekniska. fastighetsrättsliga och fastig
hetsekonomiska frågor och när det gäller geodetisk, fotogrammetrisk och 
kartografisk service är mycket stor. 

Pris- och löneomräkningen har beräknats till 1296000 kr. Härvid har 

hänsyn tagits till minskat behov av medel för omlokaliseringskostnader. 
0-altemativet bedöms som synnerligen ogynnsamt. Inom programmet 

görs insatser som är av grundläggande betydelse för ändamålsenligt bedri

ven verksamhet inom de andra programmen och inom andra delar av sam
hällsverksamheten än lantmäteriet. 

En nedskärning medför att vissa anvisnings- och utvecklingsprojekt 

(delprogrammen la och Id) måste senareläggas. Bl. a. skulle det betydelse
fulla projektet rationalisering av förrättningsverksamheten samt projektet 

· mikrografi drabbas. Vidare skulle riskeras att lantmäteriet kom att på ett 
avgörande sätt sacka efter i utvecklingen inom det mätnings- och karttek

niska området. 
En minskning av resurserna för den inom programmet helt dominerande 

service- och rådgivningsverksamheten (delprogram le) skulle nu, kort tid 

efter sammanslagningen av lantmäteriet och kartverket. kunna rubba bl. a. 

kommunernas förtroende för den nya organisationen. 

En femprocentig nedskärning av anslaget för hela program I motsvarar 

arbetsinsatser från 18 personer. 
Inom alternativ 2 prioriterar LMV ökade medel till allmänna utveck

lingsarbeten (delprogram Id, +800000 kr.) samt service-. rådgivnings- och 
upplysningsverksamhet (delprogram le, +I 000000 kr.). 

De ökade utvecklingsarbetena avser dels ett 5-årigt projekt för uppbygg

nad av ens. k. kartdatabank, dels ett 3-årigt projekt som syftar till använd

ning av mikrografi inom lantmäteriet. I fråga om båda projekten pågår visst 

förberedande utredningsarbete. 
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Kartdatabanksystemet motiveras såväl av det ökande behovet av land

skapsinformation i varierad form som av den tekniska utvecklingen inom 

olika delar av kartläggningsprocessen och skulle innebära att LMV:s kart
produktion på lång sikt skulle kunna bedrivas betydligt mer rationellt och 

med större variation och därigenom mer behovsanpassat. Mikrografipro
jektet avser främst frågan om att mikrofilma förrättningshandlingar i fastig

hetsregistcr- och fastighetsbildningsmyndighetemas verksamhet men skall 
också belysa möjligheterna att använda mikrobildteknik i andra situationer 
för att begränsa kostnaderna för hantering av kartor och handlingar eller 

för att öka effektiviteten i användningen av sådant material. 
Ytterligare medel under delprogrammet le behövs för att lantmäteriet 

skall kunna fullgöra sina uppgifter att aktivt medverka i samhällsplanering
en. Ifrågavarande kostnadsfria medverkan avser inte insatser som har di
rekt samband med förrättning eller uppdrag - sådan verksamhet skall 

självklart vara avgiftsbelagd - utan istället insatser av mera övergripande 
natur, t. ex. kontinuerligt samråd i byggnadsnämnd eller lantbruksnämnd i 
allmänna planeringsfrågor eller allmän service åt kommuner i mätnings
och karttekniska frågor i form av program för grundläggande stomnät eller 

kontroll av mätnings- och gnmdkartearbeten. Den allt större planeringsak

tiviteten i samhället ställer ökade krav på lantmäteriet vad gäller insatser 
av nämnda slag. Lantmäteriets resurser har hittills inte ökat i motsvarande 

grad. Inom delprogrammet begärs också medel för utökad verksamhet vid 
LMV:s redovisningscentral och revisionskontor (+I 10000 kr.) i form av 

service ät statens institut för byggnadsforskning. 
Vidare begärs ytterligare medel för verksamhet avseende nytt fastig

hetsregister (delprogram lb, + I 500000 kr.). Sistnämnda yrkande är be
roende av ställningstagande till fastighetsdatakommittens (F ADAK) be
tänkande och bygger på förutsättningen att dataregistrering påbörjas i 
Gävle kommun och Stockholms län under budgetåret 1977/78. En del 
(380000 kr.) av det ökade medelsbehovet är emellertid avsedd att kompen
sera visst avbräck i förberedelsearbetet på grund av utebliven pris- och lö
neomräkning under delprogrammet. 

Särskilda resurser(+ 1700000 kr.) begärs för att inrätta ett nytt delpro

gram lg: Forskningsarkivet. Verksamheten inom programmet avser dels 
vissa engångsinsatser (mikrofotografering) för att säkerställa åtkomst av 

den information som finns i handlingar och kartor i LMV:s forskningsar

kiv, dels löpande drift och underhåll av arkivet. Den totala kostnaden för 

uppbyggnaden av mikrofilmservice har beräknats till 5,2 milj. kr. och av
ses ske under en 5-årsperiod. Projektet beräknas på sikt bli lönsamt tack 
vare effektivare arbete (färre tjänsteresor) hos verk som får tillgång till 

mikrofilm. mindre slitage på originalkartorna och effektivare kartlagning. 
LMV svarar för ungefär 25 % av det totala utnyttjandet av forskningsarki

vet. Myndigheter som i större utsträckning använder arkivet i sitt arbete är 
riksantikvarieämbetet, kammarkollegiet, riksarkivet samt universitetens 

kulturgeografiska och arkeologiska institutioner. 
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LMV:s totala yrkande under anslaget innefattar också anslagsfinansie

rade kostnader ( + 100 000 kr.) för två föreslagna tjänster som avdelningsdi
rektör vid administrativa avdelningen. avsedda för uppföljning och styr

ning av verksamheten särskilt vad gäller det ekonomiska utfallet. 

Föredraganden 

Jag delar LMV:s uppfattning att verksamheten inom programmet speci

ellt bör inriktas på bl. a. åtgärder i syfte att ytterligare rationalisera förrätt

ningshandläggningen. Det är angeläget att dessa åtgärder anknyts till den 

under anslaget D 2 redovisade undersökning som pågår inom verket sedan 

en tid och som siktar till att penetrera likviditets- och finansieringsfrågor 

och frågor som över huvud taget rör effektivitet och rationalitet inom för
rättnings- och uppdragsverksamheten. 

LMV tar i sin anslagsframställning bl. a. upp frågan om det mellan staten 

och kommunerna delade huvudmannaskapet för lantmäteriet. Jag finner 

en för verkets planering tillfredsställande lösning av de redovisade proble
men vara mycket angelägen. 

LMV prioriterar främst medel till två skilda utvecklingsprojekt, det ena 

för uppbyggnad av ens. k. kartdatabank och det andra för undersökning av 

möjligheterna att använda mikrobildteknik i lantmäteriverksamheten. I 

fråga om båda projekten pågår förberedande studier. Jag är därför inte be

redd att förorda särskilda medel för nämnda ändamål. Även det föreslagna 
projektet för uppbyggnad av forskningsarkivet fordrar ytterligare klarläg

ganden, särskilt vad gäller kostnadssidan. 
Jag har vid anslagsberäkningen, utöver medel enligt budgetalternativ I. 

räknat med ytterligare resurser för förberedelsearbetet för nytt fastighets
register (380 000 kr.) samt för de merkostnader som förorsakas av anslut

ningen av statens institut för byggnadsforskning till LMV:s redovisnings

grupp ( 110 000 kr.). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Vissa allmänna myndighetsuppgifter för bud
getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 30992000 kr. 

D 2. Lantmäteriet: Förrättnings· och uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

20000000 

I 000 

1000 

Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får normalt inte belastas. 

För budgetåret 1975/76 har anslaget dock, av skäl som senare redovisas, 

genom särskilt regeringsbeslut tillförts 20 milj. kr. som tillskott till lantmä

teriverkets rörelsekapital. 
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Prowammet Förriittnings- och uppdragsverksamhet 

Programmet är indelat i tre delprogram: 

2 a Förriittningsvcrksamhet 

2 b Särskilda skiftcsvcrksamheten i Kopparbergs län 

2 c Uppdragsverksamhet 

77 

För förrättningsverksamheten utgår ersättning enligt lantmäteritaxan 

( 1971: I IO I, omtryckt 1976: 491) som i princip avses täcka självkostnader

na. Till viss del av förrättningsverksamheten utgår statsbidrag. Den sär

skilda skiftesverksamheten finansieras helt med sådant bidrag. Uppdrags

verksamheten bedrivs i affärsmässig form. 

Rörelsen 1975/76-1977/78 framgår av följande tabell (I 000-tal kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 

Utfall Beräknat Statens lant- Föredra-
mäteriverk ganden 

Intäkter' 145635 167860 182831 182831 
Kostnader 152994 162432 174431 174431 
Resultat -7359 +5428 +8400 +8400 
Driftbidrag 6203 6300 5975 5975 
Balanserat 
underskott 13 828 8400 0 0 

1 Inkl. driftbidrag. 

Utvecklingen och sammansättning av det till verksamhet inom program-

met utgående bidraget från anslaget D 5. Lantmäteriet:· Bidrag till förrätt-

nings- och uppdragsverksamhet beräknas bli följande. 

Anslagspost 1975/76 1976/77 1977/78 

Utfall Anvisat Statens lant- Föredra-
mäteriverk ganden 

Kostnader beroende 
pä att nedsatt lant-
mäteritaxa tillämpas 
pä vissa ärenden 3482 3900 3900 3900 
Verksamhet inom 
delprogram 2 b 2721 2400 2075 2075 
Bidrag till kostnader 
för fastighetsbild-
ningsförrättningar 
(statsbidrag), m. m. 546 700 700 700 
Därav som utbetalas 
av länsstyrelserna (260) (300) (300) (300) 

Summa 6749 7000 6675 6675 

Därav statsbidrag 
till sakägare 546 700 700 700 

Driftbidrag 6203 6300 5975 5975 
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Statens lwztmiiterii·erk 

Förrättnings verksam hctcn 

Några större förändringar i efterfrågcutvecklingen förutses inte under 
planeringsperioden. En viss förskjutning mot mer komplicerade och re

surskrävande förrättningar kan dock förväntas beroende på en minskad 
omfattning av exploatering av större sammanhängande områden. 

Omfattningen av efterfrågan på förrättningar för bostads- och fritidsän

damål styrs i hög grad av kommunernas planering och variationer i kon
junkturerna. Förnyelse och omdaning i tätorterna bedöms få ökad omfatt

ning, vilket ställer krav på lantmäteriet i plangenomförandefrågor. Det
samma gäller vissa åtgärder för fullföljandet av den fysiska riksplanering
en. 

Ökad information om anläggningslag och ledningsrättslag förväntas 

medföra en viss ökning av efterfrågan på lantmäteriets tjänster. 
En ökad satsning på förbättring av fastighetsstrukturen i jord- och 

skogsbruket planeras ge en något ökad efterfrågan på förrättningar för så
dana ändamål. 

Inom lagaskiftesverksamheten (delprogram 2b) präglas planerna av 
verksamhetens successiva slutförande. Under budgetåret 1977 /78 beräk
nas arbete pågå inom fem skifteslag. inberäknat vissa fullföljdsåtgärder. På 

grund av den minskade resurstilldelningen för budgetåret 1976/77 beräknas 
arbete inom delprogrammet komma att fortgå under hela planeringsperio

den. 
För att avarbeta den balans som finns inom förrättningsverksamheten 

planeras fr. o. m. budgetåret 1977/78 en ökad insats motsvarande en kost

nad av 10 milj. kr. Denna ökade satsning planeras fortgå under hela den 
kommande femårsperioden. Därigenom planeras den s. k. relativa balan

sen kunna sänkas från 16 till 8 månaders arbetsinsats. 

Uppdrags verksamheten 

Den fortgående uppbyggnaden av de mätnings- och karttekniska resur
serna samt integrationen av de olika nivåerna inom organisationen väntas 

ge allt bättre möjligheter att, främst via överlantmätar- och fastighetsbild

ningsmyndighetema, lämna ökad servi~e åt kommunerna bl. a. när det gäl
ler att tillgodose deras behov av grundläggande insatser. Trenden är viss 

fortgående volymökning. 
När det gäller LMV:s uppdragsverksamhet är vissa ytterligare tenden

ser skönjbara. Den geodetiska uppdragsverksamheten tenderar att minska 
i omfattning. Den ökade användningen av flygbilder samt ökade kartlägg

ningsbehov medför volymökning inom uppdragsområdet flygfoto o;:h la

boratorium. Bl. a. utvecklingen inom den automatiska karteringen väntas 

medföra fortsatt volymökning inom området för karteringsuppdrag. 
Lantmäteriets verksamhet med uppdrag avseende fastighetsvärdering 
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särredovisas inte i lantmäteriets redovisningssystem. LMV har för avsikt 

att i detta avseende få till stånd en ändring av redovisningssystemet. Verk

samheten är emellertid till sin omfattning betydligt mindre än den del av 
uppdragsverksamheten som utgörs av mätning och kartläggning. Utveck

lingstendensen är att efterfrågan på värderingstjänster ökar. En fortsatt 

ökning av värderingsverksamheten är sannolik. Underlag för en bedöm

ning av ökningstakten saknas emellertid. 

Prisfrågor 

Intäkterna i förrättnings verk sam hete n regleras genom lantmä
teritaxan som fastställs av regeringen. Den bygger på principen om full 

kostnadstäckning. Den I juli 1976 trädde ny lantmäteritaxa i kraft. Väsent
liga nyheter i taxan är att andelen sakersättningsdebiterade åtgärder kom
mer att uppgå till över 90 % av samtliga åtgärder samt att nya regler för 

subventionering av vissa förrättningar införs. Därutöver innebär den nya 
lantmäteritaxan en höjning av avgiftsnivån med 35 %. Nivån är beräknad 

så att inkommande avgifter skall vid utgången av år 1977 ge täckning för 
dels ett vid taxeberäkningen förutsatt balanserat underskott vid ingången 

av budgetåret 1976/77 beroende på bl. a. effekten av viss taxekonstruktion, 
dels kostnadsstegringar under perioden. Redan nu kan förutskickas att det 
kan bli svårt att uppnå ett sådant mål, bl. a. därför att underskottet blivit 
större än som förutsattes. 

I samband med taxeändringen har också vissa justeringar skett i fråga 
om återbetalningsbelopp till kommun med kommunal fastighetsbildnings

myndighet och till kommun med kommunal mätningsorganisation, som 
medverkar vid fastighetsbildning enligt s. k. C-avtal. 

Tillsammans med Svenska kommunförbundet har LMV tillsatt en ar
betsgrupp med uppgift att utreda frågor angående samspelet mellan den 
statliga och kommunala lantmäteriverksamheten samt andra frågor av ge

mensam natur. Utom annat har gruppen att utreda frågor angående förut
sättningarna och möjligheterna att via lantmäteritaxan finansiera också ar
beten med primärkarta och stomnät samt frågor angående uppbördssyste
met. 

I fråga om u p p d ra g s verksamheten gäller i princip att varje upp
drag skall bära sina kostnader. Avgifterna i uppdrags verksamheten regle

ras i uppdragstaxan som fastställs av LMV. De ersättningar som upptas i 
uppdragstaxan är beräknade så att de avses täcka genomsnittskostnaden. 

Dessutom anges i taxan att avgiftens storlek skall prövas i förhållande till 
kostnaderna förenade med det enskilda uppdraget. 

Uppdragstaxans prisnivå i fråga om tidersättning har anpassats till lant
mäteritaxans nivå den I juli 1976. Dessutom förbereds vissa justeringar i 

fråga om sakersättningarna. I samråd med Svenska kommunförbundet pla
neras en genomgripande översyn av uppdragstaxan under budgetåret 

1976/77. 
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Föredraganden 

I lantmäteriets förrättnings- och uppdragsverksamhet skall till den helt 
övervägande delen kostnaderna fortlöpande täckas genom avgifter som tas 

ut av sakägare resp. uppdragsgivare. För att driva verksamheten krävs 
självfallet också ett visst kapital. Dels finns ett mer långsiktigt behov av 

kapital. rörelsekapital. för att bindas i omsättningstillgångar i form av pro
dukter i arbete (förlag) och kundfordringar. Dels krävs kortsiktigt kapital 

- i form av rörlig kredit - som i princip skall täcka kortsiktiga variationer 
mellan in- och utbetalningsströmmar. Det samlade kapitalbehovet är be
roende av en rad olika faktorer, förutom kostnadsutvecklingen, t. ex. ären
desammansättning och handläggningstider. Det i verksamheten insatta rö-. 
relsekapitalct. som är räntebelagt, har ökats i relativt liten omfattning mel
lan åren 1970 och 1975. 

Under det senast förflutna budgetåret har det förelegat svårigheter att fi

nansiera verksamheten. En av anledningarna härtill är att verket haft ett 
behov av rörelsekapital som varit betydligt större än det kapital som till

förts verksamheten. Följden har blivit att den rörliga krediten har måst tas 
i anspråk för att kortsiktigt finanisera en del av detta behov. Härtill kom

mer att rörelseresultatet inte har varit tillfredsställande under de senaste 
budgetåren. Vid ingången av innevarande budgetår redovisades sålunda 
totalt ett balanserat underskott på drygt 13 milj. kr. Vad som nu sagts har 

motiverat beslut av den tidigare regeringen strax före budgetårsskiftet var

igenom LMV dels fått ett tillskott på 20 milj. kr. till rörelsekapitalet. dels 
bemyndigats att under en övergångstid ta i anspråk rörlig kredit i ökad om
fattning. Regeringen har vidare beslutat om uppräkning av lantmäteritaxan 
fr. o. m. den I juli 1976 med hänsyn till pris- och löneutvecklingen och med 
beaktande i viss mån av det då beräknade underskottet i verksamheten. De 
gjorda kapitalinsatserna torde få betraktas som en lösning av övergängska
raktär och en mer långsiktig lösning måste således eftersträvas. 

Mot denna bakgrund är det givetvis ytterst angeläget att alla åtgärder 
vidtas för att åstadkomma en mer varaktig lösning på de problem som nu 
har redovisats. Det ankommer på LMV att inom ramen för de riktlinjer 

som gäller för verksamheten vidta åtgärder för att så långt möjligt begränsa 
kapitalbehovet. Sådana åtgärder syftar till ökad effektivitet och rationali

tet, bl. a. kortare handläggningstider och snabbare fakturering. Enligt de 

informationer jag har fått pågår inom verket sedan en tid ett intensivt arbe
te i sådant syfte. Arbetet sker delvis med biträde av statsförvaltningens 

servicemyndigheter på området. 
LMV tar i sin anslagsframställning bl. a. upp frågan om behovet av öka

de insatser vad gäller den fristående fastighetsvärderingsverksamheten, 
dels som en allmän servicefunktion, dels i form av uppdrag. Insatserna lig

ger inom ramen för verkets instruktionsenliga uppgifter och vad verket an

för synes väl motivera den planerade ytterliga satsningen på området. Jag 

förutsätter att detta inte skall leda till behov av ytterligare anslagsfinansie

rade resurser. 
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För budgetåret 1977/78 räknar jag i likhet med LMV med ett behov av 

6675000 kr. för statens kostnader för bidrag till vissa förrättningar, inkl. 

kostnaderna för den särskilda skiftesvcrksamheten. Hemställan angående 

anslag för angivna ändamål görs i det följande under anslaget D 5. Lantmä

teriet: Bidrag till förr~ittnings- och uppdragsverksamhet. Förevarande an

slag bör tas upp endast med ett formellt belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdrag.n·erksamhet för 

hudgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

36189304 

43 641000 

45581000 

Reservation 1560696 

Under anslaget redovisas kostnader för programmet Mätning och kart

läggning. 

Programmet Mätning och kartläggning 

Programmet är indelat i fyra delprogram: 

3 a Geodetisk verksamhet 

3 b Kartläggning i skalor större än I : 25 000 

3 c Kartläggning i skalorna I : 25000-1 : 100000 

3 d Kartläggning i skalor mindre än I : 100000 

Programmet omfattar mätning och kartläggning av grundläggande natur. 

främst framställning av de allmänna kartorna. Verksamheten omspänner 

hela kartläggningsproceduren. dvs. geodetiska. fotogrammetriska och kar

tografiska arbeten fram till reproducerbara tryckoriginal. I verksamheten 

ingår vidare flygfotografering och bildframställning för den allmänna kart

läggningens behov samt geodetiska riksnätsarbeten och geodetiska pro

jekt. delvis internationella sådana. 

1975/76 1976/77 1977/78 

Utfall Anvisat Statens lant- Föredra-
mäteriverk ganden 

Kostnader 44826000 45 241000 49366000 48081000 
Avgår intäkter 

under anslaget 3787000' 1600000 1600000 2500000 

Utfall/ Anslag 41039000 43641000 47766000 45581000 

1 Av beloppet hänför sig 1634000 kr. till budgetåret 1974/75. 

6 Riksdagen 1976/77. I saml. Nr HJO. Bilaga 16 
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Statens lcmtmiitcriverk 

Geodetisk verksamhet 

Rikstrianguleringen utgör den mest kostnadskrävande uppgiften inom 
det geodetiska området. Fältarbetet inom rikstrianguleringen har jämfört 

med förra årets plan utstriickts ett år och kan om erforderliga resurser er
hålls avslutas år 1979. Återstående områden i Norrland har en något högre 
svårighctsgrad iin tidigare mätta områden. En avslutande beräkning av 

rikstriangulcringen kan ske i början av 1980-talet. främst för vetenskapligt 
ändamål och utan att de för praktiskt bruk tidigare regionvis framtagna ko
ordinaterna påverkas. 

Frågan om en förbättring av höjdmätningen skall studeras vidare. En 
preliminär bedömning pekar på att behov finns inom den kommunala sek
torn av bättre riksavvägning, vilket närmast skulle motsvara en fördubb

ling av nuvarande huvudlinjenät. Frågan om en ny precisionsavvägning 

blir aktuell mot slutet av planeringsperioden. och försöksmätningar plane
ras dessförinnan. 

Målet att förtäta mätningarna i tyngdkraftsnätet kvarstår. Arbetet med 
vetenskapliga och internationella geodetiska projekt planeras fortsätta i 
oförändrad omfattning. 

Sammantaget beräknas kostnaderna för den geodetiska verksamheten 

därmed bli i huvudsak konstanta under planeringsperioden. 

Kartläggning i skalor större än I : 25 000 

Den ekonomiska kartläggningen har pågått med utgivning sedan år 1935. 
Av det totala utgivnings programmet som omfattar ca 12 800 blad återstår 
f. n. ca 550 blad att ge ut. Målet att utge dessa kartor senast år 1978 kvar
står. 

Genom den långa tiden för förstagångsframställning av kartserien är 
standarden f. n. mycket ojämn mellan olika landsdelar. Mer än 4000 kart
blad är äldre än 20 år. Över stora delar av landet återspeglar alltså den eko
nomiska kartan inte dagens samhälle utan ger en bild av förhållandena så

dana de var för 20 till 30 år sedan. Med hänsyn till de förändringar som in
träffat till följd av bostadsbyggande. vägväsendets utbyggnad, genomfö

randet av flera administrativa indelningsreformer. strukturrationalisering 

inom jord- och skogsbruket m. m. framstår den ekonomiska kartans värde 

för praktisk användning i bl. a. dagens planeringsverksamhet som starkt 

begränsad. 

Planeringen för modernisering av det äldre kartbeståndet gäller under de 

närmaste åren i första hand en fullständig revidering men innebär även att 
vissa resurser avsätts för en partiell revidering. 

Även under budgetåret 1977 /78 tar förstagångsutgivningen i anspråk be

tydande delar av anslaget för ekonomisk kartläggning. Fullständiga revide

ringar pågår f. n. i fyra län. En årlig utgivning av ca 465 blad (nyutgivning 
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och fullständig revidering) planeras. Mot slutet av planeringsperioden pla

neras dock utgivningen omfatta ca 500 blad. Den partiella revideringen pla

neras öka successivt i den takt som medges av rationaliseringar och förhål

landet att revideringsverksamheten i andra län än de nu påbö1jade kan be

räknas bli något mindre kostnadskrävande. F. n. räknas med en partiell re

videring av ca 150 blad de niirmask budgetåren och 500 blad per är mot 

slutet av perioden. Sammantaget krävs härför ett något ökat ekonomiskt 

utrymme. 

Den ekonomiska kartse1iens användbarhet är som framhållits i hög grad 

beroende av aktualiteten i kartans redovisning av t. ex. fastighctsbestånd. 

byggnader, vägnät och liknande. Revidering av kartan kan med nuvarande 

resurser ske endast med avsevärda tidsmellanrum, ca 13 resp. 26 är. För 

att under perioden mellan revideringar behålla kartaktualiteten vid en god

tagbar nivå kan kartan ajourhällas genom att ett exemplar av denna fortlö

pande tillförs de väsentligaste uppgifterna av nyss angivet slag.' För en så

dan ajourhällning har för budgetåret 1976/77 500000 kr. ställts till lantmä

teriets förfogande. Arbetet skall bedrivas regionalt hos övcrlantmätarmyn

digheten i respektive län. Inledningsvis kan sammanlagt ca I 800 ekono

miska kartor ajourhällas i tio län av vilka dock endast ett par helt täcks av 

ajourhållningen. Lantmäteriet finner det mycket angeläget att denna ut

veckling kan fullföljas för att slutligen omfatta hela kartbeständet. 

Kartläggning i skalorna I: 25000-1: 100000 

Utgivningen av topografiska kartan har pågått sedan är 1954 och skall 

enligt riksdagens beslut omfatta hela landet. Av de planerade 689 bladen 

hade den 30 juni 1976 utkommit 577 blad, dvs. 84 %. 

Revidering sker enligt två alternativ, fullständig respektive partiell revi
dering. Principplanen för revideringsverksamheten innebär intervall om 5. 

7-8 respektive 10 år mellan rcvideringstillfällena (omväxlande fullständiga 
och partiella) och har i huvudsak accepterats av kartkonsumentema. 

Vid kartrådets behandling i juni 1976 av LMV:s förslag till plan för kart

verksamheten prioriterades förstagångsutgivningen före den fullständiga 
revideringen av äldre blad. Till följd av omlokaliseringen till Gävle har un

der vardera budgetåren 1974/75 och 1975/76 utgivits 26 nya blad mot tidi

gare 40 blad. Härigenom har återstående förstagångsutgivning fortfarande 

sådan omfattning att några nämnvärda resurser för revidering ej kan avsät

tas. Den fullständiga revideringen av topografiska kartan kan därför inle

das i full omfattning först efter år 1978. För den partiella revideringen pla

neras oförändrad utgivningsvolym. 45 blad per är. Denna revideringsform 

tar i anspråk förhållandevis liten del av anslaget men är också begränsad 

till vissa delar av kartinnehållet och också framställd i ett förenklat maner. 

Den utgivning som planeras för planeringsperiodens senare del är 40 
fullständigt och 45 partiellt reviderade blad ärligen. Vidare har räknats 

med kostnader för en karta i skala 1 : 100000. Kostnadsramen för ett så

dant program motsvarar i stort nuvarande medelstilldclning. 
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Kartläggning i skalor mindre än I: 100000 

Behovet av öVersiktskartor är stort bl. a. som en följd av det ökade anta

let redovisningar efter inventeringsverks:1mhet som ingår i den fysiska 

riksplaneringen och av planeringsaktiviteter på främst länsnivå. En hättre 

anpassning av utgivningen till användarnas arbetssituation har uttryckts 

som ett starkt önskemål. LMV och Liber Grafiska AB framställer f. n. 

transparenta kartor i skala I : 250000 för länsstyrelserna som beställnings

arbete. Frågan om utgivning av länsblad som anslagsfinansierad produk

tion hör emellertid tas upp i ett längre perspektiv. 

Huvuddelen av kostnaderna inom delprogrammet avser den nya över

siktskartan i skala I : 250 000. Av denna föreligger för närvarande 12 av 43 

hlall. Hela serien planeras föreligga komplett är 1980. En revidering av de 

först utgivna bladen planeras ske mot slutet av planeringsperioden. En 

översyn av vilka versioner av kartan som skall framställas och av versio

nernas närmare utformning torde bli aktuell. 

Förslag 

Pris- och löneomräkningen har beräknats till 3 174000 kr. 

En nedskärning av anslagen till mätning och kartläggning enligt alterna

tiv 0 medför att antalet utgivna kartblad m. m. måste minskas. En resurs

minskning medför vidare en försämrad kartstandard och får återverkning

ar i form av försämrad effektivitet och sämre planeringsmöjligheter för 

stora sektorer inom statlig och kommunal förvaltning. Särskilt kan inak

tualiteten hos kartbeständet befaras medföra betydande olägenheter. Ned

skärning av anslaget enligt alternativ 0 för hela programmet motsvarar ar

betsinsatser frän 20 personer. 

Planeringen av verksamheten enligt budgetalternativ I innebär i stort att 

rikstrianguleringen slutförs är 1979. att förstagångsutgivningen av de eko

nomiska och topografiska kartseriema slutförs är 1978 och att revideringen 

av den ekonomiska och den topografiska kartan successivt ökas. I alterna

tivet ryms vidare en ärlig utgivning av 7 blad av översiktskartan i skalan 

I : 250000. 

I budgetalternativ 2 föreslås särskilda medel för den ytterligare ajour

hållning av den ekonomiska kartan som blir möjlig under budgetåret 

1977/78 genom att ortofotokarta då blir tillgänglig för ännu några områden 

( + 300 000 kr.). Vidare föreslås att kartläggningsområdet för den ekonomis

ka kartan utvidgas till att omfatta även vissa bebodda fjälldalar och andra 

områden i fjällen där kartunderlag för plancringsverksamhet behövs 

(+600000 kr.). För dessa områden används f. n. till stor del material frän 

topografisk kartläggning i skala 1 : 100000. Denna skala medger emellertid 

inte en sådan redovisning som fordras t. ex. för fastighetsregistrering, 

kommunal planerings verksamhet. prospektering m. m. Förslaget innefat

tar utgivning av ca 150 kartblad i skala I : 20000 under en treårsperiod och 

beräknas kosta totalt 3 milj. kr. 
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Fi>rcdm;:andt'n 

F. n. förekommer på grundval av bestämmelser utfärdade åren 1961 och 
1966 viss uppgiftsfönlclning mellan LMV m:h Liber Grafiska AB (Lihcr) i 

fråga om den allmänna kartliiggningen. I beslutet vid 1973 års riksdag 

(prop. 1973: I, bil. 14. CU 1973: 3. rskr 1973: 36) om omorganisation av 

kartverksamheten m. m. har det förutsatts att det skall ankomma p:l 

Kungl. Maj:t (regeringen) att hcstämma om den närmare griinsdragningen i 

denna fråga. Förslag i nämnda avseende har nu lagts fram av en särskilt 

tillkallad sakkunnig (Os B 1976: I). Förslaget har nyligen rcmissbehandlats 

och hcreds f. n. inom bostadsdepartementet. Gränsdragningen mellan Li

bers och LMV:s verksamheter är självfallet beroende av bl. a. frågan om 

omfattning och innehåll på lång sikt av den kartproduktion som f. n. ryms 

inom begreppet allmänna kartor. 

Föredragande departcmentschefen redovisade i senaste budgetproposi

tionen några synpunkter på den allmänna kartläggningens inriktning efter 

det att förstagångsutgivningen av de två stora kartserierna. ekonomiska 

och topografiska kartorna. slutförts under är 1978. l korthet gick de ut på 

att kartläggningen i fortsättningen måste vara mer flexibel med syfte att 

kontinuerligt kunna möta avnämarnas behov. En uppgift borde vara att 

inom ramen för tillgängliga resurser och utifrån ett väl avvägt basmaterial 

samordna olika intressenters behov i tid och rum för framställning av öns

kade kartprodukter. Jag kan ansluta mig till detta. 

LMV för i sin anslagsframställning en diskussion kring den framtida 
kartpolitiken varav framgår att åtskilliga frågor övervägs inom verket. 

Förstagångsutgivningen av de ekonomiska och topografiska kartorna av

slutas alltså enligt nu gällande planer år 1978. Med hänsyn härtill förutsät

ter jag att LMV i samband med anslagsframställningen för budgetåret 
1978/79 redovisar förslag till konkreta planer för den kommande verksam

heten inom programmet i dess helhet. bl. a. vad gäller omfattning (serier. 

versioner, etc.), innehåll och kostnader för dels den mer grundläggande 

och rikstäckandc kartproduktioncn. dels andra kompletterande. mer diffe

rentierade kartprodukter som avses svara mot nuvarande produktion inom 

den anslagsfinansierade allmänna kartläggningen. 

Jag kan ansluta mig till verkets förslag till planering av produktionen un

der budgetäret 1977/78 enligt budgetalternativ I. Jag förordar vidare att an

slaget. utöver medel enligt nämnda alternativ. tillförs särskilda resurser 

(300000 kr.) för en verksamhet i de olika länen med kontinuerlig ajourhåll

ning av den ekonomiska kartan i takt med att ortofotokarta blir tillgänglig. 

Föreslagen utökning av området för den ekonomiska kartan med vissa 

fjälltrakter bör enligt min mening komma i fråga i den mån det kan ske utan 

tillskott av ytterligare medel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Mätning och kartläggning för budgetäret 

1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 45 581 000 kr. 
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D 4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 145 997 

I 289000 

I 346000 

Reservation 

Programmet försvarsberedskap 

Programmet är indelat i två delprogram: 

4 a Säkerhctsskydd 

4 b Beredskapsplanläggning 

86 

4315 

Programmet omfattar sådana uppgifter som åligger lantmäteriverket för 

att trygga kartförsörjningen i krig. vari ingår främst beredskapsplannigg

ning. förberedelser för krigskartetryckning. sekretessåtgärder i form av 

granskning av kartor och flygbilder samt vissa administrativa åtgärder i öv
rigt. 

Statens lantmäteri1·erk 

Målet för programmet Försvarsberedskap är 

att till skydd för rikets säkerhet granska kartor och flygbilder. 

att svara för att lantmäteriets verksamhet bedrivs så att de krav som ri
kets säkerhet ställer kan tillgodoses. 

att medverka till att trygga totalförsvarets behov av landskapsinforma

tion och 

att verka för samordning av totalförsvarets och lantmäteriets insatser 

när det gäller landskapsinformation. 

Uppgifterna styrs till väsentliga delar av verksamheter som samman

hänger med utvecklingen i samhället och särskilt inom totalförsvaret. Ex

empel på sådana verksamheter är krigsplanläggning inom totalförsvaret. 

extern kartproduktion, utvecklingen inom ADB-området och den tekniska 

utvecklingen inom bl. a. området för fjärranalys. 

Pris- och löneomräkning beräknas till 87 000 kr. 

0-alternativet innebär en minskning av programmets resurser med 69 000 

kr. Skulle alternativet genomföras uppstår ovillkorligen fördröjningar i 

samhällsplaneringen som berör allmänheten. myndigheter och företag. 

Alternativ I täcker inte de behov som följer av verkets författningsenliga 

åligganden enligt gällande lagar m. m. 

I budgetalternativ 2 yrkas ytterligare resurser för förväntad ökning av 

verksamheten med granskning av externt framställda kartor, eftersläpning 

av beredskapsplanläggningen samt det vidgade ansvarsområdet med regio

nal och lokal organisation ( + 200000 kr.). Särskilt pekas på behov av ökade 

resursinsatser för utbildning i och information om säkerhetsskydd och sek

retessåtgärder liksom för åtgärder för att inlemma organisationen i total

försvarets kartförsörjning säväl under krig som under beredskap och krig. 
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Fiircdraf:t111de11 

Jag hemställer att regeringen föresli'lr riksdagen 

att till J,antmiiteriet: Fiir.\'\'arsheredskap för hudgetåret 1977/78 an

visa ett reservationsanslag av I 346 000 kr. 

D 5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

Föredraga11de11 

6749139 

7000000 

6 675 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget D 2. Lantmäteriet: 

Förriittnings- och uppdragsverksamhet beräknar jag behovet av medel till 

6675000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Bidrag till förrii1t11i11gs- och uppdragsi·erk

samhet för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 

6675000 kr. 

D 6. Lantmäteriet: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

4026696 

3000000 

3000000 

Reservation 467086 

Under anslaget redovisas normalt kostnader för utrustning med anskaff

ningsvärde av minst 10 000 kr. 

Statens funtmiiteriverk 

LMV har som en åtgärd för ökad samordning av mätnings- och karttek

nisk verksamhet i anslagsframställningen för budgetåret 1975/76 föreslagit 

följande investeringsplan (prisläget i februari 1975 i milj. kr.). 

Fastighetsbildningsmyndigheter 
Tekniska enheter 
Reproutrustning hos ÖLM 

Totalt Del som belöper sig på 
utrustningsanslaget 

11.6 
2.7 
1.8 

7,6 
2,0 
1,8 

16,1 11,4 
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Den lämpliga tiden för att genomföra en upprustning enligt planen av 

den tekniska utrustningen bedömdes vara fem år. Det årliga behovet av 
medel beräknades därmed till 2.3 milj. kr. 

Medel för nämnda upprustning har anvisats i tilläggsbudget I till stats

budgeten för budgetåret 1975/76. (prop. 1975/76: 25 bil. 10. CU 1975/76: 7. 

rskr 1975/76: 98) och i statsbudgeten för budgetåret 1976/77 (prop. 

1975/76: 100 bil. 14. CU 1975/76: 20, rskr 1975/76: 233). 

LMV föreslår att den successiva upprustningen fortsätter. För detta än
damål fordras 2.6 milj. kr. Hänsyn har då tagits till prisstegringar sedan 

februari 1975. 

De medel som stiillts till lantmäteriets förfogande genom uppräkning av 

utrustningsanslaget för budgetåren 1975/76 och 1976/77 har på sätt stats

makterna uttalat använts för upprustning av utrustningen i den regionala 

och lokala organisationen. Investeringarna vid LMV har däremot legat på 

oförändrad nivå. vilket medfört att i betydande utsträckning utbyte av slit

na instmment samt anskaffning av nya instrument för rationellare kart
framställning samt för angelägna vetenskapliga utvecklingsarbeten måst 

ställas på framtiden. En successiv upprustning bör därför nu ske. Det sam

manlagda behovet av nyanskaffningar vid LMV uppgår till 3,4 milj. kr. 

Sammanlagt uppgår alltså medelsbehovet till 6 milj. kr. Av detta belopp 

faller ca 3.4 milj. kr. inom budgetalternativ I och återstoden inom alterna

tiv 2. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget till 3 milj. kr. Jag förutsät

ter därvid att liksom hittills den större delen av anslaget skall användas till 
att förstärka den instrumentpark som används för förrlittnings- och upp

dragsverksamheten i den lokala och regionala organisationen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Utrustning för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
reservationsanslag av 3 000 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN Trettonde huvudtiteln 

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER 

IV: 10. Lånefonden för bostadsbyggande 

1975/76 Utgift 1715000000 Behållning I 278 000 000 

1976/77 Anslag I 660 000 000 

1977/78 Förslag 2W5000000 

Från fonden utbetalas bostadslån. räntelån. räntebärande förbättrings

lån, tomträttslån till kommun samt lån avseende kostnader för outhyrda lä

genheter. 
Gällande bestämmelser om bostadslån finns i bostadsfinansieringsför

ordningen ( 1974: 946. omtryckt 1976: 788) som trädde i kraft den I januari 

1975 och i bostadslånekungörelsen ( 1967: 552, ändrad senast 1975: 487). 
Enligt dessa bestämmelser utgår lån i huvudsak till ny- och ombyggnad av 

bostadshus. Bostadslånets storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i 

särskild ordning fastställt låneunderlag. Andelen är 30 % för kommun eller 

allmännyttigt företag. 29 % för bostadsrättsförening fristående från bygg

intressent och med kommunal insyn. 25 lf{, i fråga om småhus som skall be
bos av låntagaren och 15 % i övriga fall med vissa undantag då andelen är 

20 %. Låneunderlaget bestäms i fråga om nybyggnad enligt en av regering
en fastställd metod som summan av beräknade kostnader för mark och 
dess iordningställande för bebyggelse samt för byggande. Vid ombyggnad 

utgör med vissa begränsningar den godkända kostnaden för arbetet låne
underlag. Vid ombyggnad av flerfamiljshus kan i vissa fall även beräknade 
kostnader för mark inräknas i låneunderlaget. Det förutsätts att underlig

gande län tas upp i öppna marknaden. För bostadslän skall erläggas ränta 
efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalenderär i sänder. 

Bostadslånet är förenat med räntesubventioner enligt regler som har redo

visats under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser smähus 
som skall bebos av låntagaren. Med visst undantag är amorteringstiden för 

lån till nybyggnad i övriga fall beroende av förhållandet mellan garanterad 

ränta och faktisk räntekostnad under lånetiden. För lån till ombyggnad är 

amorteringstiden högst 30 år. 

Bestämmelserna om räntelån finns i räntelånekungörelsen (1967: 553. 

omtryckt 1976: 790). Räntelån utgår dels för bostadshus som har uppförts 
eller byggts om med stöd av statligt lån som har beviljats enligt de bestäm-
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melser som gällde före den I januari 1968. do<..:k ej för hus som har fårdig

stiillts före är 1958. dels för bostadshus som har uppförts utan statligt li'ln. 

urn räntebidrag förut har beviljats för huset. Fr. o. m. den I januari 1975 ut

går räntesubventioner också i samband med räntelån enligt regler som har 

redovisats under anslaget Räntebidrag m. m. 

En redogörelse för bestämmelserna i kungörelsen ( 1962: 538) om för

biittrings/ån (omtryckt 1976: 789) har lämnats förut under anslaget B 6. 

Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

Tomtriit1slän till kommuner enligt tomträttslånckungörelscn ( 1965: 905. 

omtryckt 1976: 793) kan utgå till kommuner som har upplåtit tomträtt till 

mark för bostadsändamål. 

Um enligt förordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlån utgår för att täc

ka viss del av hyresförluster under åren 1971- 1977. 

För långivningen i form av bostadslån och förbättringslån fastställer 

riksdagen årligen olika ramar. Regeringen har bemyndigande att under vis

sa förutsättningar utvidga de fastställda ramarna. Riksdagen har under 

1975/76 års riksmöte medgivit att ramen för lån till nybyggnad för år 1976 

fastställs till 8 375 000 ffi! våningsyta motsvarande ett beräknat antal lägen

heter av 71 500 jämte lokaler som ingår i låneunderlag och pant värde för 

bostadslån. För vart och ett av åren 1977 och 1978 har ramen samma om

fattning som för år 1976. Lån till ombyggnad samt räntebärande förbätt

ringslån får beviljas intill ett belopp av 325 milj. kr. under vart och ett av 

åren 1976 o<..:h 1977. Ramen för är 1976 har med stöd av riksdagens bemyn

digande utvidgats till högst 400 milj. kr. 

För vart och ett av åren 1976 och 1977 utgör 15 milj. kr. en särskild ram 

för beslut om höjt låneunderlag för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Anslaget till fonden. vilket anvisas med det belopp som behövs för utbe

talning av beviljade lån. har förts upp med I 660 milj. kr. för budgetåret 

1976/77. 

Bostadss tyrelsen 

Bostadsstyrelscn anför följande om bostadsbyggandets och /ångivning

ens omfattning och inriktning. 
År 1975 färdigställdes genom nybyggnad 74 500 lägenheter, vilket inne

bär en minskning med ca 10800 lägenheter i jämförelse med år 1974. 

Minskningen avsåg helt flerfamiljshusbyggandet. Antalet färdigställda lä

genheter i flerfamiljshus minskade sålunda med ca 11 300. Antalet färdig

ställda lägenheter i småhus ökade däremot med ca 500. 

Tillskottet av lägenheter under är 1975 fördelar sig med ca 47 000 på lä

genheter i småhus och ca 27 500 på lägenheter i övriga hus - här benämnda 

flerfamiljshus. Andelen lägenheter i småhus uppgick därmed till 63 %, vil

ket innebär en ökning med 8 procentenheter jämfört med år 1974. Utveck

lingen under perioden 1971-1975 framgår av följande tablå. 
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Antal Ji'irdigstiillda liige11heter 

År Totalt I småhus 

1971 107188 31 945 
1972 104046 37135 
1973 97484 43 752 
1974 85 311 46542 
1975 74499 47057 

Andelen lä
genheter i 
småhus(%) 

30 
36 
45 
55 
63 

I flerfamiljs
hus 

75 243 
66911 
53 732 
38769 
:_7 44:_ 
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Av 1975 års tillskott av lägenheter i flerfamiljshus utgjordes 480 av rum i 

s. k. specialbostäder. dvs. bostäder för studenter. åldringar i ålderdoms

hem. personal vid sjukhus och vårdanstalter etc. Totalt minskade nypro

duktionen av specialbosUider mellan åren 1974 och 1975 med drygt 500 

rum. 

U ndcr år 1976 torde färdigställandet komma att uppgå till ca 60 000 lä

genheter. dvs. ca 15 000 lägenheter mindre än under år 1975. 

Under år 1975 påbörjades 51100 lägenheter. dvs. nästan 30000 lägenhe

ter mindre än under år 1974. Påbörjande! av småhus minskade med ca 

17 500 lägenheter. Andelen fagenheter i småhus ökade trots detta från 66 IJf. 

till 70 '/; därför att antalet påbörjade lägenheter i flerfamiljshus minskade 

med ca 12 500. Påbörjandet av småhus var av speciella skäl onormalt högt 

under slutet av år 1974 och onormalt lågt i början av år 1975. En förutsätt

ning för kompensation för mervärdeskatt var nämligen att företagen påbör

jades före utgången av år 1974 och färdigställdes under år 1975. 

De av regeringen fastställda ramarna för beslut om bostadslån till ny

byggnadsföretag innebär för år 1976 ingen begränsning av långivningen 
och därmed påhöi:iandet. För företag utan statliga lån gäller en ram för 

byggnadstillstånd på 8000 lägenheter. varav 1500 för vårdplatser i ålder

domshem. Enligt av regeringen lämnat bemyndigande har av den först

nämnda ramen ca I 000 lägenheter disponerats för beslut redan under år 
1975. 

I frf1ga om bostadsbyggandets regionala fördelning var storstadsområde

nas andel av färdigställandet i hela riket under år 1975 32 % jämfört med 

35 o/r: under föregående år. Motsvarande minskning av antalet lägenheter 

var ca 6 000. Minskningen var ca I 800 lägenheter vardera i Stor-Stock

holm och i Stor-Göteborg medan minskningen i Stor-Malmö var ca 2500. I 

landet i övrigt minskade färdigställandet med ca 4 700 lägenheter. 

Antalet påbörjade lägenheter i storstadsområdena minskade med ca 

8150 lägenheter mellan åren 1974 och 1975 medan deras andel av det totala 

påbörjandet ökade från 31 <;f till 32 %. I landet i övrigt minskade påbörjan

det med ca 17 700 men ökade återigen under första halvåret 1976 jämfört 

med första halvåret 1975. Minskningen fortsatte däremot i storstadsområ
dena. 
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Lägenheter fördelade på lägenhctstypcr i hus färdigställda under åren 

197:!-1975 redovisas i följande tablå. 

Färdigstiillda liigenheter fördelade p1/ /iiRcnhetslyper 

År för Antal Därav i r.( om 
färdig- Higenheter 
ställande I rok el. 2 rok 3 rok 4+ rok 

utan kök 

Samtliga 
1972 104046 18,8 20,0 24,5 36.8 
1973 97484 14.0 18.4 22.9 44.7 
1974 85311 12.8 15,6 19,0 52.6 
1975 74499 Il.I 12.6 16,0 60.3 

Småhus 
1972 37135 1.4 2.S 7.9 88.2 
1973 43 752 1.0 2,0 8,1 88,9 
1974 46542 0,5 2,0 7.4 90.l 
1975 47057 0.4 1.7 7.4 90.5 

Flerfamiljshus 
1972 66911 28.4 29.6 33,7 8,2 
1973 53 732 24,7 31,7 34,9 8.8 
1974 38769 27.7 31,9 32,8 7.6 
1975 27442 29,6 31,7 30,7 8.0 

Uppgifter om lägenhetsfördelningen i tlerfamiljshusprojekt med prelimi

närt beslut om lån under åren 1974 och 1975 visar att det har skett en kraf

tig minskning av de minsta lägenheterna och en motsvarande ökning av de 

största lägenheterna. 
Den genomsnittliga lägenhetsytan ökade under år 1975 för praktiskt ta

get samtliga lägenhetstyper i både flerfamiljshus och småhus. 

Vad gäller de färdigställda lägenheternas fördelning efter byggherrekate

gori har i fråga om småhusen den offentliga sektorns andel minskat under 

senare är medan den enskilda sektorns andel har ökat till 96%. Vad gäller 

flerfamiljshusen har bäde den offentliga och den enskilda sektorns andel 

ökat under år 1975 till ca 69 resp. 20 %. Den kooperativa sektorns har min

skat till ca 10 % . 
Antalet färdigställda lägenheter utan statligt stöd minskade år 1975 till 

10 500. dvs. med ca 4 700 lägenheter. Andelen lägenheter med statligt stöd 

var 85 %. jämfört med 81 % under år 1974. Andelen småhus med statligt 

stöd ökade och uppgick till 78 %. Andelen lägenheter i flerfamiljshus med 

statligt stöd ökade till 96 %. 
Av antalet päbörjade lägenheter år 1975 var andelen med statligt stöd 

87 %. Motsvarande uppgifter var 83 % för småhus och 97 % för flerfamiljs

hus. 
Statistiska centralbyrån tSCB) beräknar sedan är 1974 flera helt nya in-

dexserier avseende byggnadskostnader för bostäder. Under åren 

1973-1975 var den årliga procentuella stegringen av byggnadskostnaderna 
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för flerfamiljshus enligt faktor11risindcx inkl. löneglidning 11,9, 17 .2 resp. 

14.2'i. 

Genom att de nya indexserierna har en aktuellare viktfördelning kan 

även utvecklingen av byggnadskostnaderna för småhus uppskattas på 

samma sätt med hjälp av faktorprisindex för gruppbyggda småhus. Åren 

1973-1975 var den årliga procentuella stegringen 14.2, 17. I resp. 12. I '/r. 
Den starka indexökningen åren 1973 och 1974 berodde huvudsakligen på 

materialprisutvecklingen. Under år 1975 ökade index huvudsakligen på 

grund av ökade lönekostnader. 
Schablonbeloppen för beräkning av låneunderlag och pantvärde för 

byggnader är uttryckta i 1968 års priser och anpassas till aktuell kostnads

nivå genom tidskoefficienter. Den I januari 1976 höjde regeringen koeffici

enten för preliminära beslut om lån med 12 procentenheter till 1,50. 

Enligt SCB:s låneobjektsstatistik har de faktiska genomsnittskostnader

na för statligt belånade flerfamiljshus och småhus med preliminärt beslut 

om bostadslån ökat enligt följande. 

År 

Flerfamiljshus i exploa-
teri1111sområden 
1973 
1974 
1975 

GrupphyR11da småhus 
1973 
1974 
1975 

Genomsnitt
lig yta. m2 I 

67,4 
66.5 
71,3 

112,8 
115.2 
116,7 

Genomsnittlig byggnadskostnad 
Kr./m2 Ökning i% frän 

föregäende är 

11 IO 9,8 
1285 15,6 
1391 8,3 

l 057 9,6 
1170 I0,7 
1289 I0,2 

1 För flerfamiljshus bosta<lslägenhetsyta och för smähus bostadsyta. 

Kostnaderna inkluderar normal mervärdeskatt. Några hänsyn har inte 

tagits till momskompensation eller tillfälligt nedsatt mervärdeskatt. 
För samtliga bostadshus som färdigställdes år 1974 utgick kompensation 

för mttrviirdeskatt liksom för hus som påbörjades år 1974 om de färdigställ

des senast år 1975. Dessutom kunde småhus som färdigställdes år 1973 i 

vissa fall fä. reducerad kompensation. 

Kompensationsbeloppen vid nybyggnad uppgick normalt till 13 500 kr. 

för enfamiljshus, 27 000 kr. för tvåfamiljshus och 100 kr./m2 lägenhets yta 

för flerfamiljshus. 

Relationen mellan byggnads- och produktionskostnader och motsvaran

de pantvärden - den s. k. överkostnaden - har i låneärenden med prelimi

närt beslut om bostadslån resp. år i genomsnitt varit följande: 
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År 

Flerfamiljshus i exp/oa-
11•ri111:s1imrilde11 
1973 
1974 
1975 

Gruppbyg1tda smilhu.1· 
1973 
1974 
1975 

Byggnadskostnadsdelen 
Kostnad/pant värde. 7r 

101,9 
102.1 
103.7 

IOl,8 
101.4 
102,2 

Total prnd.kostnad 
Kostnad/pant vän.le.'.;(. 

I03. I 
102,9 
103.4 

I03.7 
103.4 
103.5 

Som framgår av sammanställningen har i det preliminära skedet pantvär

dena för byggnadskostnadsdclen under de senaste åren nära överensstämt 

med byggnadskostnaderna. För den totala produktionskostnaden har dock 

överkostnaden varit högre, vilket beror på en hög överkostnad för tomt

och grundberedningsdelen. 

Av den totala produktionskostnaden utgjorde kostnaden för tomt- och 

grundberedning år 1975 17 %·för flerfamiljshus i exploateringsområden och 

23 % för gruppbyggda småhus. 

I fråga om kostnadsutvecklingen under år 1976 anför styrelsen bl. a. att 

faktorprisindex för år 1976 tyder på en avsevärt högre ökningstakt för 

byggnadsmaterial än föregående år. 

Hyrorna i nyproducerade stat.~be/ånade j1er.fiuni/jshus kan följas genom 

SCB:s årliga undersökningar. I följande tabla belyses hyresnivån för lägen

heter som färdigställdes under åren 1974 och 1975. 1975 års uppgifter är 
preliminära. Uppgifterna avser lägenhetstypen tre rum och kök i fastighe

ter ägda av allmännyttiga företag. Drygt 30 % av antalet färdigställda lä

genheter i flerfamiljshus bestod år 1975 av tre rum och kök, och de allmän

nyttiga företagen svarade för inemot 70'7t- av det statsbelånade flerfamiljs

husbyggandet. 

Hyrorna ji)r /ägrnhcter om tre rum och k,'i/o. i 111/miinnyttiRa företag 

År för färdig- Stor- Stor- Stor- Kommuner Övriga 
ställande Stock- Göte- Malmö med över kom-

holm borg 75000 inv. muner 

Hyra per lägenhet, 
kr. I 

1974 8820 8430 8000 7620 7940 
1975 8990 9840 9400 8540 9050 

Hyra per m2 
bostads-
lägenhetsyta, kr. ' 

103 1974 113 111 101 100 
1975 118 126 113 112 116 

Bostadslägenhetsyta 
per lägenhet. m2 
1974 78 76 79 76 77 
1975 76 78 83 76 78 

1 Hyra inkl. bränsle. 
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Som framgår av tablån har hyrorna stigit kraftigt mellan åren 1974 m:h 

1975 i alla kommungrupper utom Stor-Stockholm. Den svaga höjningen i 

Stor-Stockholm, ca 2 %, beror på speciella omständigheter. I det största 

bostadsområde som färdigställdes under året (Norra Järva) subventioneras 

hyrorna under de första åren. Dels tar kommunen tills vidare inte ut någon 

tomträttsavgäld, dels debiterar inte företaget full hyra under de första 

åren. bl. a. med hänvisning till att all service inte är utbyggd vid inflyttning
en. Dessutom minskade genomsnittsytan med ca 3 % vilket påverkar för

ändringen av lägenhetshyrorna. För kooperativa och enskilda företag var 

hyresstegringen i genomsnitt 12-13 '/(.per lägenhet medan den för allmän

nyttiga företag var ca 8 'Jf. 

Ser man till hyran per m2 lägenhetsyta steg den mest i enskilda företag 

där stegringen var ca 151/f·. Motsvarande uppgift för allmännyttiga företag 

var ca 8%. 
Hyrc.1föriindringarna i hela bostads beståndet kan belysas genom de bo

stads- och hyresundersökningar som SCB ärligen genomför och som om

fattar ett urval av hela landets bestånd av hyreslägenheter. Uppgifterna av

ser hyror inkl. bränsle. 

Ryggnadsperiod 

-1920 
1921-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1973 
1971-1974 

Samtliga 

Ökning av månadshyran i % från december till 
december resp. år 

1972/73 1973/74 1974/75 

7,8 12.9 9.4 
7.5 14,I 9,7 
6.4 13.4 9.4 
6,1 11.2 8.2 
4.8 10,7 7.4 
4.3 9,6 6,6 

8,6 5.R 
5.6 

5,5 11.4 7,9 

För samtliga lägenheter ökade hyrorna i genomsnitt med 7,9 r;.; frän år 

1974 till år 1975, dvs. mindre än närmast föregående är men mer än mellan 

åren 1972 och 1973. Under alla de tre redovisade åren har den relativa hy

reshöjningcn varit större för de äldre årgångarna än för de yngre. 

Antalet outhyrda lägenheter har minskat fr. o. m. andra halvåret 1974. 

Uthyrningssituationen i nybyggda statligt belånade flerfamiljshus tre må

nader efter husens färdigställande enligt SCB:s undersökningar redovisas i 

följande tablå. 
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Andel outhyrda liigenheter inom olika ortsgr11pper tre 111<lr111der ('fier fiirdi~sriil/wr-
det ('7~·) 

Färdig- Stor- Stor- Swr- Kom- Övriga Hela 
ställande- Stock- Göte- Malmö mu ner kom- riket 
period holm borg med över mu ner 

75000 
inv. 

1973 
I halvä.ret 14,8 12.4 IS.3 10.2 13.3 13.2 
2 halvåret 18.6 6.9 12.7 11,7 !U 11.2 

1974 
I halvåret 22.0 7.4 12.4 13,3 11.0 13.9 
2 halvåret 13,2 8.8 11.8 9,2 7.3 9,6 

1975 
1 halvåret 14.2 0.9 4.0 11.0 fl.6 9.0 
2 halvåret 5,9 2,6 JU 3,6 4.4 4,9 

Andelen outhyrda lägenheter nådde sitt maximum. 13,9%. i den produk

tion som blev inflyttningsfärdig under första halvåret 1974. l andra halv

årets färdigställande hade andelen outhyrda lägenheter minskat. 

Den under andra halvåret 1975 påtagliga minskningen av andelen out

hyrda lägenheter har skett samtidigt med en kraftig minskning av färdig

ställandet. 
Antalet outhyrda lägenheter i statsbelånade flerfamiljshus som har fär

digställts år 1967 och senare uppgick den I mars 1976 till 20 550. vilket in

nebär en minskning med 3 000 lägenheter jämfört med ett år tidigare. I 

samtliga kommungrupper. utom Stor-Malmö. har de outhyrda lägenheter

na minskat såväl absolut som relativt. 
Andelen outhyrda lägenheter sedd i relation till det totala antalet färdig

ställda lägenheter uppgick den I mars 1976 till 4.1 ro:-;.. i hela landet. 

De högsta andelarna outhyrda lägenheter redovisas för storstadsområ

dena. 6- 7 r;(. mot 2-31/r för övriga kommungrupper. 

Under andra halvåret 1975 var andelen outhyrda lägenheter drygt 6 IJ·( 

för allmännyttiga företag och omkring 2 C:i för kooperativa och enskilda fö

retag. För samtliga företag har dock andelen outhyrda lägenheter minskat 

med ungefär hälften jämfört med ett halvår tidigare. 

Beträffande kreditförsörjnin1:en anför bostadsstyrelsen följande. 

Även för år 1976 har delegationen för bostadsfinansiering träffat över-

enskommelser med kreditinstituten (affärsbankerna. sparbankerna. PK

banken och föreningsbankerna) om dels finansieringen av det bostadsbyg

gande som är avsett att påbörjas under året. dels institutens bidrag till den 

slutliga finansieringen under året. 
Trots den förstnämnda överenskommelsen och den mindre omfattning

en av bostadsbyggandet jämfört med den som legat till grund för överens

kommelsen uppkommer i vissa fall svårigheter att erhålla byggnadskredi-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 97 

ter. Si\dana svårigheter anmäls via länsbostadsnämnderna till en av delega

tionen och kreditinstituten tillsatt expertgrupp. I flertalet fall löses kredit

frågorna. men en viss försening av byggstarten kan uppstå. 
Den slutliga finansieringen synes för närvarande inte innebära några 

problem. Bottenlåneinstitutens volym av inneliggande ansökningar om 

prioriterade lån har under det senaste äret minskat. 

Den I januari 1976 upphävdes bestämmelserna om maximering av låne

underlaget vid nybyggnad av småhus. Ändringen innebar bl. a. att utgifter

na för bostadslån ökade och att behovet av underliggande kredit minskade 

i motsvarande utsträckning. Samtidigt slopades vissa särskilda regler om 

fördjupning av bostadslån, som tidigare hade införts närmast som ett alter

nativ till att slopa den nämnda maximeringen. Vid riksdagsbehandlingen 

erinrades om att b()stadsstyrelsen hade i uppdrag att fortlöpande följa ut

vecklingen av botlenlångivningen i syfte att minska behovet av fördjup

ning. 

Styrelsen har i sina tillämpningsföreskrifter till bostadsfinansieringsför

ordningen infört något mer restriktiva regler för fördjupning. Vidare har 
styrelsen haft centrala överläggningar med berörda kreditinstitut, varvid 

instituten redovisade en vilja att öka bottenlångivningen så att fördjupning

en kunde minskas. Motsvarande kontakter har skett på länsnivå. 

I det följande redovisas vissa uppgifter om de kommunala bostadsbygg

nadsprogrammen för åren 1976-1980. 

Efter att kommunindelningsreformen har genomförts är samtliga kom

muner numera ålagda att upprätta bostadsbyggnadsprogram. Samtliga 

kommuner har också redovisat sådana program. 
Inför programomgången 1976-1980 gjordes en översyn av program

vcrksamhcten i samarbete med bl. a. kommuner och Kommunförbundet. 
Redovisningen har därvid ändrats si\ att detaljerade uppgifter om den pla

nerade produktionen nu omfattar endast de tre första åren av den femåriga 
programperioden. 

I följande tablå redovisas det bostadsbyggande som kommunerna efter 

bedömning av bostadsbyggnadsbehov och resurser har ansett behövligt 

och - med hänsyn till bl. a. marktillgång och förberedelseläge - möjligt att 
påbörja. 

Påbörjande enligt kommunernas program, antal lägenheter 

1976 1977 1978 1979 1980 1976-
1980 

Stor-Stockholm 10400 12900 11000 10300 9400 54000 
Stor-Göteborg 4300 4000 3800 3700 3600 19400 
Stor-Malmö 3700 3 700 3600 3400 3 500 17900 
Summa storstads-
områden 18400 20600 18400 17400 16500 91300 
Övr. kommuner .'il 000 50300 48100 46300 44700 240400 
Samtliga 
kommuner 69400 70900 66500 63700 61200 331700 

7 RiksdaRen 1976/77. I saml. Nr 100. Bilaga 16 
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De tre storstadsområdcna svarar tillsammans för 2lVi1-· av det totala anta

let lägenheter. Storstadsområdenas andel har suc1:essivt minskat från pro

gramomgången 1969-1973 då deras andel var 42 '/(. Kommunerna i Stor

Stockholm redovisar dock en kraftig ökning för andra programåret. Under 

programperioden minskar det årligen planerade päbörjandet frän 69 400 

första året till 61 200 sista programäret. 

Jämfört med närmast föregående programomgäng har minskningen av 

det planerade påhörjandet i det närmaste upphört. Det planerade påbörjan

det uppgår till i genomsnitt 66000 lägenheter mot 67000 i planeringen för 

åren 1975-1979. 

För programperiodens tre första år, 1976-1978, görs dessutom en mera 

detaljerad projektredovisning som inte helt överensstämmer med de upp

gifter som har redovisats i kommunernas bostadsbyggnadsprogram. Av 
denna mera detaljerade projektredovisning fragår att det planeras 72 000 

lägenheter i fle1familjshus och 132000 lägenheter i småhus, varav 69000 

planeras som gruppbyggen och 62000 som styckebyggen. Andelen småhus 

planeras i genomsnitt bli 65 I/i: eller samma andel som gällde för föregående 

programomgång. I gruppen övriga kommuner planeras andelen grupp

byggda småhus bli 48 <;·;. I storstadsområdena är motsvarande andel 68 %. 

I årets programomgång redovisas för första gången en fördelning av lä

genheterna i flerfamiljshus efter antalet våningar. För de tre första pro

gramåren redovisas 29 000 lägenheter i hus med högst två väningar och 

36000 lägenheter i hus med tre eller flera våningar. 

Andelen lägenheter i flerfamiljshus i hus med tre eller flera våningar pla

neras bli mer ~in dubbelt så stor i storstadsomrädena som i riket i övrigt. 

I den totala produktionen ·-· flerfamiljshus och smähus - har andelen lä

genheter om fyra eller flera rum ökat från 51 %: till 66 7< mellan de fyra se

naste programomgångarna beroende främst på den kraftiga relativa ök

ningen av antalet lägenheter i småhus. Andelen flerfamiljshuslägenheter 

om 4 rum och kök och större planeras öka med 5 ':"f: sedan föregående pro

gramomgång, medan andelen mindre lägenheter minskar i motsvarande 

grad. 
För den aktuella programperioden beräknas den genomsnittliga vånings

ytan uppgå till 82 m2 i flerfamiljshus och till 129 m2 i småhus. 

Det planerade byggandet har fördelats på tre markägarekatcgorier. För 

hela programperioden ligger 68 'A- av det totala antalet lägenheter på kom

munmark. 15 % på byggherremark och 13 ':'r på övrig mark. För 4% av an

talet lägenheter saknas markägareuppgift. Andelen lägenheter ökar både 

på kommunmark och byggherremark under perioden. medan andelen på 

övrig mark minskar. 
Andelen lägenheter på kommunmark är avsevärt lägre i storstadsområ-

dena än i övriga kommuner. medan andelen lägenheter på byggherremark 

är betydligt större. 
I föreliggande programomgång planeras 37000 lägenheter, motsvarande 
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18','-( av det totala antalet liigenheter. påbörjas under de tre första åren 

inom saneringsområden. Detta är ungefär samma andel som i föregående 

programomgång. 
Också uppgifter om läget för detaljplanering, fastighetshildning. gatu

och va-arbeten samt husprojcktering redovisas i bostadsbyggnadspro

grammcn. 
Länsbostadsnämndcrnas bedömningar av bostadsbyggandets (påbörjan

dets) omfattning för vart och ett av åren i programomgången 1976-1978 

redovisas i följande tablå. 

Påbörjande enligt /änsbostadsniimnderna (i stor.1·tadsomrädt'1w de kom

munala samarbetsorganen) 

Storstadsomrädena 
Riket i övrigt 

Totalt 

1976 

13900 
46000 

59900 

1977 

13900 
45 300 

59200 

1978 

13900 
43900 

57800 

För åren 1976-1978 ligger denna bedömning 27 400 lägenheter lägre än 

kommunernas redovisade program. 

I innevarande programomgång har 78 kommuner redovisat modernise

ringsverksamhet i jämförelse med 107 kommuner föregående programom

gång. Av de 20 500 lägenheter för vilka moderniseringsåtgärder redovisas 

ligger nästan två tredjedelar i storstadsområdena. Ca 19 000 är lägenheter i 

flerfamiljshus. 

Bostad.uaneringsprogrammen är avsedda att dels utgöra en översiktlig 

planering av sanerings verksamheten på längre sikt, dels ge ett underlag för 

genomförandeplaneringen av saneringen i bostadsbyggnadsprogrammen. 

En omfattande inventeringsverksamhet har utförts av flertalet av de kom

muner som inte är undantagna från skyldighet att upprätta bostadssane

ringsprogram. Av sammanlagt 110 kommuner som var ålagda att redovisa 

bostadssaneringsprogram har hittills 82 kommuner redovisat sådana pro
gram. 

Saneringsverksamheten innebär speciella problem och ställer stora krav 

på den kommunala planeringen. Hittills har resurserna i första hand inrik

tats på att inventera det bestånd som uppvisar brister i något avseende. 

Redovisningen av planerade åtgärder omfattar därför ännu en mindre del 

av det inventerade beståndet. 

Totalt har 170 600 lägenheter redovisats i nu aktuella bostadssanerings

program jämfört med 196 800 i den föregående programomgången. Av 

dessa har 158 I 00 lägenheter (93 % ) fördelats på olika k valitetsgrupper. 

Fördelningen framgår av följande tablå. 
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Antal lägenheter 
Prm:ent 

Rivning 

48900 
31 

Omhyggnad 

6:!800 
40 

Förbättring 

46400 
29 

IOO 

Uppgift om planerade i\tgärder anges endast för 37 000 lägenheter eller 

22 r;;; av det totala antalet inventerade lägenheter. 

Bostadsstyrelscn redovisar följande bedömningar och förslag vad gäller 

hostculshyggnadsp/1111 ji'ir clren 1977-1978. 

För år 1976 har riksdagen fastställt en ram om 8375000 m2 våningsyta 

för beslut om bostadslån till nybyggnad av bostäder jämte lokaler. Ramen 

har beräknats ge utrymme för beslut avseende 71 500 lägenheter. Bostads

byggnadsplanen llmfattar därutöver ell byggande utan statliga lån beräknat 

till 8 000 lägenheter varav I 500 fick tas i anspråk för påbörjande av småhus 

redan under år 1975. För bäda ramarna gemensamt tillkommer en projekt

reserv om 10 000 lägenheter jämte lokaler. 

Enligt riksdagens beslut gäller för såväl år 1977 som år 1978 för beslut 

om bostadslån en ram av samma omfattning som den för är 1976. dvs. 

8 375 000 m2 vånings yta. Denna ram har beräknats på följande sätt: för bo

städer 7 820000 m2. för lokaler (utöver särskilt angivna) 370 000 m2. för 

skollokaler i integrerade anläggningar 50000 m2 och för förskolor och fri

tidshem 135 000 m2. Tillståndsgivningen avseende företag utan statliga län 

har av regeringen fastställts för år 1977 till 6000 lägenheter och för år 1978 

till 5 700 lägenheter. 
På grundval av de kommunala bostadsbyggnadsprogrammcn för åren 

1976-1980 har länsbostadsnämndcrna resp. de kommunala samarbetsor

ganen i de tre storstadsomrädena angivit en genomsnittlig årlig produktion 

av 59 000 fägenheter för programperiodens tre första är. För är 1976 be

döms produktionen till knappt 60000 lägenheter. för är 1977 till ca 59000 

och för år 1978 till ca 58000. Detta är en produktion som understiger den 

riktpunkt för planeringen på lång sikt på 75 000 lägenheter/år. som angavs 

som önskvärd av boende- och bostadsfinansieringsutredningama i deras 

slutbetänkande (SOU 1975: 51-52). 

Den ram för beslut om bostadslån, som redan har fastställts för åren 

1977 och 1978. förutsätts av bostadsstyrelsen avse en del på 7 820 000 m2 

för bostäder. 
En ökning av bostadsbyggandet utöver den nuvarande planeringsnivån i 

bostadsbyggnadsprogrammen kan enligt styrelsen snabbt aktualiseras. när 

överskottet på lägenheter ytterligare har minskat och när näringslivets be

hov av arbetskraft ökar. En tendens i denna riktning har redan märkts i 

form av framställningar om utvidgningar av den för är 1976 fördelade ra

men. 
För de två första åren av den period som bostadsbyggnadsplanen skall 
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avse, dvs. åren 1977-1979. har riksdagen redan. som förut har redovisats. 

beslutat om en bostadsbyggnadsplan av samma omfattning som den för ifr 

1976. 
Detta beslut bör stå fast. En bostadsbyggnadsplan av samma omfattning 

bör gälla även för år 1979. Styrelsen utgår härvid från att tillståndsgivning

en avseende företag utan statligt lån fastställs till högst 8 000 lägenheter. 

Bostadsstyrelscn föreslår följande ramar Jiir beslut om bostadslån för 

vart m:h ett av åren 1977-1979. 

I totalramen för vart och ett av åren 1977 och 1978 har 7 820000 m2 be

räknats för bostäder. Vid nuvarande produktionsinriktning med en små

husandel på 66 '/i, ( 136 m2 /lägenhet) och en flerfamiljshusandel på 34 % (83 

m2 /lägenhet) ger ramen utrymme för beslut om lån till 66 500 lägenheter. 

Med ett bostadsbyggande utan statliga lån på ca 8 000 lägenheter ger bo

stadsbyggnadsplanen utrymme för ett totalt byggande av 74- 75 000 lägen

heter. För bostäder bör således även framdeles 7 820 000 m2 beräknas. 

Under kalenderåret 1975 ingick i lånebesluten lokaler med en total vå

ningsyta på 238 000 m2, varav för skollokaler i integrerade anläggningar 

60000 m2. för förskolor och fritidshem 59000 m2 och för övriga lokaler 

119 000 m2. Lokall!'mgivningen hade sl\.\edes en lägre omfattning än beräk

nat. 

Enligt länsbostadsnämndernas bedömningar kommer lokallångivningen 

att omfatta 430000 m2 år 1976 och 400000 m2 år 1977. 

Med hänsyn till osäkerheten i lokalbelåningens omfattning och till att 

även denna bör fä en omfattning som svarar mot uppkommande bygginitia

tiv - detta gäller särskilt i fråga om förskolor och fritidshem - bör för lo

kaler räknas med oförändrat antal kvadratmeter, dvs. 555 000 m2. 
Den totala ramen för vart och ett av åren 1977, 1978 och 1979 bör därför 

fastställas till 8 375 000 m2. 
Mede/sramen för beslut om lån till nybyggnad för år 1977 beräknas i det 

följande med utgångspunkt i den tidigare angivna planerade produktionen. 

Under första halvåret 1976 var de genomsnittliga lånebeloppen per lä

genhet vid preliminärt beslut ca 40 700 kr. för flerfamiljshus och ca 55100 

kr. för småhus. Under förutsättning att tidskoefficienten inte förändras 

kan mcdelsramcn beräknas till 3 340 milj. kr. 

Bostadslån till nya flerfamiljshus 
!22600 lgh X 40700 kr.I 
Bostadslån till nya småhus 
(43 9()() Jgh X 55100 kr.) 

Totalt 

920000000 

2420000000 

3340000000 

Ramen för beslut om bostadslån till ombyggnad och räntebärande för

bättringslån har fastställts till 325 milj. kr. för vart och ett av ären 1976 och 

1977. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 102 

Länsbostadsnämnderna har beräknat att beslut om bostadslån till om
byggnad kommer att meddelas för ca 345 milj. kr. och 385 milj. kr. under 

åren 1976 resp. 1977. Nämnderna räknar vidare med att meddela beslut om 
räntebärande förbättringslån till ett belopp av ca 65 milj. kr. under vart och 

ett av dessa år. 

För år 1976 innebär nämndernas beräkningar ett totalt medelsbehov av 

410 milj. kr. För år 1977 räknar nämnderna med totalt 450 milj. kr. 
Under vart och ett av åren 1976 och 1977 får beslut om förhöjt ltrneun

derlag för kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse meddelas inom en 
ram av 15 milj. kr. Ramen för år 1976 torde komma att utnyttjas helt. Med 
hänsyn till den ökade efterfrågan på denna stödform bör ramen för år 1977 

vidgas till 20 milj. kr. Även för år 1978 bör ramen fastställas till 20 milj. kr. 
I fråga om anslagsbehm· anför bostadsstyrelsen att anslagsbelastningen 

under budgetåret 1975/76 uppgick till I 715 milj. kr. I sin anslagsframställ

ning föregående är beräknade styrelsen utgifterna till sammanlagt 2 035 
milj. kr. Utbetalningen av lån blev mindre än beräknat medan influtna 
medel blev större. 

Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret 1975/76 var 1278 

milj. kr. i stället för beräknade ca 960 milj. kr. 
Anslagsbelastningcn för budgetåren 1976/77 och 1977/78 beräknar sty

relsen enligt följande tablå. 

Beräknad anslagsbl'iastnin{I för budgetåren 1976/77 och 1977 /78 

Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av flerfamiljshus 
lån till nybyggnad av småhus 
ombyggnads- och förbättringslån 
räntelån 
tomträttslån 
län för hyrcsförluster 

Förskott. netto 
Amorteringar och inlösen 

Anslagsbelastning 

Milj.kr. 
1976/77 

895 
1545 

340 
225 
ISO 
250 
±0 

890 

2515 

Milj. kr. 
1977/78 

775 
1730 

415 
225 
150 
250 
±0 

930 
2615 

Vid utgången av budgetåret 1975/76 fanns. som har nämnts, en behåll

ning på anslaget på 1 278 milj. kr. För budgetåret har anvisats ett anslag på 

1660 milj. kr. En behållning på ca 423 milj. kr. skulle sålunda finnas på an

slaget vid ingången av budgetåret 1977/78. Då anslagsbelastningen beräk
nats till 2 615 milj. kr. kan anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 beräknas 

till 2190 milj. kr. 
Bostadsstyrelsen tar också upp vissa särskilda lånefrågor. 

I fråga om möjligheterna att bevilja statliga bostadslån inom s. k. förny

elseområden anför styrelsen flera skäl till att en prövning nu bör ske av lä
nereglerna. Sälunda planeras i allt större utsträckning bostadsbyggandet 
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ske inom dessa områden. Vidare har bygglagutredningcn (SOU 1974: 21 l 

omnämnt de speciella problem som från plansynpunkt föreligger vid förny
else av äldre villa- och fritidsbebyggclse. Civilutskottet (CU 1975/76: 22) 

har också behandlat dessa frågor. 
Eftersom kostnaderna för mark och dess iordningställande f. n. ingår i 

låneunderlaget med kommunvis fastställda belopp för tomt- och grundbe

rcdningskostnader i exploateringsområden synes den lämpligaste finansie

ringslösningen för förnyelseområden generellt sett vara att det för visst 

område fastställs ett tilläggsbelopp - i princip motsvarande nuvarande lä

gestillägg. Tilläggets storlek bör maximalt fastställas till att motsvara skill
naden i markkostnad mellan förnyelseområde och exploateringsområde. 

Styrelsen föreslår att fagestillägget i låneunderlaget begränsas till flerfa
miljshus och småhus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt samtidigt 

som motsvarande tillägg för övriga hus blir ett särskilt tillägg i pantvärdet. 

Styrelsen anser vidare att markvillkoret, mot bakgrund av hittills vunna 

erfarenheter av dess tilfämpning. bör ändras på vissa punkter. Markvillko
ret gäller inte för lånesökande som har ägt marken eller innehaft den med 

tomträtt sedan den I november 1974. dock att ansökan beträffande exploa
teringsområde måste inges före den I juli 1984. Styrelsen föreslår att det i 

dessa fall, om sökanden har köpt eller behöver tillköpa mindre områden ef

ter den I november 1974 för ett byggnadsföretags genomförande, öppnas 

en möjlighet för länsbostadsnämnden att bortse från markvillkoret. F. n. 

finns i dessa fall möjlighet att söka dispens hos regeringen. 

Beträffande styckebyggda småhus gäller markvillkoret om marken har 

förvärvats av sökanden från byggintressent. Styrelsen pekar emellertid på 
att denna bestämmelse lätt kan kringgås genom att byggintressent först säl

jer marken till en privatperson som sedan säljer marken vidare till sökan
den. I detta senare fall kan markvillkoret inte tillämpas. Styrelsen föreslår 

därför att som huvudregel skall gälla att markvillkoret inte skall utgöra hin
der för lån. Endast i det fall det är uppenbart att marken har förvärvats från 
byggintressent direkt av sökanden eller i ett tidigare led (efter den 1 no

vember 1974) och sökandens möjligheter inskränks att fritt upphandla 
byggnadsarbetena. skall detta villkor utgöra hinder för län. Enligt styrel
sen bör nämligen i första hand hänsyn tas till det bakomliggande syftet med 

bestämmelsen. Detta syfte uppfattar styrelsen vara att tillse att byggintres

sent inte förbehåller sig att på ett eller annat sätt medverka i byggandet och 

därigenom eliminera konkurrensen. 

Även i fråga om förändringar av äganderättsförhållandena i bolag, för

eningar och andra juridiska personer uppkommer enligt styrelsen problem 
vid en strikt formell tolkning av markvillkoret. Således kan med nuvarande 

bestämmelser äganderätten reellt sett radikalt förändras utan att markvill

koret kan tillämpas. Styrelsen anser därför att författningen bör ändras så 

att en prövning kan göras om reell överlåtelse har skett av marken efter 
den 1 november 1974. 
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Utnyttjandet av det tillägg till låneunderlaget som utgår för konstnärlig 

utsmyckning och t:esta/tninl!. 7 kr./m2 vånings yta (vy). har enligt styrelsen 

under senare år varit ringa. Styrelsen föreslår därför att tillägget höjs till 12 

kr./m2 vy för att bl. a. göra långivningen mer attraktiv. Styrelsen hänvisar i 

sammanhanget till den på grundval av prop. 1975/76: 135. s. 239 beslutade 

höjningen av motsvarande tillägg för allmänna samlingslokaler frän 3 till 15 

kr./m2 vy. 

Enligt regeringens särskilda bestämmelser till 24 § bostadsfinansierings

förordningcn skall vissa belopp omräknas med tidskoefficient. 

Vid tidpunkten för bostadsstyrelscns anslagsframställning gällde en tids

koefficient. fastställd i december 1975. för preliminära beslut och engångs

beslut. Vid slutliga beslut sker uppräkning med ett vägt medeltal av vissa 

angivna tidskoefficienter. 

Bostadsstyrelsen. som i sin anslagsframställning för innevarande budget

år. pekade på vissa nackdelar med nuvarande system. föreslår ånyo att 

tidskoefficienten prövas för varje kvartalsskifte. 

Som tidigare har redovisats under anslaget B 7. Bidrag till förbättring av 

boendemiljön föreslår styrelsen att de kostnader som inte täcks av bidraget 

till miljöförbättrande åtgärder skall kunna inräknas i låneunderlaget och fi

nansieras med bostadslån och att bestämmelserna för ombyggnad i princip 

skall tillämpas. 

Bostadsstyrelscn tar också upp vissa frågor som rör bostadsejierfrågan 

och experimentverk.rnmhet. 

I pn>p. 1974: 150 uttalade departemcntschefen att bostadsmyndigheterna 

bör skaffa sig underlag för en någorlunda säker uppfattning om förändring

ar i bostads vanor och levnadsbetingelser och om människors önskemål om 

bostadsbyggandets inriktning. 

Bostadsstyrelsen föreslår. bl. a. mot denna bakgrund. att vissa undersök

ningar om bostadsönskemål påbörjas. 

Det allmänna syftet med undersökningar av bostadsönskemål eller pre

ferenser bör vara att förbättra underlaget för planering av bostadsbyggan

dets omfattning på såväl kort som lång sikt. 

Styrelsen anser det motiverat att göra försök med att utveckla en under

sökningsteknik i detta syfte. Medel för detta ändamål har styrelsen. som 

jag tidigare har nämnt. tagit upp under anslaget B I. Bostadsstyrelsen. 

Enligt bostadsstyrelsen bör ett statligt ekonomiskt stöd lämnas där bo

stadstckniska experiment är angelägna men inte kommer till stånd och där

för behöver stimuleras, t. ex. utveckling av byggnadssätt som ger god fas

tighetsckonomi på sikt. Merkostnader som härvid uppkommer bör enligt 

styrelsen fä räknas in i ett förhöjt låneunderlag medan merkostnader för 

ändrad projekterings- och byggnadspraxis övergångsvis bör täckas med bi-

drag. 

Under l\.ren 1948-1966 bedrev bostadsstyrelsen en typritningsverksam

het som service riktad till självbyggare och småbyggmästare. På initiativ 
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av byggindustrialiseringsutredningcn avvecklade stalsmakterna verksam

heten år 1967. Motivet var att småhusproduktionen hade fätt en annan in

riktning och i ökande grad bedrevs som grupphus bygge. Typritnings verk

samheten har till en del ersatts av publicering av mönsterplaner. Under se

nare år har bl. a. länsbostadsnämnder och kommuner efterlyst en utveck

ling av mönsterplanverksamheten för vissa småhustyper mot en typrit

ningsverksamhet av det tidigare slaget. 

Bostadsstyrelsen föreslår att mönsterplanverksamheten utvecklas och 

kompletteras med en typritningsverksamhet. Denna bör enligt styrelsen 

läggas upp som en direkt utveckling av mönsterplanverksamheten. För 

detta ändamål har styrelsen. som tidigare har framgått. begär! medel under 

anslaget B I. Bostadsstyrelsen. 

Förl'draganden 

Innan jag går in på de frågor som har samband med bostadsstyrelsens 

anslagsframställning anser jag det lämpligt att i detta sammanhang göra en 

översikt av den aktuella reformverksamheten på det bostadspolitiska om

rådet. 

Under år 1975 avslutades ett omfattande bostadspolitiskt utredningsar

bete. Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna avlämnade då sitt 

slutbetänkande (SOU 1975: 51-52) Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. 

Med utgångspunkt i utredningarnas förslag har riksdagen beslutat om vissa 

ändringar av reglerna för statlig långivning till ombyggnad (prop. 

1975/76: 144. CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276) och om nya regler för bo

stadsbidrag (prop. 1975/76: 145. CU 1975/76: 25, rskr 1975/76: 308; prop. 

1976/77: 44, Stu 1976/77: 13. rskr 1976/77: 54). 

Flera förslag i utredningarnas slutbetänkande har ännu inte slutbehand

lats. För att göra det möjligt att ta större hänsyn till bostadsförsörjningens 

krav vid planläggning av den fysiska miljön och att hävda kommunens bo

stadspolitiska ambitioner vid byggnadslovsprövningen föreslog utredning

arna vissa ändringar i byggnadsstadgan. Remissbehandlingen har visat 

bl. a. att dessa förslag inte kan behandlas isolerade från det reformarbete 

som pågår i fråga om byggnadslagstiftningen. Utredningarnas förslag kom

mer därför att behandlas i anslutning till arbetet med den nya bygglagen. 

De förslag som utredningarna har lagt fram i syfte att stärka hyresgästin

flytandet bör behandlas i samband med de förslag som nyligen har avläm

nats av hyresrättsutredningen i betänkandet (SOU 1976: 60) Hyresrätt 1. 

Detta remissbehandlas f. n. Avsikten är att frågor som gäller hyresgäster

nas inflytande vid förvaltning och sanering m. m. skall behandlas i ett sam

manhang. 

I detta sammanhang vill jag framhålla att det pågår praktisk försöks verk

samhet med ökat inflytande för hyresgästerna över förvaltningen av lägen

heter och närmiljö. Det är enligt min mening önskvärt att fler sådana för

sök kommer till stå.nd. De erfarenheter som vinns i dessa försök är viktiga 
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för den fortsatta utvecklingen. Enligt min mening är det angeläget att orga

nisationerna på hyresmarknaden själva finner de lämpliga formerna för hur 

hyresgästinflytandet skall utövas. Statsmakternas uppgift är att undanröja 

de hinder som kan finnas för den fortsatta utvecklingen mot en fördjupad 

boendedemokrat i. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna föreslog vidare ett lag

fästande av det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen och av vissa 

skyldigheter för kommunerna i fräga om planering och information på bo

stadsförsörjningcns område. Dessa frågor har nära samband med vissa av 

de frågor som har tagits upp av byggadministrationsutredningen i betän

kandet (SOU 1976: 26l Bostadsverket. 

Byggadministrationsutredningens betänkande har remissbehandlats och 

övervägs - liksom övriga frågor som har aktualiserats av boende- och bo

stadsfinansieringsutredningarna - f. n. inom departementet. 

Jag vill slutligen nämna att utredningen om översyn av lagstiftningen om 

tvångsförvaltning av bostadsfastighet har avlämnat sitt betänkande (Os Ju 

1976: 14) Hostadsförvaltningslag med förslag till skärpning av nuvarande 

lagstiftning mot försumliga fastighetsägare. Betänkandet remissbehandlas 

f. n. och förslag avses föreläggas riksdagen under år 1977. 

Jag övergår nu till frågor som har samband med bostadsstyrelsens an

slagsframställning och behandlar först hostadsbyggandets omfattning och 

inriktning m. m. 
Antalet färdigställda lägenheter har under första hälften av 1970-talet 

varit i genomsnitt närmare 94 000 per år. Antalet har dock sjunkit snabbt 

och var år 1975 knappt 75 000. För år 1976 kan färdigställandet beräknas 

till ca 60000 lägenheter. Trots detta kännetecknas det aktuella bostads

marknadsläget fortfarande av ett överskott på nyproducerade och några år 

gamla lägenheter i flerfamiljshus. framför allt inom vissa regioner och 
kommuner. Antalet outhyrda fägenheter har emellertid minskat för andra 

året i följd. Enligt bostadsstyrelsens senast redovisade undersökning fanns 

det den I september 1976 omkring 18 900 outhyrda lägenheter i statligt be

lånade flerfamiljshus - exkl. specialbostäder - färdigställda efter år 1966. 

Motsvarande antal var ett år resp. ett halvår tidigare 23 100 och 20 550. An

delen outhyrda lägenheter har därmed minskat från 4.8 till 3,7 <;1;. på ett år. 

Det är speciellt storstadsområdena som har en hög andel outhyrda lägen

heter. Strukturella förändringar inom näringslivet som i vissa fall leder till 

minskad lokal sysselsättning med Mföljande befolkningsminskningar har 

medverkat till att även vissa andra kommuner har svåra uthyrningspro

blem i sitt lägenhetsbestånd. Framför allt på grund av att de allmännyttiga 

bostadsföretagen har svarat för den helt övervägande delen av nyproduk

tionen under den senaste tioårsperioden finns också de största uthyrnings

problemen. såväl absolut som relativt sett, i deras bostadsbestånd. 

Uthyrningssituationen för flera studentbostadsföretag har förbättrats 

under de två senaste åren. Antalet lediga rum och lägenheter som ägs av 
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sådana företag kan beräknas uppgå till drygt 3 000. en minskning med när

mare 2000 på två år. 
Lån för hyresförluster kan enligt gällande bestämmelser utgå för sådana 

förluster som har uppkommit under åren 1971-1977. Hyresförlustlänen 

utgår numera även för uteblivna hyror för öppna bilplatser som är avsedda 

för de boende. Jag återkommer senare till frågan om fortsatt längivning för 

hyrcsförluster som uppkommer under år 1978. 

Utmärkande för lägenhetsproduktionen under hela 1970-talet har varit 

den drastiskt sjunkande produktionen av lägenheter i flerfamiljshus och 

det ökade småhusbyggandet. Enligt kommunernas planering sådan den 

kommer till uttryck i bostadsbyggnadsprogrammen synes en stabilisering 

av småhusproduktionen komma att ske på en nivå av 40-45 000 lägenheter 

per år. 

För år 1976 har riksdagen fastställt en ram för det statligt belånade bo

stadsbyggandet som beräknades ge utrymme för 71 500 lägenheter jämte 

lokaler. Hyggandet utan statliga län angavs till 8 000 lägenheter. Av dessa 

tick emellertid I 500 lägenheter påbörjas redan under år 1975. Bostadsbygg

nadsplanen gav därmed förutsättningar för ett påbör:iande av sammanlagt 

ca 78000 lägenheter. Därtill kom en projektreserv om 10000 lägenheter. 
En relativt stor del av ramen för beslut om bostadslån har inte utnyttjats 

under år 1976. Samma förhållande har rått under de senaste åren. Antalet 

lägenheter för vilka lånebeslut har meddelats under år 1976 beräknas så

lunda uppgå till drygt 50 000. Ramen för beslut om tillstånd att bygga utan 

statliga län har utnyttjats helt. inberäknat ett påbörjande av drygt I 000 lä

genheter i småhus redan under är 1975. Antalet lägenheter för vilka beslut 

om lån eller byggnadstillstä.nd har meddelats för år 1976 kan alltså uppskat
tas till ca 57 000. 

Det faktiskapdhörjandet kan f. n. uppskattas till ca 57 000 lägenheter vil

ket innebär en ökning med 6000 i förhållande till är 1975. Under år 1975 

var emellertid påbörjande! extremt lågt på grund av att momskompensatio

nen medförde en omfördelning av påbörjande! mellan åren 1974 och 1975. 

Det genomsnittliga påbörjande! under åren 1974 och 1975 var ca 65 000 lä

genheter. Mot denna bakgrund innebär 1976 års påbörjande i realiteten en 
kraftig nedgä.ng. 

Småhusandelen i 1976 års påbörjande kan uppskattas till ca 74 %. vilket 

innebär en ökning i jämförelse med år 1975. då motsvarande andel var ca 

70 %. Enligt de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen blir småhusan

delen något lägre eller ca 65 c;;.. för den närmaste femårsperioden. 

Den genomsnittliga lägenhetsstorleken har fortsatt att öka. För den pro

duktion somfiirdigstäl/des är 1976 - exkl. lägenheter i specialbostäder -

kan det genomsnittliga antalet rumsenheter per lägenhet beräknas till 4.90 

jämfört med 4,70 året innan. Det genomsnittliga antalet rumsenheter i små

hus och flenamiljshus kan för är 1976 beräknas till 5,70 resp. 3,45. Lägen

heterna om 4 eller flera rum och kök fanns sålunda till dominerande del i 
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smö.hus. Anuch:n såuana lägenheter beräknas bli omkring 90 % i smflhuscn 

mot ca 14 ')i· för flerfamiljshusen. Den genomsnittliga liigenhetsytan kan 
preliminärt anges till ca 123 m2 i småhusen och 70 m2 i flelfamiljshusen. 

Av de färdigställda lägenheterna i småhus uppläts ca 95 % med ägande

rätt. I flerfamiljshusen var uppskattningsvis ca 7h r;.;. av lägenheterna av

sedda att upplåtas med hyresrätt och ca 24 'I(. med bostadsrätt. Bostads

rättslägenheternas andel ökade därmed kraftigt eftersom andelen var 12 1.:.;

ett år tidigare. 

En utgångspunkt för planeringen av boendet bör vara alt motverka ten

denser till ett segregerat boende samtidigt som behovet av service och ge

menskap i boendet tillgodoses. Småhus bör byggas även för hushåll som 

vill ha mindre lägenheter. Man bör vidare eftersträva en varierad lägcn

hetssammansättning i flerfamiljshus. Detta är emellertid inte tillräckligt för 

att uppn1l en allsidig hushållssammansättning. Det behövs också bl. a. en 

blandning av hus typer och besittningsformer i samma bostadsområde. 

Också i befintliga flerfamiljshus kan det finnas behov av en mera varie

rad lägenhetssammansättning. Boende- och bostadsfinansieringsut

redningarna har i sitt slutbetänkande föreslagit ett stimulansbidrag vid 

sammanslagning av lägenheter. Jag är inte nu beredd att ta ställning till ut

redningarnas förslag på denna punkt. 

Bostadsstyrelsen har redovisat uppgifter om ombyggnads verksamhetens 

omfattning under budgetåren 1972/73-1975/76. Uppgifterna tyder på att 

statsmakternas åtgärder. framför allt initialstöd och momskompensation. 

för att stimulera till ombyggnader har lett till en kraftigt ökad modernise

ringsverksamhet. Stödet till ombyggnadsverksamheten har numera varak
tigt förbättrats. Enligt beslut av riksdagen vid 1975/76 års riksmöte (prop. 

1975/76: 144. CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276) får det s. k. ingångsvärdet 

räknas in i låneunderlaget för flelfamiljshus om bl. a. preliminärt beslut om 

lån har meddelats efter den 30 juni 1975. 

Av de drygt 200 000 saneringsmogna lägenheter i flerfamiljshus som 

fanns vid ingången av budgetåret 1975/76 har för ca 12 000 lägenheter med
delats beslut om lån för ombyggnad under detta budgetår. Nedgången från 

budgetåret 1974/75. då beslut om lån för ombyggnad fattades för drygt 

14000 lägenheter. kan ha varit tillfällig i avvaktan på att de nya lånebe

stämmelserna om ingångsvärdet skulle träda i kraft. Samtidigt tyder vissa 

uppgifter på att ombyggnads verksamheten i storstäderna, där de ojämför

ligt största saneringsbehoven finns, faktiskt har avtagit, bl. a. på grund av 

att ombyggnadsverksamheten har drabbats av större kostnadsstegringar 

än väntat. En annan återhållande faktor kan vara att större delen av denna 

sanerings verksamhet är beroende av kommunala insatser, framför allt på 

plan- och projekteringssidan. Trots nedgången i antalet ombyggda lägen

heter i flelfamiljshus har investeringarna i ombyggnader mätt i löpande pri

ser fortsatt att öka under år 1976. Med anledning härav medgav regeringen 

efter en framställning frän bostadsstyrelsen att ombyggnadsramen för år 
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1976 fick ökas från 325 milj. kr. till 400 milj. kr.. varvid nybyggnadsramen 

minskades i motsvarande mån. Det förefaller troligt att modemiserings

verksamheten kommer att fä minst samma omfattning under de närmaste 
aren som under år 1976. Jag återkommer härtill i samband med frågan om 

ombyggnadsramens storlek för åren 1977 och 1978. 

I fråga om kreditförsörj11i11ge11 triiffade delegationen för bostadsfinansie-

ring även år 1976 överenskommelse med bankerna om byggnadskrediter 

till det statligt belånade bostadsbyggandet och om köp av bostadsobligatio

ner i syfte att öka möjligheterna till avlyft av byggnadskrediter i färdiga 

fastigheter. Överenskommelsen innebar bl. a. att bankerna åtog sig att un

der år 1976 öka sitt nettoinnehav av bostadsobligationer med 3,5 miljarder 

kr. Detta har verksamt bidragit till att bottenlåneinstituten har fått tillräck

liga medel till sitt förfogande för att kunna lyfta av de byggnadskrediter 

som bankerna har beviljat och ge färdiga bostadsfastigheter nödvändiga 

långfristiga fastighetslån. Avlyftsköerna har kunnat minskas under detta år 

vilket har medfört att avlyftssituationen i huvudsak har varit fri från pro

blem. Vissa svårigheter uppkom under den senare delen av år 1976 beträf

fande tillgången på byggnadskrediter. Dessa svårigheter, som har haft 

samband med åtstramningen av kreditpolitiken, har dock i stort sett kun

nat övervinnas. 
Enligt bl. a. låneunderlagsgruppens undersökningar kan priserna inom 

hostadsbyg~andet - mätta som byggnadskostnaderna per kvadratmeter 

lägenhets yta i statligt belånade bostadshus - beräknas ha ökat kraftigt un

der år 1976 till följd av ökade materialpriser och löner. 

Till denna ökning kommer de kostnadsökningar som följde av att kom

pensation för mervärdeskatt upphörde vid utgången av år 1975. 

Byggnadskostnaderna under årets tre första kvartal i den statligt belåna

de bostadsproduktionen kan beräknas ha ökat med mer än 11 %. Låneun

derlags- och pantvärdenivån har därför höjts av regeringen i motsvarande 
utsträckning genom en uppräkning av tidskoefficienten med drygt 11 %. 

Enligt hittills tillgängliga uppgifter har hyrorna under år 1976 stigit i en 
takt som i stort sett inte avviker från den allmänna prisutvecklingen. Den 

relativt snabba byggnadskostnadsstegringen under åren 1975 och 1976 kan 

emellertid komma att ogynnsamt påverka hyressättningen under de när

maste åren. Bostadskostnaderna begränsas emellertid både av räntebidra

gen och av bostadsbidragen. Statens och kommunernas utgifter för de stat
liga och statskommunala bostadsbidragen beräknas uppgå till ca 2.1 miljar

der kr. under år J 977. varav staten står för ca I, 7 miljarder kr. Till detta 

kommer kommunernas utgifter för de kommunala bostadstilläggen till 

folkpensionärer. För år 1977 beräknas dessa uppgå till ca 2,2 miljarder kr. 

De stigande hyrorna är i allt väsentligt en konsekvens av ökade kostna

der för drift, underhåll och bränsle. Det statliga stödet till energibesparan

de åtgärder bör kunna medverka till att uppvärmningskostnaderna begrän

sas, särskilt i det äldre beståndet, och därmed gynnsamt påverka hyresut-
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vecklingen. Jag ansluter mig till bedömningen i 1976 års budgetproposition 

att strävandena att begränsa hoendekostnadsutvecklingen i framtiden i 

högre grad än vad som hittills skett måste ta sikte på att begränsa drift- och 

underhållskostnaderna. IJet är angeliiget att de tillgängliga forskningsre

surserna i betydligt ökad utsträckning ägnas åt frågor om drift och under

håll. 

Jag övergår nu till frågan om ho.1·tadsbyKKIWdspla11c11. Den av riksdagen 

vid 1975/76 års riksmöte preliminärt antagna bostadshyggnadsplanen för år 

1977 omfattar en ram på 8375000 m2 våningsyta för beslut om bostadslån 

till nybyggnad av bostäder jämte lokaler. För bostäder beräknas ramen 

omfatta 7 820000 m2. Med nuvarande produktionsinriktning med ca två 

tredjedelar av byggandet i form av lägenheter i småhus medger ramen låne

beslut för ca 66 500 lägenheter. för lokaler, inkl. förskolor och fritidshem, 

har 555 000 m2 beräknats. 

I planen ingår vidare en beräknad ram om 8 000 lägenheter för beslut om 

tillstånd att bygga bostäder utan statliga lån. De båda ramarna för bostads

byggandet ger således utrymme för beslut om bostadslån och byggnadstill

stånd för företag med sammanlagt ca 74 500 lägenheter under år 1977. 

Föreliggande uppgifter om påbörjande! tyder på att det har meddelats 

beslut om statliga bostadslån för drygt 50000 lägenheter under år 1976. Det 

är en viss ökning i förhållande till år 1975 då motsvarande antal var ca 

47600. Den planerade igångsättningen för år 1977 ligger högre. Det finns 

således anledning anta att påbörjande! fortsätter att stiga. Det utrymme för 

nybyggande. som nuvarande ramar ger, kommer sannolikt inte att helt ut

nyttjas. Ombyggnadsverksamhcten kan däremot beräknas bli större under 

år 1977 än vad den preliminärt fastställda ramen ger utrymme för. Med 

hänsyn till att ny- och ombyggnadsramarna gemensamt bör ge uttryck för 

en oförändrad ambitionsnivå kan nybyggnadsramen sänkas i den utsträck

ning som ombyggnadsramen höjs. Eftersom jag i det följande kommer att 

föreslå en höjd medelsram för ombyggnad och räntebärande förbättrings

lån som ger utrymme för en utökad ombyggnadsverksamhet förordar jag 

att bostadsbyggnadsplanen för år 1977 får en något lägre omfattning än för 

år 1976. 

För beslut om bostadslån till nybyggnad av bostäder jämte lokaler bör 

bostadsbyggnadsplanen för år 1977 omfatta en ram av 8 160000 m2 vå

ningsyta, varav för bostäder 7610000 m2. För lokaler, inkl. förskolor och 

fritidshern, har 550000 rn2 beräknats. Med nuvarande produktionsinrikt

ning ger ramen utrymme för en produktion av ca 64 700 lägenheter. Någon 

ändring av den beräknade ramen för beslut om tillstånd för bostadsbyggan

de utan statliga lån bör inte göras. De båda ramarna ger så.redes utrymme 

för ett sammanlagt bostadsbyggande av närmare 73 000 lägenheter. Med 

hänsyn till att bostadsbyggnadsplanen bör ge utrymme för den produktion 

som kan visa sig vara behövlig bör. i likhet med vad som har gällt för tidi

gare år, för ramarna gemensamt finnas en projektreserv på 10000 lägenhe

ter jämte lokaler som byggs med stöd av statliga lån. 
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Jag förordar att bostadsbyggnadsplanen för åren 1978 och 1979 för sam

ma omfattning som den för år 1977 med undantag för att planen för åren 

1978 och 1979 inte bör inrymma ni'lgon projektreserv. 

Sedan år 1973 har riksdagen bemyndigat regeringen att ta i anspråk out

nyttjade delar av nybyggnadsramarna för ombyggnads- och förbättrings

verksamhet. Utgångspunkten för utbytet har varit att ombyggnad av två 

lägenheter genomsnittligt kräver samma investeringsutrymme som ny

byggnad av en lägenhet. Jag anser att denna ordning bör gälla iivcn under 

år 1977 med det tillägget att utbyte bör kunna ske också från omhyggnads

ram till nybyggnadsram. 

Mt•dl'lsramt'fl för beslut om bostadslån till nybyggnad under år 1977 be

räknar jag enligt följande sammanställning. De av bostadsstyrelsen angiv

na lånebeloppen har räknats upp bl. a. med hänsyn till den höjning av låne

underlags- och pantvärdenivån som regeringen nyligen har fastställt. Vida

re har lägenhetsantalet justerats med hänsyn till den sannolika fördel

ningen mellan ny- och ombyggnad. 

Lån för flerfamiljshus 
Um för småhus 

Summa 

Antal 
lägenheter 

22000 
42700 

64700 

Genomsnillligt 
lånebelopp (kr.) 
per lägenhet 

46600 
61600 

Totalt låne
belopp 
(milj. kr.) 

I 025 
2630 

3655 

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medelsra

men, dels vid sådana ändringar i fråga om de genomsnittliga lånebeloppen 

som kan bli följd av ändringar i produktionsinriktningen. låneunderlagsni

vån m. m., dels om projektreserven tas i anspråk. 

Medelsramen för beslut om lån till ombyggnad och räntebärande förbätt

ringslån har preliminärt fastställts till 325 milj.kr. för år 1977. För år 1976 

har regeringen sammanlagt anvisat 400 milj. kr. för denna verksamhet. 

Som jag tidigare har föreslagit under anslaget B 7. Bidrag till förbättring av 

boendemiljön bör bostadslån kunna utgå för den del av den godtagbara 

kostnaden för förbättringsåtgärder som inte är bidragsberättigad. Omfatt

ningen av beslut om bostadslån för detta ändamål under år 1977 beräknar 

jag till 35 milj. kr. Med hänsyn härtill och till att det s. k. ingångsvärdet fär 

räknas in i låneunderlaget vid ombyggnad av flerfamiljshus samt till pris

stegringarna inom bostads byggandet föreslår jag att ramen räknas upp med 

125 milj. kr. Jag föreslår dänör att ramen fastställs till 450 milj. kr. för år 

1977. För år 1978 bör ramen fastställas till samma belopp. 

För beslut om höjning av låneunderlaget för kulturhistoriskt värdefull 

bostadsbebyggelse gäller en särskild ram. som för år 1977 preliminärt har 

fastställts till 15 milj. kr. Antalet ärenden med ansökan om förhöjt låneun-
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derlag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader har ökat under det gångna 

året. Trots detta har den nuvarande ramen mer än väl täckt behovet. Med 

hänsyn härtill har jag inte ansett det nödvändigt att nu föreslå någon ram

vidgning. Även för år 1978 bör ramen fastställas till 15 milj. kr. 

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medelsra

marna för sådan ökning av ombyggnads- och förhättringsverksamheten 

som behövs av sysselsättningsskäl. 

Anslaget till Ji'lnefonden för nästa budgetår beräknar jag till 2 205 milj. 

kr., en ökning med 545 milj. kr. Jag har därvid räknat med vissa utbetal

ningar med anledning av den föreslagna långivningen till förbättring av 
boendemiljön. 

Jag går nu över till att behandla vissa särskilda lånefrågor och tar först 

upp frågan om vissa ändrade låneregler när det gäller bostadslån för ny

byggnad i de fall där övre lånegränsen nu är 85 eller 90 %, dvs. i huvudsak 

enskilt ägda flerfamiljshus. 

Den statliga bostadslängivningcn är uppbyggd kring bl. a. två nyckelbe

grepp, låneunderlag och pantvärde. Låneunderlaget är utgångspunkt för 

främst beräkning av bostadslånets och räntebidragets storlek. Pantvärdet 

har bl. a. betydelse för bostadslänets placering i säkerhetshänseende. 

Bostadslån utgår f. n. med 15, 20, 25, 29 eller 30 %·av låneunderlaget be

roende av vem som är lånesökande och av vad låneansökan avser. Beviljas 

bostadslån placeras lånet beroende av storleken inom 85. 90, 95. 99 eller 

100 % av pantvärdet för den aktuella fastigheten. Denna s. k. övre låne

gräns anger hur stor del av det totala fastighetskapitalet som finansieras 

inom ramen för det statliga finansieringssystemet. Återstoden utgör lånta

garens egen insats. 
Den övre lånegränsen är dessutom avgörande för storleken på de statliga 

räntesubventioner som låntagaren erhåller. Inom ramen för det av riksda

gen år 1974 beslutade statliga bostadsfinansieringssystemet subventione

ras låntagarens räntekostnader det första året i vissa fall ned till en nivå på 
3,9 % av det kapital som ryms under den övre lånegränsen. 

För bl. a. enskilt ägda flerfamiljshus och enskilt ägda småhus som inte 

skall bebos av låntagaren är den övre lånegränsen 85 % . Skillnaderna i öv

re lånegräns mellan olika låntagarekategorier har kritiserats för att den 

snedvrider konkurrensen företagsformerna emellan. Jag vill för egen del i 

sammanhanget erinra om de av statsmakterna vid flera tillfällen fastlagda 

riktlinjerna för kommunernas fördelning av mark och byggherreuppdrag. 

Dessa riktlinjer innebär bl. a. att det konkurrenselement som ligger i att 

byggandet sker i olika företags- och förvaltningsformer bör bibehållas. 

I avsikt att minska skillnaden i övre lånegräns och räntebidrag och där

med öka konkurrensen mellan de olika företagsformerna förordar jag att 

bostadslån för nybyggnad får utgå med 22 % av låneunderlaget samt att lå

net i säkerhetshänseende placeras inom 92 % av pantvärdet för låntagare 

som f. n. får bostadslån med 15 eller 20 % av låneunderlaget. De nya låne-
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villkoren bör gälla i låneärenden där ansökan om preliminärt beslut om bo
stadslån har inkommit till förmedlingsorganet efter årsskiftet 1976-77. 

Genom riksdagens beslut nyligen i fråga om beaktande av ingångs värdet 

i samband med statligt bostadslån för ombyggnad av flerfamiljshus har vä

sentliga förbiittringar uppnåtts i fråga om kapitalkostnads villkoren vid stat

ligt finansierade ombyggnader. Beslutet innebär att man i samband med 

förvärv av saneringsfastighet kan fä län och räntt:bidrag även för den del 

av fastighetskapitalet som hänför sig till ingångsvärdet. dvs. i princip fas

tighetens värde före ombyggnaden. Systemet har utformats mot bakgrund 

av nuvarande regler för såväl fastställande av bostadslånets storlek som 

reparationsavdrag m. m. inom beskattningssystemets ram. I avvaktan pa 

resultatet av den av riksdagen begärda översynen av förevarande skatte

regler är jag inte beredd att förorda några ändringar i fråga om låne- och 

riintebidragsreglerna för enskilt ägda hyreshus. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om 1·interhidrag och vintertilliigg. 

Vinterbidrag utgår f. n. för att täcka vintermerkostnader för småhusbyg

gen och vintermerkostnader över en viss gräns för flerfamiljshus. Vinterbi

drag, som betalas ut i samband med utbetalningen av bostadslånet. belas

tar anslaget B 6. Viss bostadsförbiittringsverksamhet m. m. Övriga vinter

merkostnader for flerfamiljshus täcks av ett tillägg, vintertillägg, till låne

underlaget för bostadslån och lånefinansieras således. 

Vinterbidrag och vintertillägg differentieras geografiskt med hänsyn till 

vintermerkostnadernas storlek. Det finns 5 s. k. vinterområden med olika 

belopp. De högsta beloppen finns norr om stambanan i Norrbottens. Väs

terbottens. Vlisternorrlands och Jämtlands län (vinterområde I) och de 

lligsta beloppen i Kristianstads, Malmöhus. Blekinge. Kalmar och Got
lands län (vinterområde 5). 

Vinterbidrag och vintertillägg differentieras vidare med hänsyn till tiden 

för de egentliga byggnadsarbetenas påbörjande. För flerfamiljshus gäller 

också att storleken av bidrag och tillägg beror på projektets storlek. Vin
terbidrag och vintertillägg omräknas med tids- och ortskoefficient. 

För flerfamiljshus utgår före nämnda omräkning vintertilliigg och vinter

bidrag med f. n. maximalt 37 kr. per m2 vy, varav tillägg 22 kr., om företa
get påbörjas under tiden den I november-den I januari i vinterområde I 

och med 16 kr. per m2 vy, varav tillägg 8 kr., om företaget påbörjas under 

tiden den I december-den I januari i vinterområde 5. 

För småhus utgår före omräkning med tids- och ortskoefficient vinterbi

drag - om huset färdigställs senast den 30 juni - med maximalt 4 500 kr. 

per hus i fråga om gruppbyggen eller 5 500 kr. per hus i fråga om stycke

byggen om huset påbörjas under tiden den I oktober-den I mars i vinter

område I och 2 och med 3 000 resp. 4000 kr. per hus om huset påbörjas un

der tiden den I november-den I februari i vinterområde 5. 

För budgetåret 1977/78 beräknar bostadsstyrelsen att utbetalningarna av 

vinterbidrag kommer att uppgå till ca 78 milj. kr., varav 2 milj. kr. avser 

flerfamiljshus. 

8 Riksdagen 1976/77. I sam!. Nr HJO. Bilaga 16 
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Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet får jag anfö

ra följande. 

Vinterbidragen infördes ursprungligen av sysselsättningspolitiska skäl. 

Sedan lång tid har det emellertid funnits andra instrument för att begränsa 

säsongvariationerna i byggandet. Bl. a. skall lånesökanden förbinda sig att 

utföra byggnadsföretaget på tid som länsbostadsnämnden bestämmer. I 

fråga om flerfamiljshus och gruppbyggda småhus sker. efter samråd mellan 

länsbostadsnämnd och länsarbetsnämnd regelmässigt sådan styrning. Så 

är emellertid inte fallet beträffande s. k. styckebyggda småhus. I praktiken 

byggs det överväldigande antalet sädana hus vid tidpunkter som inte berät

tigar till bidrag. 

Från syssclsättningssynpunkt finns det mot denna bakgrund därför inte 

längre anledning att behålla bidragsgivningen. Av bostadspolitiska skäl är 

det av vikt att så lika låneregler som möjligt gäller för olika hustyper. Ock

så från denna utgångspunkt finns det starka skäl att ifrågasätta nuvarande 

ordning att ersätta vintermerkostnader. Jag förordar därför att vinterbidra

gen omvandlas till vintertillägg. Innebörden av mitt förslag är att de nya 

vintertilläggen i varje enskilt fall bör uppgå till beloppen för vinterbidrag 

och vintertillägg enligt nuvarande regler. Det ankommer liksom hittills på 

bostadsstyrelsen att bestämma storleken av vintermerkostnader som skall 

beaktas. Förslaget bör genomföras den 1 juli 1977. 

Den av mig förordade ordningen innebär att utbetalningarna av vinterbi

drag från anslaget B 6. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. så små

ningom upphör helt. Utbetalningarna av bidrag kommer att minska med ca 

80 milj. kr. per budgetår. En motsvarande ökning sker i fråga om ansprå

ken på bottenlån och bostadslån. Utbetalningarna av bostadslfln kommer 

att öka med drygt 20 milj. kr. i nuvarande penningvärde och vid nuvarande 

omfattning av bostadsbyggandet. 
Hyre.1förlustlån kan enligt gällande bestämmelser utgå för sådana förlus

ter som har uppkommit under åren 1971 - 1977. Minskningen i påbörjandet 

av flerfamiljshus under de senaste åren har nu börjat leda till ett minskat 

tillskott av nya bostäder. Som jag tidigare nämnde har också uthyrningssi

tuationen förbättrats. I vissa kommuner är emellertid uthyrningssituatio

nen relativt sett oförändrad eller förvärrad. Många bostadsföretag har fort

farande betydande ekonomiska svårigheter till följd av hyresförluster för 

tomma lägenheter under en lång följd av år. bl. a. med anledning av att fö

retagens ekonomiska reserver har förbrukats. 

Enligt min mening är det angeläget att kommuner och bostadsföretag på 

sikt tar ett ökat ekonomiskt ansvar för uthyrningssituationen. Vidare kom

mer de ökade insatserna i syfte att förbättra boendemiljön i områden med 

uthyrningssvårigheter att ge förutsättningar för prövning av inriktningen 

av det statliga stödet. Med hänsyn till det rådande svåra ekonomiska läget 

för vissa kommuner och bostadsföretag samt med tanke på att det ekono

miska ansvaret för bostadsbyggandet har aktualiserats av byggadministra-
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tionsutredningen är jag emellertid inte beredd att nu föreslå någon ändring 

av grunderna för hyresförlustlån. Mot denna bakgrund finns det enligt min 

mening anledning att låta hyresförlustlån utgå även för år 1978. 

Kungl. Maj:t uppdrog i maj 1973 åt bostadsstyrelsen att bl. a. göra en 
översyn av läges- och standardtilläggen samt saneringstillägget. Denna 

översyn har resulterat i förändringar av tilläggen. Vid redovisningen av 

uppdraget anförde styrelsen att den avsåg att återkomma till de speciella 

problem som föreligger inom s. k . .förnyelseområden. I anslagsframställ

ningen för budgetåret 1977/78 har bostadsstyrelsen tagit upp denna fråga. 
Enligt gällande bestämmelser belånas kostnader för mark och dess iord

ningställande med kommunvis fastställda belopp för tomt- och grundbe

redningskostnader. Beloppen skall svara mot kostnaderna i exploaterings

område. Därutöver kan s. k. lägestillägg utgå för högt fastighets värde som 
beror på särskilt gott bostadsläge. Samtliga nu nämnda tillägg fastställs av 
länsbostadsnämnden. 

Bostadsstyrelsen anför i sin anslagsframställning att nuvarande möjlighe

ter att inom ramen för gällande lånesystem belåna bostadsbebyggelse i för

nyelseområden med deras höga markpriser är begränsade. Enligt styrelsen 
bör för visst förnyelseområde fastställas ett tillägg till gällande belopp för 
mark och dess iordningställande som i princip motsvarar nuvarande läges

tillägg. Tillägget bör enligt förslaget räknas in i låneunderlaget. om det av
ser flerfamiljshus och småhus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt, 
och i pantvärdet för småhus med äganderätt. 

För egen del anser jag att möjligheterna att med statliga bostadslån fi

nansiera nybebyggelse i förnyelseområden kan behöva övervägas. Exploa

tering av förnyelseområden inrymmer emellertid flera frågor som f. n. är 
föremål för översyn. Det gäller bl. a. planfrågor och gatukostnadsfrågor. 
Pr~blemen i förnyelse.områden bör därför som riksdagen har uttalat (CU 
1975/76: 22) tas upp till samordnad beredning i annat sammanhang. 

Det s. k. markvillkoret. som statsmakterna beslutade om år 1974, inne
bär att bostadslån i huvudsak utgår endast om kommun har förmedlat mar
ken på vilken bostadsbyggande skall ske. Vissa övergångs- och undantags
bestämmelser finns. Sålunda kan den som ägde mark den I november 1974 
bygga på den marken med stöd av bostadslån till den I juli 1984 om marken 

ligger i s. k. exploateringsomrMe och för aU framtid om den ligger i 

s. k. saneringsområde. Vidare är styckebyggare av småhus undantagna 
från markvillkoret om marken förvärvats från annan än byggintressent. 
Därutöver kan regeringen medge dispens från markvillkoret under förut

sättningar som har lagts fast av riksdagen. 
Bostadsstyrelsen har mot bakgrund av hittills vunna erfarenheter tagit 

upp frågan om tillämpning av markvillkoret och föreslår vissa ändringar 

som bl. a. syftar till att förenkla den administrativa hanteringen utan att 
markvillkorets syfte därmed äventyras. Enligt styrelsen bör länsbostads
nämnden ges möjlighet att bortse från markvillkoret då endast en mindre 
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del av ett omrhde som skall bebyggas har förvärvats efter den I november 

1974. F. n. krävs i sfldana fall dispens av regeringen. Jag kan i princip an

sluta mig till styrelsens förslag. Andringen bör ha den innebörden att mark

villkoret. om det är uppfyllt beträffande del av marken, inte skall gälla be

triiffande återstående del om dess areal är ringa. 

I fråga om styckebyggda småhus föreslår styrelsen vidare att markvill

koret skall gälla endast i det fall det är uppenbart att marken har förvärvats 

frän byggintressent direkt av sökanden eller i ett tidigare led efter den I no

vember 1974 och sökandens möjligheter att fritt upphandla byggnadsarbe

tena har inskränkts. Oet bakomliggande syftet med nu gällande bestäm

melser pi\. denna punkt är att hindra byggintressent från att göra förbehåll 

om att på ett eller annat siitt medverka i byggandet och därigenom elimine

ra konkurrensen. Jag vill framhålla att styrelsens förslag även begriinsar 

möjligheterna för byggintressent att kringgå markvillkorets syfte genom att 

först sälja marken till en privatperson som sedan säljer marken vidare till 

lånesökanden. _Regeringen har vid prövning av dispensansökningar i prak

tiken tilliimpat det synsätt som den nu föreslagna ändringen ger uttryck 

for. Jag tillstyrker därför styrelsens förslag. 

Vad gäller markvillkoret har styrelsen slutligen ansett att villkorets nu

varande utformning inte ger möjlighet att ta hänsyn till om reella överlåtel

ser av mark har skett efter den I november 1974 i de fall då äganderät

ten till ett bolag radikalt har ändrats. Styrelsen anser att bestämmelserna 

bör ändras så att en sådan prövning möjliggörs. Styrelsen finner emellertid 

att en ändring i detta syfte iir av komplicerad art och lägger inte fram något 

förslag i ämnet. 

Jag vill i sammanhanget erinra om den s. k. lex Backström som nyligen 

har bör:iat tillämpas och som avser att förebygga spekulation i hyresfastig

heter och att hindra personer som är olämpliga att förvalta sådana fastighe

ter från att förvärva dem. Lagen innebär bl. a. att det för förvärv av aktier 

och andelar i vissa marli.iigande bolag krävs tillstånd av hyresnämnd. När

mare erfarenheter av tilliimpningen av denna lagstiftning, vilka f. n. sak

nas. hör enligt min mening vara av betydelse vid bedömningen av den av 

hostadsstyrclsen aktualiserade fragan. Erfarenheter av detta slag kan bl. a. 

ge underlag för att bedöma i vilken omfattning det förekommer sådana för

säljningar av aktier och andelar i markägande bolag som innebär överlåtel

se av mark utan att markvillkoret tillämpas. Frhgan om vidgning av till

Iämpningsomri\.det för markvillkoret på det sätt som styrelsen har avsett 

torde rn tas upp till övervägande i den mån framtida erfarenheter av angi

vet slag ger anledning därtill. 

Det tillägg till låneunderlaget som kan utgå för konstnärlig 11t.1wyckninR 

och gcstalt11i11g har enligt bostadsstyrelsen utnyttjats i liten utsträckning 

under senare år. Tillägget som utgår till flerfamiljshus och småhus, som in

te skall bebos av låntagaren. är f. n. 7 kr. per m2 vånings yta. Mot bakgrund 

av att motsvarande tillägg till allmänna samlingslokaler höjdes för kort tid 
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sedan och med hänsyn till den förbättring av boendemiljön som en bättre 

lånemöjlighet kan ge förordar jag att tillägget höjs till I 0 kr. per m2 vånings
yta. 

Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning behandlat stödet till expe

rime11t1·erk.rn111het inom bostadsbyggamkt. Styrelsen redovisar allmänt 

verksamheten inom ramen för det bemyndigande som behandlades bl. a. i 

prop. 1972: I bil. 13 (S. 255-257). 
Enligt bostadsstyrelsens senaste tilHimpningsföreskrifter i fräga om ex

periment verksamheten gäller att tillägg till laneundcrlaget fär göras för åt

gärder beträffande huset vilka minskar drift- eller underhällskostnaderna. 

Vidare kan avsteg göras från andra läneregler. Det nuvarande stödet till 

experiment verksamheten har enligt styrelsen huvudsakligen gätt till expe

riment rörande energihushållning. Experiment av mer allmän karaktär, 

t. ex. att utve1:kla flexibla hus. har hittills inte fätt nägot sädant stöd. 

Jag stiiller mig allmänt positiv till den verksamhet som styrelsen bedri

ver för alt stödja experiment inom bostadsbyggandet. Jag vill i samman

hanget ocksä ansluta mig till bostadsstyrelsens bedömning att styrelsen 

inom ramen för gällande bestämmelser lämpligen kan bestämma storleken 

av 11\.neunderlaget med utgi\.ngspunkt i att bruksvärdet eller eljest skäliga 

boendekostnader skall kunna täcka de kapitalkostnader som följer av höj

ningen. Detta förfaringssätt är också möjligt. utan ändring av gällande be

stämmelser. inom energisparstödets ram. 

Som tidigare har redovisats under bl. a. anslaget B 11. Vissa energibe

sparande 1\.tgiirder inom bostads beståndet m. m. avser regeringen att under 

våren 1977 liigga fram en särskild proposition om ätgärder för hushållning 

med energi i byggnader. I denna proposition kommer frågan om ytterligare 

stöd till energitekniska experiment att behandlas. 

Som jag tidigare har nämnt under anslaget B 7. Bidrag till förbättring av 

hoendemilji.in har bostadsstyrelsen även föreslagit ett ekonomiskt och 11r

ga11i.1·atoriskt stiid till tiidingar och annat 1111·eckli11gsarhet1' som m·ser 

hoendl'halitl'ter. Boende- och hostadsfinansieringsutredningarna har i sitt 

slut betänkande (SO lJ 197.'i: .'i I - .'i2) Bostadsförsörjning och bostads bidrag 

belyst den betydelse som tävlings verksamheten tidigare har haft för att ut

veckla områdcsplaner och lämpliga hustyper. ldetävlingar och annat ut

vccklingsarbete som avser boendekvaliteter skulle kunna bli av stor bety

delse för debatten kring bostadsmiljön 01:h avsätta konkreta resultat i form 

av miljöförbättringar. 

Enligt min uppfattning kan det föreslagna stödet bidra till att stimulera 

till nytänkande och till att hålla kvalitetsmedvetandet pä en hög nivä hos 

alla i bygg- och förvaltningsprocessen inblandade parter. 

Medel till dessa ändamål bör i begränsad omfattning för enstaka projekt 

av stort värde kunna utgä från anslaget B 7. Bidrag till förbättring av boen

demiljön. Beslut om stöd bör efter förslag av bostadsstyrelsen fattas av re

geringen. Planverket bör delta i dessa projekt i e1forderlig omfattning. Jag 

9 Rihdagen 1976/77. 1 saml. Nr HJO. Bilaga 16 
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kan i sammanhanget nämna att regeringen har inom ramen för de av riks

dagen angivna grunderna för bidragsgivningen under våren 1976 i ett fall 

medgett bidrag för liknande ändamål. I den mån verksamheten resulterar i 

konkreta projekt som representerar ett nytänkande bör en utvärdering gö

ras. Det är därför angeläget att byggnadsforskningsorganen kopplas in i ett 

tidigt skede. 

Under åren 1948-1966 bedrev bostadsstyrelsen en tyf>rit11i11gs1·erk.rnm

het, en service riktad till självbyggare och småbyggmästare. Verksamhe

ten har på grundval av förslag i prop. 1967: 100 (s. 218-219) till en del er

satts med framställning av s. k. mönsterplaner. Under senare är har bl. a. 

länsbostadsnämnder och kommuner efterlyst en utveckling av mönster

planverksamheten för vissa småhustyper i linje med den tidigare bedrivna 

typritningsverksamheten. Denna innebär i princip att färdiga bygghand

lingar tas fram till måttliga kostnader för de blivande småhusbyggarna. 

Jag ställer mig positiv till att styrelsen prövar att utveckla verksamheten 

med mönsterplaner i den riktning som har angetts. Jag förordar därför att 

riksdagen medger att styrelsen under budgetåret 1977/78 inom ramen för 

befintliga resurser får bedriva sådan verksamhet. 

I bl. a. 1974 års bostadspolitiska proposition anges det som önskvärt att 

bostadsmyndigheterna skaffar sig kunskap om fiirändringar i bostadsva

nor och om människors önskemål om bostadsbyggandets inriktning. Bo

stadsstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit att vissa undersök

ningar om bostadsönskemål påbörjas. Medel för detta ändamål har styrel

sen begärt under myndighetsanslaget. 

Under åtminstone de senaste årtiondena har det gjorts många och vitt 

skilda undersökningar i olika syften om boendet och människors önskemål 

i detta sammanhang. Ett pålitligt resultat av bostadsundersökningar kräver 

medverkan av flera myndigheter på grund av dels att både plan- och bo

stadsområdet berörs. dels att valet av undersökningsteknik och utvecklan

det av denna kräver både statistiska och forskningsinriktade insatser. En

ligt min mening bör till att börja med en tillfredsställande teknik för under

sökningar om bostadsönskemål tas fram och testas. Både statens råd och 

statens institut för byggnadsforskning bör kunna biträda bostadsstyrelsen i 

detta arbete. Jag vill i sammanhanget starkt betona att de övergripande bo

stadspolitiska målen samt kommunala ambitioner i fråga om bostadsför

sörjningen ocksä mäste beaktas i detta arbete. I avvaktan på resultat av ett 

sådant utvecklingsarbete behöver inga särskilda medel ställas till styrel

sens förfogande. 
Jag vill med anledning av en särskild skrivelse från bostadsstyrelsen 

också ta upp frågan om bostadslån till byggnadsföretag som har påbörjats 

innan länsbostadsnämnden priivar låneansökningen. Som huvudregel gäl

ler att lån inte skall beviljas byggnadsföretag som har påbörjats innan låne

beslut har meddelats. Undantag kan emellertid göras av länsbostadsnämn

den när synnerliga skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan läns-
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hostadsnämndcn under vissa förutsättningar medge att byggnadsföretaget 

påbörjas innan låneansökningen prövas. 
Statsmakterna beslutade år 1972 (prop. 1972: 124, CU 1972: 32) beträf

fande förhättringslän om en viss uppmjukning av motsvarande påbörjande

rcgel. Jag förordar i enlighet med ett förslag av bostadsstyrelsen att en lik
nande ändring görs när det gäller bostadslån för ombyggnader av mindre 

omfattning. 
Jag vill slutligen ta upp en fråga som har aktualiserats i olika samman

hang under senare tid. nämligen frågan om kontroll, besiktning och garunti 

av bl. a. småhus. 
Betänkandet (SOU 1976: 26) Bostadsverket innehåller bl. a. förslag om 

skärpt kommunal kontroll och besiktning av småhus som uppförs med stöd 

av statligt bostadslån. Sedan betänkandet avlämnades av byggadministra

tionsutredningen har en överenskommelse slutits mellan Sveriges villaäga

rcförhund och Svenska byggnadsentreprenörföreningen om ökad kontroll 
och tioårig producentgaranti för småhus som uppförs av föreningens med

lemmar. 
Byggadministrationsutrcdningens förslag bereds, som tidigare nämnts, 

f. n. Jag vill emellertid i anslutning till nämnda överenskommelse framhålla 
att det ligger inom ramen för bostadsstyrelsens befogenheter att utfärda så

dana föreskrifter och anvisningar som gör det möjligt för länsbostads
nämnderna att beakta skäliga kostnader för kontroll, besiktning och garan

tier vid bestämning av bl. a. högsta godtagbara kostnad i vissa småhus
ärenden. En självklar förutsättning är att kommunen har godtagit förfaran
det. Enligt vad jag har erfarit har liknande kostnader i viss utsträckning 
också beaktats vid fastställande av godtagbar produktionskostnad. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I . uttala sig för en bostadsbyggnadsplan för år 1977 med den om

fattning och fördelning jag har förordat. 
2. medge att ramen för beslut om bostadslån till nybyggnad under 

år 1977 fastställs till 8 160000 m2 våningsyta, motsvarande ett 
beräknat antal lägenheter av 64 700 jämte lokaler som omfattas 
av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, 

3. medge att ramen för beslut om bostadslån till nybyggnad under 

vart och ett av åren 1978 och 1979 får samma omfattning som den 
under 2 föreslagna ramen för år 1977, 

4. medge att regeringen meddelar bestämmelser om projektreserv 
för år 1977 i enlighet med vad jag har förordat, 

5. medge att beslut om bostadslån till nybyggnad meddelas intill ett 
belopp av 3 655 000000 kr. under år 1977, 

6. medge att beslut om bostadslån till ombyggnad samt räntebäran

de förbättringslån under vart och ett av åren 1977 och 1978 med
delas intill ett belopp av 450000000 kr., 
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7. medge att under år 1977 ramarna för beslut om bostadslån och 

byggnadstillsthnd för nybyggnad fär tas i anspråk för ombygg

nads- och förbättringsvcrksamhct i den mån de inte utnyttjas helt 

för sitt ändamål och ramen för beslut om bostadslån till ombygg

nad och räntebärande forbättringslån på motsvarande sätt får tas 

i anspråk för nybyggnadsverksamhet. 

8. medge att beslut om höjt läneunderlag för kulturhistoriskt värde

full hostadsbebyggelse under vart och ett av åren 1977 och 1978 
meddelas intill ett belopp av 15 000 000 kr.. 

9. bemyndiga regeringen att under de förutsättningar som har an

getts i det föregående besluta om lindring av de under 5. 6 och 8 

upptagna ramarna. 

10. godkänna vad jag har förordat om bostadslån till nybyggnad av 

enskilt iigda flerfamiljshus och småhus som inte bebos av lånta-

garen. 

11. godkänna de ändringar i reglerna för täckande av vin

termerkostnader som jag har förordat. 

12. medge att längivningen avseende kostnader för outhyrda lägen

heter får avse även hyresförluster som uppkommer under år 

1978. 

13. godkiinna de av mig föreslagna ändringarna i fråga om 

markvillkorets tillämpning. 

14. godkänna vad jag har förordat om en höjning av tillägg till låne

underlaget avseende kostnader för konstnärlig utsmyckning och 

gestaltning. 
15. godkiinna vad jag har förordat i fråga om stöd till tävlingar och 

annat utvecklingsarbete som avser boendekvaliteter. 

16. godkänna vad jag har förordat i fråga om mönsterplaner och typ

ritningsverksamhet. 

17. godkänna vad jag har föreslagit i fråga om påbörjande! när det 

gäller bostadsH'm för ombyggnad. 

18. till Lålllfonden fiir hostudshn:gande för budgetåret 1977/78 an

visa ett investeringsanslag av 2 205 000 000 kr. 

IV: 11. Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

1975/76 Inkomst 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 760815 

1000 
I 000 

Behållning 14 725 525 

Från fonden bekostas utgifter för lån för anskaffning och förnyelse av in

ventarier i bostad. som är avsedd att uthyras i möblerat skick och tillgodo

se ett mera kortvarigt behov för ensamstående person eller annat mindre 

hushåll. Lån kan beviljas bolag. förening eller stiftelse som svarar för in-
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redning av sådan bostad. Lån kan beviljas intill I 800 kr. per rum. Låne

bestämmelserna finns i kungörelsen (1959: 371) om lån från lånefonden för 
inventarier i vissa specialbostäder (omtryckt 1973: 328). 

B11stadsstyrelsen 

Vid utgången av budgetåret 1975/76 fanns utestående i form av inventa

rielån ett totalt belopp av 30.8 milj. kr. 
Under budgetåret 1975/76 utbetalades lån till ett totalt belopp av 403 200 

kr., och till fonden inflöt i form av amorteringar och inlösen av lån 2164015 

kr. Vid budgetårets utgång fanns en behållning på anslaget av 14 725 525 

kr. 
Bostadsstyrelsen räknar med en långivning omfattande högst 300 rum 

under vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977/78. Det totala lånebe

loppet per budgetår kan beräknas till 0.5 milj. kr. Av bostadsstyrelsens an

slagsframställning framgår bl. a. att inflytande amorteringar är större än 

den beräknade långivningen. Det behövs dälför endast ett formellt anslag 

för budgetåret 1977/78. 

Föredras:anden 

Jag biträder bostadsstyrclsens förslag beträffande anslaget till föreva

rande lånefond. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lånefonden fiir im·entarier i vissa specialbostiider för bud

getåret 1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av I 000 kr. 

IV: 12. Lånefonden för kommunala markförvärv 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

124 718332 

175000000 
100000000 

Behållning 166889030 

Lånebestämmelserna finns i kungörelsen ( 1968: 227) om markförvärvs

lån till kommun (omtryckt 1976: 792). Dessa bestämmelser innebär i kort

het att kommun kan erhålla lån av statsmedel för förvärv av dels sådan fast 

egendom i område utan samlad äldre bebyggelse (exploateringsområde) 
som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse el

ler därmed sammanhängande anordning. dels sådan fast egendom i område 

med samlad äldre bebyggelse (saneringsområde) som efter ny- eller om

byggnad till större delen skall utnyttjas för bostadsändamål. 

Bostadsstyrelsen 

Ansökningar avseende förvärv under år 1975 har inkommit från 61 kom

muner med ett totalt belopp av 152 milj. kr .. varav I02 milj. kr. avser för

värv i exploateringsområden och 50 milj. kr. förvärv i saneringsområden. 

Jämfört med år 1974 har det sökta beloppet avseende förvärv under år 
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1975 minskat med 65 milj. kr., varav 16 milj. kr. avser förvärv inom exploa

teringsområden och 49 milj. kr. förvärv inom saneringsområden. Större 

delen av minskningen inom saneringsområden förklaras av att Stockholms 

kommun år 1974 ansökte om ca 54 milj. kr. och år 1975 om ca 17 milj. kr. 

för förvärv inom sådana områden. 

Bostadsstyrelsen har beviljat lån med 96 milj. kr. Av lånen avser 82 

milj. kr. förvärv inom cxploateringsområden och 14 milj. kr. förvärv inom 

saneringsområden. 

Det vanligaste avslagsskälet vid beslut om lån till förvärv inom sanc

ringsområdcn är att fastigheterna skall användas för huvudsakligen annat 

än bostadsändamål. De vanligaste avslagsskälen vid beslut om lån till för

värv inom exploateringsomräden är att ansökan har kommit in för sent 

samt att fastigheten redan har tagits i anspråk för avsett ändamål. 

Bostadsstyrelsen har vid den praktiska hanteringen av låneansökningar

na funnit. att avgränsningen till bostadsändamäl för fast egendom i områ

den med samlad äldre bebyggelse är svår att göra. Med hänsyn härtill och 

med hänvisning till riksdagens uttalanden 1973 och 1976 (CU 1973: 18 och 

19 samt 1975/76: 22) att hjälpmedlen för en aktiv kommunal markpolitik 

borde samordnas. vidhåller bostadsstyrelsen den uppfattning som styrel

sen redovisade i anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 och före

slår att kungörelsen om markförvärvslån till kommun utvidgas beträffande 
ändamålsbestämningen för saneringsfastigheter så att begränsningen till 

bostadsändamål endast avser sådan fast egendom som behöver rustas upp. 

Styrelsen upprepar vidare sitt förslag frän sin förra anslagsframställning 

att markförvärvsrcglerna ändras så att bestämmelserna omfattar även 
tomträtt. Motiven härför är att tomträtt jämställs med fast egendom bl. a. i 

förköpslagen efter vars mönster markförvärvslånckungörelsen utformades 

vid tillkomsten samt att medlen för den kommunala markpolitiken bör 

samordnas i enlighet med riksdagens nämnda uttalanden. 
Bostadsstyrelsen föreslår också att amorteringstiden för markförvärvs

län förlängs från sju till tio år. Den förkortning av amorteringstiden från tio 

till sju år. som genomfördes den I juli 1975, motiverades i första hand med 

att markvillkoret i kombination med de nya värderingsreglema i expropria

tionslagen gav kommunerna en så stark ställning att en minskning av tids

perspektivet för de kommunala markförvärven kunde ske. Styrelsen anser 

att det alltjämt finns skäl för kommunerna att i vissa situationer tillämpa ett 

längre tidsperspektiv. Detta gäller inte minst i s. k. förnyelseområden där 

genomförandeprocessen ofta är särskilt komplicerad och tidskrävande 

samtidigt som marknaden är priskänslig. Betydande arealer avsedda för 

s. k. generalplaneläggning ingär vidare i de kommunala markförvärven. 

Kommunerna har när det gäller denna mark ingen möjlighet att erhälla en 

kostnadstäckning på likartat sätt som vid förvärv av mark för bostads- och 

industriändamål. Även här vore det önskvärt att lån med en längre amorte

ringstid kunde erbjudas kommunerna. 
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En differentiering av amorteringstidens längd för markförvärvslån skulle 

mot bakgrund av vad nyss har sagts kunna anses sakligt motiverad i vissa 

avseenden. Bostadsstyrelsen anser emellertid alt en slidan åtgärd av bl. a. 

praktiska skäl ej är lämplig att vidta utan föreslär i stället att lånevillkoren 

förbättras generellt genom att amorteringstiden förlängs från sju till tio år. 

Enligt de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen för programperio

den 1974- 78. 1975- 79 och 1976-80 var andelen lägenheter på kommun

iigd mark 67. 67 resp. 68 r;,;. Andelen lägenheter i flerfamiljshus belägna på 

kommunägd mark i exploateringsområden var 85 q för perioden 1975- 79 

m:h 1qq för perioden 1976-80. Motsvarande andelar var i saneringsområ

den 43 resp. 56 '/r·. Andelen lägenheter i småhus belägna på kommunägd 

mark var för de båda programperioderna 67 resp. 66 <;;. 
Under de senaste åren har således inga större förändringar i dessa rela

tioner skett utom vad gäller flerfamiljshus i saneringsområdcn. Denna 

grupp svarar dock för endast en mindre del. ca 13 '!(. av totalt beräknat på

börjande under åren 1976- 78. 

Av departementschefens uttalanden i prop. 1975/76: 100 bil. 14 (s. 104) 

framgår att anslaget till markförvärvslånefonden i första hand får prövas 

mot bakgrund av redovisade behov. 

Medelsbehovet är enligt bostadsstyrclsen av olika anledningar svårt att 

bedöma. Styrelsen anser det dock vara angeläget att statsmakterna bistår 

kommunerna med lånemöjligheter i den utstriickning som kan komma att 

krävas för att kommunerna skall kunna fullfölja intentionerna med mark

villkoret. 

Bostadsstyrelsen bedömer med hänsyn härtill en utltmingskapacitet i 

markförvärvslånefonden på 225 milj. kr. som nödvändig. Härvid har bo

stadsstyrelsen beaktat dels minskningen i efterfrågan ptl lånemedel under 

senare ar. dels den ökade förväntade efterfrågan till följd av förslaget om 

utvidgning av tillämpningsomri\det och förlängning av amorteringstiden. 

Under förutslittning att utlåningsvolymen under budgetåret 1976/77 uppgår 

till 220 milj. kr. kan. med hänsyn till den beräknade behållningen samt till 

inflytande amorteringar. anslagsbehovet för budgetåret 1977 /78 beräknas 

till 105 milj. kr. 

Föredraganden 

Innan jag går in på frågorna om markförvärvslånefondens utlånings

kapacitet och anslag vill jag ta upp frågan om tillämpningsområdet för 

nwrkfiin-iirvslångiwzingen. 

Riksdagen har vid flera tillfällen (CU 1973: 18 och 19. rskr 1973: 208 och 

CU 1975/76: 22. rskr 1975/76: 276) framfört önskemål om att skilda mark

politiska hjälpmedel skall samordnas. Önskemålen har gällt främst en 

översyn av förköpslagen. till vilken också en översyn av förutsättningarna 

för markförvärvslångivningen borde knytas an. 

På grundval av förslag i prop. 1974: 152 beslöt riksdagen (CU 1974: 36. 
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rskr 1974: 372) (>m vissa Lindringar i förköpslagen. Ändringarna innehar 

hl. a. att kommunerna fick h~ittre möjligheter att utöva förköp som ett led i 

bostaJssaneringsverksamheten. Förköpsrätten angavs i första hand böra 

avse b~1stadsfastighcter men ockst\ fastigheter som anviinds för annat Lin 

bostadsLlndamfil och som lir i behov av upprustning. 

Övaensstiimmelse mellan markförvärvslangivningen och förköpslagcn 

- vilket har varit riksdagens avsikt - bör nu ftstadkommas. Det bör ske 

genom att ändami'llshcstiimningen för markförviirvsläncn ändras sft att den 

sammanfaller med den som gäller i fräga om förköp. Hlirigenom kommer 

lt\ngivningen. såvitt angär saneringsomrtiden. att i princip kunna omfatta 

fastigheter som behövs för Hitbehyggelse och fastigheter som hehöver rus

tas upp. Diirjfönte vidgas långivningen till att omfatta även förv~lrv av 

tomträtt. 

De nya reglerna medför väsentligt ändrade förutslittningar för kommu

nernas planering av markförvlirv. För att ge kommunerna tid för planering 

förordar jag att de nya reglerna träder i kraft den I juli 1978. Reglerna bör 

tillämpas på förvärv under är 1978. Ändringen för ingen effekt på medels

hehovct under budgetåret 1977/78. 

Behov av medel för markförvärvslängivningen under budgetåret 1978/79 

som följer av den förordade vidgningen för sålunda hehandlas i nästa tirs 

budgetproposition. De avviigningar som kan k(1mnw att behöva göras mot 

budgetpolitisk bi1kgrund får. som riksdagen har uttalat. komma till uttryck 

i prioritcringsregler för längivningen. Jag förordar därför att markförvärvs

längivningen när det gäller saneringsfastigheter i första hand bör avse de 

fastigheter och tomträtter som skall ny- eller ombyggas med stöd av bo

stadslån. 

Bostadsstyre\5ens förslag att amorteringstiden för markförvärvslån skall 

förlängas från sju till tio år är jag inte beredd att förorda med hänsyn till 

bl. a. den korta tid som har förtlutit sedan riksdagen beslöt om en ändring. 

Jag övergår nu till frtigan om mar/.:.ji")r1•iin'.~lth11jo11Je11.1· 11t/c/11i11g.1·J.:.apaci

fl'I. 

Anslaget för innevarande budgetår uppgår till 175 milj. kr. Det ger med 

hänsyn tagen till inflytande amorteringar en utlåningskapacitet om no 
milj. kr. Samma utlaningskapacitet hör finnas under nästa budgetår. 

Bostadsstyrelsen har med beaktande av bl. a. inflytande amorteringar 

och behållningen ph anslaget beräknat anslagshehovet för det kommande 

hudgetåret till 1(15 milj. kr. 

För egen del anser jag med hänsyn till att anslaget inte längre är något 

adekvat uttryck för storleken av de medel som ställs till förfogande för 

långivningen att omfattningen av denna bör fastställas genom en ram för 

beslut om markförvarvslän. Jag förordar därför en sådan beslutsram. Den

na ram bör bestämmas med utgångspunkt i nyss nämnda utlåningskapaci

tet, dvs. 220 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 100 milj. kr. 
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Jag hemsUiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i grunderna för markförvärvslångivning
en. som jag har förordat. 

.., medge att beslut om markfiirvärvslån meddelas intill ett belopp 

av 220 000 000 kr. under budgetåret 1977 /78, 

3. till L1Jl/(:fi111de11 .fi"ir kom1111111a/11 markförvän· för budgetåret 

1977/78 anvisa ett investeringsanslag av IOOOOOOOO kr. 

IV: 13. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

197.~/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

6000000 

l 000 

I 000 

Behållning 10402 000 

Friln fonden utbetalas liln till nybyggnad eller köp av samlingslokaler en

ligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

(omtryckt 1976: 794). En redogörelse för lånebestämmelserna har lämnats 

under anslaget B 9. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. 

Vidare utbetalas från fonden lån enligt kungörelsen ( 1957: 367) om statslån 

för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. (upphävd 1973: 400). 

För varje hudgetilr fasts@les en ram för långivningen. Denna ram om

fattar också bidragsgivningen från anslaget B 9. Ramfrågan har behandlats 

under sistniimnda anslag. 

B11st adsstyrl'f.l'c'n 

Lån beviljade under ett budgetår antas bli utbetalda med en tredjedel un

der följande hudgctår och återstoden under det därpå följande budgetåret. 

Vid utgången av budgetåret 1975/76 fanns beviljade men ej utbetalade 

lån enligt 1957 års kungörelse på ca 5 milj. kr. Ca 3,5 milj. kr. avser dock 

projekt som inte torde komma till utförande eller för vilka H'ln inte kommer 

att betalas ut. 

Av lån enligt gällande kungörelse beviljade under budgetäret 1975/76 -

9.2 milj. kr. - beräknas 3 milj. kr. komma att betalas ut under budgetåret 

1976/77 och 6.2 milj. kr. under budgetäret 1977/78. Under sistnämnda bud

getår skulle också komma att betalas ut en tredjedel av det under budget

året 1976/77 beviljade lånebeloppet, dvs. 4 milj. kr. 

Dessa beräkningar ger en total utbetalning av lån t. o. m. budgetäret 

1977/78 pä (1.5 + 3,0+ 6.2+ 4.0=) 15 milj. kr. 

Amorteringarna kan beräknas till ca 5 milj. kr. för vart och ett av budget

åren 1976/77 och 1977/78. Eftersom tillgängliga medel - behällningen på 

anslaget jämte influtna amorteringar - kan beräknas till väsentligen högre 

belopp behöver anslaget anvisas med endast ett formellt belopp av I 000 

kr. 
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FifredraRanden 

Jag biträder hostadsstyrclsens förslag. Jag hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lånejimden fiir allmänna samlinRslokaler for hudgetärct 
1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av I 000 kr. 
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V FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD 

V: 9. Tilläggslån till kulturhistoriskt l·ärdefull bostadsbch}'ggclsc 

1975/76 Anslag 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

14000000 
20 000 000 

I 000 

Beh&llning 

127 

24000000 

Från anslaget uthetalas län enligt bestämmelserna i kungörelsen 

( 1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadshehyggelse. 

För långivningcn giiller en av riksdagen fastställd ram som för vart m:h ett 

av åren 1976 och 1977 uppgilr till 20 milj. kr. (prop. 1975/76: 100 bil. 14, CU 

1975/76: 22. rskr 1975/76: 276). 

Enligt riksdagens medgivande (prop. 1974: 170. CU 1974: 37. rskr 

1974: 373) skall vidare från anslaget betalas ut ett Stiftelsen Umei:\ student

bostlider beviljat lån. vilket är ränte- och amorteringsfritt under tio ilr. för 

omhyggnad av vissa studentbostäder. Även fortsättningsvis bör frän ansla

get betalas ut eventuella e1forderliga riinte- och amorteringsfria lån for om

byggnad av studenthostiidcr (prop. 1975/76: IOO hil. 14. CU 1975/76: 22, 

rskr 1975/76: 276). 

Bos tudss ty re Is t'll 

Ramen för beslut om tilliiggslån under är 1975 på 20 milj. kr. utnyttjades 

endast till ett belopp av 2,4 milj. kr. 

I sammanhanget konstaterar styrelsen att de förbättrade H\nevillkor för 

statligt kreditstöd till ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbe

byggelse, som har varit i kraft sedan den I juli 1974. ännu inte har resulte

rat i någon större ökning av låneverks<1mheten. Erfarenheterna av de nya 

lånevillkoren är därför begränsade och medger inte något siikrare omdöme 

om deras hetydelse. Behovet av stöd har vidare påverkats av de statliga bi

drag som har kunnat utgå dvs. momskompensation och initialstöd. Dessa 

utgår inte längre. men å andra sidan har möjligheten att medta ingängsviir

det i låneunderlaget tillkommit. Utvecklingen i fortsättningen är därför 

svär att bedöma. 

Med utgångspunkt i de ärenden som styrelsen har behandlat och i vilka 

regeringen har beslutat anför styrelsen bl. a. följande beträffande kost

nadsbedömningen. 

Speciella betingelser räder vid upprustning av gammal bostadsbebyggel

se. särskilt om denna har fätt förfalla och svåra skador har fätt uppstå i hu

sens stommar och grundläggning. Härtill kommer faktorer såsom trång ar

betsplats. svårigheter att utnyttja rationella transportmedel. låga utnyttjan

detal etc. Hänsynen till kulturhistoriska, arkitektoniska och estetiska vär-
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den kan päkalla specialbestiillningar av inredningssnickerier eller s~irskilda 

ät gärder vid restaurering <iv fas<ider. yttertak samt renovering av innertak. 

list verk. mälningar osv. 

Möjligheterna att klarliigga och avgränsa kostnadsökningar som beror 

pfl niimnJa fi_irhfllbnJen Viirierar. l regel måste bedömningen bli sköns

miissig. 1 omrftden diir kommunen har företagit specialstudier av det äldsta 

bostadsbesU'lndct och pft grundval av dessa studier har upprättat kostnads

kalkyler. sti.som skett i Gamla stan och pä Södermalm i Strn.:kholm, bör 

förutsättningarna att lämna v~\gledning om kostnadsfördyrande faktorer i 
samband med ansiikan vara betydligt gynnsammare än i orter. där erfaren

heterna av restaurering är mycket begränsade eller helt saknas. 

Vidare har bristen på yrkesarbetskraft och förhållandena på byggnads

marknaden i vissa situationer innehurit svärighcter särskilt för småhus

ägarna att genomföra ombyggnaden inom planerad tid och till rimliga kost

nader. Även i det fall att kommunen har överlät it byggnader till enskilda 

personer med uttagande av symbolisk köpeskilling eller utan kostnad men 

med villkor att mottagaren <'itar sig alla kostnader för restaurering har kost

naderna ändock blivit avsevärda delvis på grund av oförmånlig uppgörelse 

med entreprenören eller misstag i planeringen. Det är därför enligt styrel

sen angeläget att kommunen och den antikvariska expertisen när de plane

rar åtgärder med syfte att bevara kildre bebyggelse även beaktar den enskil

de låntagarens behov av information i olika frågor. 

Beträffande administratiom:n av långivningen anför styrelsen att hand

läggningen av ärendena blir mycket tidsödande genom att de skall prövas 

inte bara av förmedlingsorganet och länsbostadsnämnden utan också av 

bostadsstyrelsen och regeringen. Frågan om höjning av låneunderlaget tor

de enligt styrelsen kunna prövas av länshostadsnämnden med hänsyn till 

att förhöjningen begränsas genom kravet att om byggnadskostnaderna skall 

förräntas inom ramen för bruksvärdehyra. 

Styrelsen tar också upp frågan om en omprövning av beslut i vissa fall. 

Varje o~jekt i gammal bostadsbebyggelse är unikt. Överraskningsmomen

ten vid iståndsiittning och restaurering kan därför bli mänga. Även i de fall 

där ingående undersökningar har gjorts av betingelserna för sådana arbeten 

har ursprungliga kalkyler inte sällan rubbats avsevärt. Ofta upptäcks ska

dor i grund och stomme först när arbetena har påbörjats eller har pågårt en 

tid. Härtill kommer prisutvecklingcn. Restaurering av byggnader är i regel 

betydligt mer arbetskrlivande än övrig upprustning. Styrelsen anser mot 

bakgrund härav att möjlighet att ompröva beslut om förhöjt läneunderlag 
resp. tilläggslän hör föreligga i fall. där kostnaderna efter fullbordad re

staurering har blivit betydligt större än beräknat och anledningen härtill 

främst har varit byggnadstekniska förhållanden som inte har kunnat förut-

ses. 
Vad gäller ramen för år 1976 har regeringen t. o. m. den 30 juni meddelat 

ett beslut om lån pä 1.3 milj. kr. Därutöver har bostadsstyrelsen tillstyrkt 
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li'ln på totalt 0,7 milj. kr. Vidare torde till styrelsen under hösten komma in 

ett trettiotal ärenden avseende Stockholm där behovet av lån uppgår till ca 
7 milj. kr. Dessutom finns ytterligare 15 ärenden i vilka behov av tilliiggs

lån bedöms föreligga. Ramen för år 1976 torde dock inte komma att helt tas 

i anspräk. 
Styrelsen erinrar om att det för år 1977 har fastställts en ram på 20 milj. 

kr. och föreslår en lika stor ram för år 1978. 

Beträffande anslags behovet konstaterar styrelsen att det med hänsyn till 

behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret 1975/76 samt anslaget 

för budgetåret 1976/77 endast erfordras ett formellt anslag på 1 000 kr. för 

budgetåret 1977 /78. 

Fiircdmga1Uk11 

Riksdagen heslöt år 1974 (prop. 1974: I bil. 14. CU 1974: 13. rskr 

1974: 86) om vissa allmänna riktlinjer för statens ekonomiska stöd till om

byggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse. För sådan be

byggelse i allmänhet innebar beslutet bl. a. att den dittillsvarande stödfor

men. förhöjt låneunderlag vid beviljande av bostadslån. skulle behållas 

även fortsättningsvis. Gräns för höjningen av låneunderlaget borde. när 

det gäller bostadslån för flerfamiljshus. vara de kapitalkostnader som kan 

förräntas inom ramen för bruksvärdehyran. En motsvarande gräns angavs 

för småhus. 

För särskilt viirdefull bebyggelse, som enligt bestiimmelserna i bygg

nadsminneslagen kan förklaras som byggnadsminnesmärke. infördes sam

tidigt en ny stödform. nämligen ett under tio år ränte- och amorteringsfritt 

tilläggslån. Utgångspunkten för bedömningen av tilläggslånets storlek an

gavs vara att lånet horde täcka rimliga kostnader utöver dem som omfattas 

av låneunderlaget för bostadslån, inkl. förhöjningen. Som riktpunkt vid 

handfäggningen av låneärenden gäller att tilläggslånet i allmänhet inte ut

går med högre belopp än som motsvarar 40 % av låneunderlaget före höj

ningen med möjlighet att gå högre om det finns särskilda skäl. 

I fråga om handläggningen av låneärenden innebiir de riktlinjer som riks

dagen har beslutat att regeringen t.v. beslutar i ärenden om höjning av lå

neunderlaget och i ärenden om tilläggslån. Frågan om en decentralisering 

av beslutanderätten fär prövas av regeringen när erfarenheter av långiv

ningen har vunnits. 

Civilutskottet uttalade år 1975 (CU 1975: 7 s. 30) att det enligt utskottets 

mening vore värdefullt om erfarenheterna av långivningen redovisades se

dan ett antal representativa länebeslut har kunnat följas upp. Påföljande år 

erinrade utskottet (CU 1975/76: 22 s. 48) om att en redovisning i fräga om 

utfallet av tillämpningen av nuvarande regler har förordats. Vad utskottet 

anförde har riksdagen givit regeringen tillkänna. 

Som har framgått av bostadsstyrelsens redogörelse i fråga om hittillsva

rande erfarenheter av långivningen saknas alltjämt tillförlitligt underlag för 
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hedömning av bl. a. länereglcrnas lämplighet. Fram till utgången av år 1976 

har regeringen beviljat tilläggslän i endast fem fall. varav två under år 1975 

och tre under år 1976. Mot denna hakgrund är jag f. n. inte beredd att föror

da någon ändring i gällande riktlinjer för handläggning av låneärenden. 

Vad hostadsstyrclsen har anfört om det angelägna i att kommunen och 

den antikvariska expertisen vid planerande! av åtgärder heaktar den en

skilde låntagarens hehov av information i olika frågor kan jag ställa mig 

bakom. Jag anser emellertid att det f. n. inte är påkallat med några åtgärder 

frän statsmakternas sida i denna fråga. Med hänsyn till vad jag nyss har 

sagt i fråga om handläggningen av låneärenden anser jag inte heller att sty

relsens förslag om att ompröva beslut om förhöjt låneunderlag resp. till

läggslån f. n. påkallar några särskilda åtgärder. 

Beslut om tilläggslån får under år 1977 meddelas intill ett belopp av 20 

milj. kr. Även om antalet ansökningar om tilläggslån har ökat kraftigt -

under hösten 1976 inkom till regeringen närmare ett 20-tal ansökningar om 

tilläggslån - torde ramen för år 1977 inte komma att tas i anspråk helt. 

I anslutning till prövningen av inkomna ansökningar pågår inom rege

ringens kansli vissa överväganden om ändringar i grunderna för tilläggs

långivningen. Övervägandena sker bl. a. mot bakgrund av uttalandena av 

civilutskottet (CU 1975/76: 22 s. 48) om ansvarsfördelningen mellan riks

antikvarieämbetet, planverket och bostadsstyrelsen. Jag räknar med att i 

nästa budgetproposition kunna lägga fram de förslag som dessa övervägan

den kan föranleda. Till dess bör frågan om ram för tilläggslångivningen un

der år 1978 hållas öppen. För att långivningen skall kunna fortgå under 

början av år 1978 krävs dock att viss ram finns tillgänglig. Jag förordar där
för att ramen för beviljande av tilläggslån under år 1978 bestäms prelimi

närt till 5 milj. kr. 
Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med I 000 kr. Från anslaget bör 

även fortsättningsvis betalas ut eventuella ränte- och amorteringsfria lån 

för ombyggnad av studentbostäder. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

J. medge att beslut om tilläggslån tär meddelas intill ett belopp av 

5000000 kr. under år 1978, 

2. till Tilläggs/ån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett investeringsanslag av I 000 kr. 
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Register 

Sid. 
I Öl·ersikt 

DRIFTB UDG ETEN 

A. Bostadsdepartementet m. m. 

11 Bostadsdepartcmentet 
12 Kommitteer m. m. 
12 Extra utgifter 

12 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

8. Bostadsbyggande m. m. 

14 Bostadsstyrclsen 
16 l ,änsbostadsnämnderna 
17 Bostadsbidrag m. m. 
31 Räntebidrag m. m. 
34 Eftergift av hyresförlustlån 

36 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

45 Bidrag till förbättring av boendemiljön 
53 Byggnadsforskning 

58 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

62 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

64 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 
m.m. 

C. Planväsendet 

65 Statens planverk 

67 Bidrag till översiktlig planering m. m. 

D. Lantmäteri- och kartväsendet 

70 Organisation, uppgifter m. m. 

Lantmäteriet: 

73 Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

76 Förrättnings- och uppdragsverksamhet 

81 Mätning och kartläggning 
86 Försvarsberedskap 

87 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 
87 Utrustning 

Summa för driftbudgeten 

131 

Anslag kr. 

11755000 
4000000 

300000 

165000 

16220000 

19663 000 
40210000 

1781000000 
2560000000 

75000000 
265000000 

35 000000 
11000000 
6000000 
2000000 

326000000 

5120873000 

22131000 
6000000 

28131000 

30992000 

1000 
45 581000 

1346000 

6675000 
3000000 

87595000 

5252819000 
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KAPIT ALHUDGETEN 

IV. Statens utlåningsfonder 

89 Lånefonden för bostadsbyggandc 

120 Umcfonden för inventarier i vissa specialbostäder 

121 Lånefonden för kommunala markförvärv 

12.'i Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

V. Fonden för låneunderstöd 

127 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull 

132 

2 20.'i 000 000 

I 000 

I 00 000 000 

I 000 

2305002000 

hostadsbebyggelse I 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1976 

Summa för kapitalbudgeten 2 305 003 000 

Totalt för hostadsdepartementet 7 557 822 000 



Bilaga 17 till budgetpropositionen 1977 

Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 17 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 

den allmänna näringspolitiken, industri och hantverk, mineralförsörjning, 

energihushållning, teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, of

ficiell provnings- och kontrollverksamhet samt flertalet statsägda företag. 
Vidare redovisas här frågor rörande regional utvecklingsplanering och re

gionalpolitiskt stöd som tidigare har tagits upp under arbetsmarknadsde

partementet. 

Nedgången i industriproduktionen som, under intryck av den internatio

nella lågkonjunkturen, inleddes under år 1975 fortgick även under en del 

av å.r 1976. Det oförändrat låga kapacitetsutnyttjandet inom industrin med

förde dessutom att antalet industrisysselsatta ytterligare minskade. Syssel

sättnings- och produktionsutvecklingen inom industrin framgår av följande 

s~mmanställning. 

1960 1965 1970 1975 1976 
(prel.) 

Antal sysselsatta (I 000-tal) I 040 I 089 I 055 I 051 I 023 

Andel av totala syssel-
sättningen% 29,1 29.3 27,3 25,9 25,1 

Andel av totala produktionen 
(%i 1968 års priser) 25,6 27,9 29.7 30,5 29,5 

Strukturomvandlingen synes under 1970-talets första hälft ha fortgått i 

en nå.got långsammare takt, men med en inriktning liknande den som rådde 

under slutet av 1960-talet. Således kan en fortsatt nedgång konstateras av 

produktion och sysselsättning inom beklädnadsindustrin. Under de senas

te åren har också. inom varvsindustrin samt järn- och stålindustrin uppstått 

allvarliga strukturella problem med sysselsättnings- och produktionsned

dragningar som följd. Den snabba tillväxten inom den kemiska industrin 

har fortsatt under 1970-talet. Verkstadsindustrins andel av den totala indu

striproduktionen har ökat. Den grafiska industrin och jord- och stenindu

strin har minskat sina andelar av produktion och sysselsättning. 

Grunden för regeringens näringspolitik är tron på. de enskilda männi

skornas vilja och möjligheter till engagemang och insatser i produktionsli-

1-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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vet. Genom reformeringen av arbetslivet med rätt till insyn och ökat med

bestämmande för de anställda tillvaratas stora fonder av kunnande och er
farenhet på ett bättre sätt. Näringspolitiken utformas därför så att den 

inom ramen för en socialt anpassad marknadshushållning befordrar upp
komsten och utvecklingen av ett mångskiftande och dynamiskt näringsliv. 

Den aktiva näringspolitiken är inriktad på att uppnå målen god ekonomisk 

tillväxt, full sysselsättning och regional balans med hänsyn tagen till hus
hållningen med våra energi- och naturtillgångar. 

En nära samordning behövs mellan industripolitiken och regionalpoliti

ken för att åstadkomma ett mer decentraliserat näringsliv. Genom att loka
liseringsfrågor och regionalpolitiska frågor överförs till industrideparte

mentet förstärks möjligheterna till en sådan samordning. Regionalpolitiken 
syftar till att ge människor i olika landsdelar allsidig sysselsättning och ser
vice samt en god miljö. Den regionalpolitiska stödverksamheten fortgår 
med ytterligare förstärkta insatser nästa budgetår. Bl. a. föreslås ytterligare 
medel bli anvisade för stödå.tgärder i vissa glesbygder. Härigenom möjlig

görs bl. a. bidrag till byggandet av kommunala industrihus i mindre tätorter 
i glesbygden och stöd till särskilda åtgärder i utsatta glesbygder. Samrådet 

i etableringsfrå.gor på grundval av överenskommelsen mellan regeringen 
och Sveriges industriförbund har inletts. Inom regeringskansliet har inrät

tats en särskild delegation för dessa frågor. Stor uppmärksamhet ägnas 
också möjligheterna att stärka näringslivet i Norrbottens län så att en till
fredsställande sysselsättningsnivå kan uppnås i länet. Regeringen har nyli
gen tillkallat en särskild delegation (Norrbottensdelegationen) med uppgift 
att lämna förslag om konkreta åtgärder för att öka sysselsättningen i länet. 

De mindre och medelstora företagen utgör ett viktigt inslag i vårt nä

ringsliv. Näringspolitiken utformas därför så att dessa företag får goda ut
vecklingsmöj\igheter. Inom regeringskansliet har inletts en översyn av oli
ka frågor som berör denna förctagsgrupp med sikte på att år 1977 redovisa 
en samlad småföretagspolitik. I detta arbete integreras också resultaten av 
olika pågående utredningar bl. a. företagareföreningsutredningen. Insat
serna från företagareföreningarnas sida har stor betydelse för de mindre 

och medelstora företagen, samtidigt som föreningarna fungerar som regio

nala replipunkter för den statliga näringspolitiken gentemot småföretagen. 

Föreningarnas framtida verksamhet och organisation kommer nu att över

vägas. 
En kraftig förstärkning föreslås av hantverks- och industrilånefondens 

resurser samtidigt som den statliga garantiramen ökas väsentligt för att 
stödja de mindre och medelstora företagen i den nuvarande strama kredit
situationen. Även förstärkningar av medlen till företagsservice, regional 

utbildningsservice och föreningarnas administration föreslås för nästa bud
getår. Sammanlagt tas upp 40 milj. kr. för dessa ändamål. På myndighets
planet har statens industriverk det samlade ansvaret för dessa typer av 
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stöd och serviceverksamhet. Verket föreslås även nästa budgetår få för
stärkta personalresurser. Vidare föreslås 10,7 milj. kr. bli anvisade som 
statligt bidrag till industriverkets kursverksamhet m. m. som i hög grad är 
inriktad på de mindre och medelstora företagens behov. 

Det är i första hand företagens uppgift att enligt bl. a. trygghetslagstift

ningen ta ansvar för sina anställda och sysselsättningen. Inom en socialt 
anpassad marknadsekonomi måste emellertid statsmakterna underlätta nä
ringslivets anpassning till konjunktur- och strukturförändringar genom att 
ange ramar och riktlinjer för näringspolitiken. Den ökade koncentration av 

ägande och sysselsättning som ofta följer i strukturomvandlingens spår 

måste motverkas med en politik som främjar uppkomsten och utveckling
en av nya företag och produkter. 

De olika branschinriktade åtgärder. som administreras av industriver
ket, förstärks och förlängs till att gälla ytterligare ett år. Sammanlagt före

slås nu för branschåtgärder närmare 60 milj. kr. Textil- och konfektions(te

ko)industriernas läge är fortsatt bekymmersamt. Regeringen har nyligen 
förklarat sig beredd till särskilda stödåtgärder för att upprätthålla syssel
sättningen vid vissa teko-företag i Norrland. Teko-frågorna bereds f. n. 
inom en särskild arbetsgrupp i regeringskansliet. Förslag från gruppen 
väntas bli framlagda under våren 1977. Regeringen kommer inom kort att 

föreslå fortsatta och förstärkta Mgärder för den manuella glasindustrin. 
Former för löpande samråd mellan företagen, de anställda och berörda 

samhällsorgan har skapats för vissa industribranscher genom inrättandet 
av branschråd. Arbetet med att ta fram underlag för näringspolitiska åtgär

der för skogsindustrin och byggbranschen beräknas kunna avslutas i bör
jan av år 1978. Berörda branschråd är referensorgan. 

Den svenska stålindustrin har blivit särskilt utsatt för den pressade 
världskonjunkturen. Ett omfattande utredningsarbete pågår för att skaffa 
underlag för överväganden om industrins framtida struktur. Sålunda stu
deras f. n. både handelsstålet och specialstålet. Utredningsarbetet beräk
nas vara avslutat under våren 1977. Stålbranschrådet fungerar som refe

rensgrupp. 
Varvsindustrins framtid är problemfylld. Genom en kombination av 

strukturpåverkande åtgärder och finansiella åtaganden från statens sida 
bedöms varvsindustrin få möjlighet till en fortsatt verksamhet på en betyd

ligt lägre produktionsnivå än tidigare. En statlig kreditgarantiram på 12 900 
milj. kr. till utgången av år 1978 har ställts till varvens förfogande. Genom 

det tidigare beslutade övertagandet av Eriksbergs Mekaniska Verkstads 
AB och aktiemajoriteten i AB Götaverken är nu huvuddelen av varvsindu

strin i statlig ägo. Det kan inte undvikas att därav föranledda finansiella 
åtaganden blir av stor omfattning. En särskild analysgrupp arbetar nu med 
den framtida utvecklingen av svensk varvsindustri. Förslag kommer att 

föreläggas riksdagen under våren 1977. 

I Norrbottens Järnverk AB har uppkommit betydande förluster bl. a. på 

grund av lågkonjunkturen för stålindustrin och utvecklingen i varvsindu-
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strin. Regeringen har nyligen föreslagit att I 800 milj. kr. skall anvisas för 
finansiell rekonstruktion av företaget. 

På mineralområdet föreslås Sveriges geologiska undersökning och 

nämnden för statens gruvegendom få sammanlagt 11 l milj. kr. i anslag. 

Som ett led i regeringens allmänna politik dras nu uranprospekteringen 

ned. De frigjorda resurserna sätts i stället in på ökad prospektering efter 
malmer och industrimineral. Under våren 1977 kommer mineralpolitiska 
utredningen att redovisa långsiktiga prognoser för Sveriges försörjning 

med mineralråvaror. 
Regeringens energipolitik syftar till att trygga vår energiförsörjning och 

sysselsättning med bevarad handlingsfrihet för framtiden. Ställning till 

energipolitiken för tiden till omkring år 1990 skall tas år 1978. För att ta 
fram underlaget härför har en särskild energikommission nyligen tillsatts. 

Kommissionen skall bl. a. redovisa olika alternativ för den framtida energi
hushl\.llningen. 

Energikonsumtionen har under J 976 kommit upp till ungefär samma 
nivä som före oljekrisen är 1973. Ökade insatser görs för att stimulera till 
energisparande. Stödet till energibesparande åtgärder inom näringslivet 

föreslås bli mer än fördubblat. För nästa budgetår tas upp 170 milj. kr. för 

detta ändamål. I beloppet ingår medel bl. a. för stöd till åtgärder som syftar 
till att ta till vara spillvärme från industriella processer och till att bygga ut 
produktionen av mottryckskraft inom industrin. 

Kärnkraften är förenad med stora problem och risker. Regeringen har 

denna dag lagt fram förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreak
tor kärnbränsle, m. m. Lagen innebär att kärnreaktor får tas i drift endast 
om innehavaren har företett avtal som på ett betryggande sätt tillgodoser 
behovet av upparbetning av använt kärnbränsle och har visat hur och var 
en helt säker förvaring kan ske av det högaktiva avfallet som har erhållits 
vid upparbetningen. I det fall att upparbetning inte äger rum ställs samma 
krav på förvaring av det inte upparbetade bränslet. 

Statens vattenfallsverks investeringsanslag föreslås bli ökat med 279 
milj. kr. till 2 265 milj. kr. I vilken utsträckning medel som tas upp för kärn

kraftanläggningar kommer att utnyttjas blir beroende bl. a. av v.erkets be
dömning av möjligheterna att uppfylla villkoren i nyssnämnda förslag till 

lag. Dessutom kommer regeringen inom kort att ta initiativ till överlägg
ningar med berörda kraftföretag, inkl. vattenfallsverket, med anledning av 

lagförslaget. 
En förutsättning för att vårt framtida energibehov skall kunna tillgodo

ses på ett tillfredsställande sätt är att energiforskningen i ökad utsträckning 

inriktas på att utveckla teknik för användning av förnyelsebara energikäl
lor, såsom solenergi, vindkraft och jordvärmc. Medel tas nu upp för det 

sista året i det treåriga programmet för energiforskning. Sammanlagt har 

därmed under denna huvudtitel anvisats 383 milj. kr. inkl. medel till grund
läggande forskning för energiområdet. 
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Ett väsentligt inslag i näringspolitiken är stödet till teknisk forskning och 

industriellt utvecklingsarbete. Av särskild betydelse är härvid att stärka in

novationskraften i näringslivet. För dessa ändamål föreslås även budget
året 1977/78 ökade insatser. Styrelsen för teknisk utveckling (STU) och 
statens utvecklingsfond, som gör betydande insatser för de mindre och 
medelstora företagen. förstås för nästa budgetår disponera totalt 323 

milj. kr. 
Inom industridepartementets område arbetar f. n. 18 utredningar. Under 

år 1976 har fem nya utredningar tillkallats, bl. a. energikommissionen. 

Bland de utredningar som beräknas avsluta sitt arbete under år 1977 kan 
nämnas STU-kommitten, SINFDOK-utredningen, organisationskom

mitten för havsresursfrågor, byggkoncentrationsutredningen, utredningen 

om samordning av de statsägda varven och Billingenutredningen. 
Utgifterna inom industridepartementets verksamhetsområde beräknas 

för budgetåret 1977/78 minska med I 100 milj. kr. till sammanlagt 4558 

milj. kr. Anslagsminskningen är av teknisk natur och beror på de stora en
gångsanslag som har anvisats under innevarande budgetår på både drift
och kapitalbudgetarna. Liksom tidigare budgetår ligger tyngdpunkten i 

budgeten beloppsmässigt på kapitalbudgeten, där statens vattcnfallsverk 
står för den dominerande delen. Driftbudgeten ökar, om nyssnämnda en

gångsanvisningar räknas bort, med 203 milj. kr. till 1369 milj. kr. 

Allmänna näringspolitiska frågor 

Statens industriverk, som är central förvaltningsmyndighet för industri-, 
energi- och mineralfrågor, ansvarar för betydelsefulla uppgifter gentemot 
de mindre och medelstora företagen bl. a. i fråga om samordning och admi

nistration av industripolitiska stöd- och utvecklingsinsatser. På bl. a. indu
striområdet svarar verket också för en kontinuerlig planerings- och utred
ningsverksamhet. 

Industriverkets utredningsverksamhet avser dels förhållanden och ut

vecklingstendenser i olika industribranscher, dels mer övergripande analy
ser och prognoser avseende branschstruktur, regional struktur m. m., dels 
utredningar i olika frågor som inte har direkt anknytning till någon bestämd 

industribransch, t. ex. utredningar rörande mindre och medelstora företag 
eller de multinationella företagen. Inom ramen för den sistn~mnda utred
ningsverksamheten har verket under år 1976 redovisat utredningar rörande 

bl. a. olika associationsformer för mindre företag och de mindre och me
delstora företagens kreditförsörjning. Vidare har verket startat ett flertal 

utredningar rörande olika strukturpåverkande faktorer i industrin. Under 
år 1977 planerar industriverket att börja redovisa branschstudier med av

seende på den långsiktiga branschutvecklingen för de industrier som be
handlar den fysiska riksplaneringens ram. Verket föreslås nästa budgetår 

få förstärkta resurser för sin utrednings verksamhet. 
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Industriverkets stöd- och utvecklingsinsatser inom det industripolitiska 
området omfattar bl. a. företagsservice. utbildningsfrämjande åtgärder, 

branschprogram och finansiellt företagsstöd. Huvuddelen av dessa insat

ser siktar mot de mindre och medelstora företagen. För betydande delar av 
denna verksamhet utnyttjar industriverket förctagareföreningarna som re

gionala replipunkter. Utöver kraftigt ökade uppgifter på i första hand före
tagsserviceområdet har företagareföreningarna under senare år tillförts 

också andra uppgifter inom näringspolitikens ram, bl. a. i anslutning till 
statsbidragsgivningen till vissa energibesparande åtgärder och kreditgaran

tigivningen för lån till arbetsmiljöförbättrande investeringar. Företagare
föreningsutredningen (A 1975: 03), som har i uppgift att se över föreningar

nas ställning m:h roll inom samhällets näringspolitiska organisation. beräk
nas slutföra sitt arbete i början av år 1977. Inom regeringskansliet har en 
särskild grupp bildats i syfte att med utgångspunkt i regeringens näringspo

litiska syn gå igenom olika frågor rörande småföretagen som inte faller på 
sittande utredningar. Avsikten är att resultatet av gruppens arbete skall re
dovisas under nästa år. Regeringen avser då att lägga fram förslag också 

rörande företagareföreningarnas framtida verksamhet och organisation. 

Resurserna för företagareföreningarnas kreditstödjande och servicein

riktade verksamhet föreslås bli ytterligare förstärkt under budgetåret 
1977/78. I första hand ökas stödet till de mindre och medelstora företagen 
på marknadsförings- och produktutvecklingsomrädena samt till åtgärder i 

exportfrämjande syfte av branschövergripande karaktär och med speciell 
inriktning på de mindre och medelstora företagen. 

I enlighet med riksdagens beslut har länegränsen för företagareförening
arnas direktlän höjts frän 200 000 kr. till 300 000 kr. Kreditstödet till hem
slöjd, hantverk- och småindustri har vidgats till att omfatta även mark
nadsförings- och produktutvecklingsätgärder. Särskilda regler har införts 
för direktlån och lånegarantier till företag inom textil-. konfektions- och 
skoindustrierna. Riksdagen har under våren 1976 beslutat att även tjäns
teproducerande företag skall komma i åtnjutande av företagarcförcningar
nas kreditstödjande verksamhet. Företagareföreningsutredningen har i till
läggsdirektiv fått i uppdrag att skyndsamt lämna förslag till lämplig av

gränsning av en sådan utvidgning av kreditstödet. Utredningen väntas slut

föra sitt arbete inom kort. 
En kraftig förstärkning föreslås av statens hantverks- och industrilåne

fond, vilket innebär att företagareföreningama kan öka sin utlåning till 

mindre och medelstora företag. Samtidigt höjs också ramen för kreditga

ranti till hantverks- o.:h industriföretag väsentligt. 
Industriverket svarar även, genom verkets enhet för företagsutveckling 

(SIFU), för utbildningsinsatser, främst fortbildningskurser i tekniska och 

ekonomiska ämnen. med inriktning mot de mindre och medelstora företa
gen. SIFU föreslås för det kommande budgetåret fä ökade resurser pä ut

bildningsomrädet, i första hand inriktade på företagsanknuten kursverk

samhet. 
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År 1971 upprättades i Skellefteå Stiftelsen Industriellt utvecklingscent

rum i övre Norrland (IUC) med uppgift att stödja de mindre och medel

stora företagen i deras produktutvecklingsarbete. Pä regeringens uppdrag 
har statens industriverk översiktligt utvärderat erfarenheterna av IUC i 
Skellefteå, vilket redovisats i en rapport (SIND PM 1975: 5). Denna har re

missbehandlats. Statens industriverk har nyligen fått i uppdrag att pröva 

behovet av och förutsättningarna för att upprätta en utbyggd och intensi

fierad regional produktutvecklingsservice. Därvid avses bl. a. frågan prö

vas om att inrätta industriella utvecklingscentra i ytterligare ett par regio

ner i landet. 
En särskild utredning. Billingenutredningen (l 1976: 03). har tillsatts för 

att redovisa och analysera olika alternativ för den ekonomiska utveckling

en i området kring södra Billingen. Utredningen beräknas avsluta sitt arbe

te under är 1977. 
Ett system för organiserat informationsutbyte mellan företag och sam

hälle har byggts upp under en treårig försöksperiod. Riksdagen har våren 

1976 antagit lagen (1976: 349) om uppgiftsskyldighet i planeringsfrägor. Det 

utvecklingsarbete som bedrivs med tillämpning av lagen och leds av en 

särskild delegation (DIS) skall fortsätta till utgången av budgetåret 

1977/78. 
Riksdagen antog år 1976 lagen ( 1976: 351) om styrelserepresentation för 

de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Lagen, som trädde i 
kraft den I juli 1976, omfattar alla aktiebolag och ekonomiska föreningar 

med mer än 25 anställda. Försöksverksamheten med ökat löntagarinflytan

de inom den statliga företagsgruppen fortsätter. Företagsdcmokratirådet (I 

1975: 01 ), som leds av chefen för industridepartementet, har under år 1976 

bl. a. medverkat i olika projekt vid det partsammansatta Utvecklingsrådet 

för demokratifrågor (URDEM). 
Den interdepartementala arbetsgrupp som har till uppgift att följa och 

samordna frågor rörande multinationella företag har under året ägnat 

främst informationsfrågorna fortsatt stor uppmärksamhet. Arbetet med en 
förbättrad informationsinsamling kring de multinationella företagens verk

samhet fortsätter. 
Regeringen har i december 1976 givit statens industriverk i uppdrag att 

utreda de multinationella företagens betydelse för svensk industriell tek

nisk utveckling. 
Frågan om utländska företags etableringar och verksamhet i Sverige un

dersöks av utredningen (Ju 1973: 17) om utländska övertaganden av svens

ka företag. Utredningens uppgift är i första hand att föreslå ett system som 

gör det möjligt för samhället att utöva kontroll över dels utländska förvärv 

av svenska företag och etableringar av nya företag, dels utlandsägda före

tags verksamhet i Sverige. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 
år 1977. Frågan om en utökad samhällskontroll av företags förvärv och fö

retagssamgåenden behandlas också av konkurrensutredningn (H 1974: 05). 
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Internationella frågor 

På det nordiska planet har under år 1976 det omfattande arbete som be

drivs inom de av Nordiska ministerrådet upprättade ämbetsmannakom
mitteerna för industri- och energipolitik och för regionalpolitik fortsatt. 
V nder året har framlagts en utredning angående samarbete på naturgasom

rådet som innehåller dels en principskiss till nordiskt gasledningsnät, dels 
en diskussion om utnyttjandet av naturgas på Nordkalotten. Inom ramen 

för det program för energisamarbete som redovisades för Nordiska rådet 
år 1975 har den nordiska industrifonden på uppdrag av ministerrådet utar

betat en rapport med förslag till utvidgat nordiskt samarbete beträffande 

forskning och utveckling på energiområdet. Industrifonden har under år 
1976 fått medel från ministerrådets budget för förstudier rörande projekt 
av betydelse för energihushållningen. En rapport om utvidgat nordiskt 
samarbete inom kärnsäkerhetsområdet har lagts fram. 

En svensk-norsk kommitte har tillsatts för att utreda möjligheterna till 

ett närmare samarbete rörande energi- och industrifrågor mellan de båda 
länderna. Kommitten beräknas redovisa sitt arbete under våren 1977. 

På det regionalpolitiska planet inleds under år 1977 en utvärdering av det 

nordiska samarbete som har pågått sedan år 1973. A vsiktcn är att ett nytt 
nordiskt regionalpolitiskt handlingsprogram skall kunna läggas fram under 

år 1978. 

Verksamheten inom ramen för de blandade kommissioner som har upp

rättats genom regeringsavtalen om ekonomiskt, industriellt, tekniskt och 
vetenskapligt samarbete mellan Sverige och ett antal länder i Östeuropa 
har under år 1976 vidareutvecklats och väntas under år 1977 äga rum i del
vis nya och mer rationella former. 

Ett avtal med Tyska Demokratiska Republiken om ekonomiskt, indu

striellt och tekniskt samarbete ingicks år 1976. Överenskommelser väntas 
bli träffade under år 1977 om tioåriga program för utvecklingen av samar
betet med 1Jeckoslovakien och Rumänien. 

Företrädare för industridepartementet har medverkat i tillämpningen av 

överenskommelserna om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete 
med Algeriet, Egypten, Indien, Iran och Libyen. Under år 1976 har dess

utom de informella kontakterna fördjupats på industri- och energiområde
na med bl. a. Irak, Mexiko, Nigeria och Venezuela. Vidare har relationer

na med Frankrike och Kanada ifråga om industriella och tekniskt-veten

skapliga projekt intensifierats. Denna utveckling väntas fortsätta under år 

1977. 

På det multilaterala planet ledde arbetet inom OECD rörande internatio
nella investeringar och multinationella företag år 1976 till antagande av en 

ministerrådsdeklaration som innefattade bl. a. en kod för multinationella 
företags verksamhet. Deklarationen, som bl. a. ger vissa riktlinjer för de 

multinationella företagens verksamhet inom OECD-omrädet, är den första 
samordnade ansatsen att på internationell regeringsnivå angripa de kom
plexa problem som förknippas med internationella investeringar och multi-
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nationella företag. Sverige spelade en aktiv roll såväl vid tillkomsten av 

denna deklaration som i arbetet i FN:s kommission för transnationella fö

retag. Det fortsatta arbetet inom denna kommission kommer under år 1977 
att kräva stora arbetsinsatser, varvid förhandlingsarbetet rörande formule
ringen av en världsomfattande kod beträffande transnationella företag är 

av särskild betydelse. Också för det närbesläktade arbetet inom UNCTAD 
rörande en internationell kod för teknologiöverföring har industrideparte

mentet huvudansvaret för den svenska representationen. Under år 1977 

kommer departementet att i nära kontakt med industriverket ta del i UNI
DO: s s. k. industrikonsultationer beträffande bl. a. gödselmedels- samt 

järn- och stålindustrin. 
Industridepartementet har under år 1976 aktivt medverkat i FN:s, UNC

TAD:s och konferensens om internationellt ekonomiskt samarbete (CIEC) 

diskussioner rörande relationerna mellan i- och u-länder mot bakgrund av 
strävandena att genomföra en ny ekonomisk världsordning. Diskussioner
na rörande överföring av industriell och teknologisk kapacitet till u-länder
na, strukturella anpassningsåtgärder i i-länderna, råvaror m. m. kommer 
att fortsätta under år 1977. Inom OECD:s industrikommitte har utarbetan
det av en internationell överenskommelse som länkar samman nationell 
lagstiftning rörande dataflöde över gränserna tilldragit sig särskilt intresse 

från svensk sida. Inom industrikommitten har man vidare från Sveriges si

da strukit under betydelsen av en aktiv regionalpolitik under perioder av 
konjunkturdämpningar. 

Arbetet inom det s. k. COST-samarbetet, i vilket EG-staterna och tio 
utanförstående stater deltar, har lett till utarbetande av tre nya samarbets
avtal rörande elektroniska vägtrafikhjälpmedel, bildtclefonteknik och 

oceanografiska mätstationer. A vtalcn väntas bli undertecknade under år 

1977. 

Branschfrågor 

Inom det branschpolitiska området har arbetet under år 1976 i hög grad 
inriktats på analyser och bedömningar av industribranscher med struktu
rella problem. Under loppet av år 1976 har dessa problem under intryck av 
en hårdnande internationell konkurrens vuxit inom flera branscher, såsom 

varvs-, stål- och tckoindustriema. Regeringen följer f. n. noga utveckling

en inom dessa branscher. För varvs- och tekoindustriema kommer förslag 

om åtgärder att föreläggas riksdagen under våren 1977. 
Inom skogsindustrin och byggsektorn är strukturproblemen delvis av 

annan karaktär än i övriga branscher såtillvida att de i högre grad är be
tingade av inhemska faktorer. För skogsindustrin är det råvarusituationen 

och för byggsektorn den inhemska efterfrågan samt förändringen i denna 
som i första hand har fått återverkningar på senare tid. 

Beträffande skogsindustrin på.går ett omfattande utredningsarbete i indu

stridepartementets regi. I arbetet ingår bl. a. en studie rörande den svenska 

massa- och pappersindustrins konkurrenssituation i dagsläget och på !äng-
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re sikt samt studier av sågverks- och skivindustrins struktur och utveck
ling. Utredningsarbetet beräknas bli slutfört under våren 1977. Skogs

branschrådet är regeringens referensorgan i arbetet. Resultaten av detta 
utredningsarbete avses, tillsammans med förslagen från 1973 års skogsut
redning, ligga till grund för regeringens ställningstagande om den framtida 
inriktningen av skogs- och skogsindustripolitiken. Regeringen avser att 

lägga fram ett näringspolitiskt program för skogsnäringen under är 1978. 
För byggsektorn har den utrednings- och kartläggningsverksamhet som 

inleddes under år 1975 fortgått planenligt. Rapporter angående byggnads
och byggmaterialindustrins struktur, verksamhet och utveckling väntas bli 
lämnade av statens industriverk under våren 1977. Dessa rapporter skall 
tillsammans med bl. a. byggkoncentrationsutredningens (I 1975: 07) förslag 
bilda underlag för regeringens ställningstagande till den framtida politiken 
på byggområdet. Regeringens referensorgan i detta arbete är byggbransch

rådet. 
För att närmare kartlägga stålindustrins situation och analysera behovet 

av och möjligheterna till strukturrationaliserande åtgärder har under år 

1976 inletts ett omfattande utredningsarbete. Inom handelsstålområdet är 
en särskild utredning - handelsstålutredningen - verksam. I detta arbete, 
som skall avrapporteras våren 1977, ingår studier av bl. a. marknadsut
veckling, tillgången på metallurgiskt kapacitet i landet, stordriftens bety
delse för produktionskostnadema samt råvaruförsörjningen. 

Inom specialstålsområdet har Jernkontoret under år 1976 genomfört ett 
omfattande kartläggningsarbete vad avser branschens problem och fram
tidsutsikter. Under hösten har också ett antal strukturella förändringar ak
tualiserats inom branschen. Jernkontorets arbete fullföljs nu av en särskild 
utredningsman med uppgift att bl. a. lämna underlag för regeringens be
dömningar av behovet av statlig medverkan i specialstålindustrins struk
turomvandling. Utredningsmannen skall avrapportera sitt arbete under 

förvåren 1977. 
Riksdagen beslöt vären 1976 att svensk varvsindustri genom en kombi

nation av strukturella åtgärder och finansiella åtaganden från statsmakter

nas sida skulle ges förutsättningar för en fortsatt verksamhet, men på en 
betydligt lägre produktionsnivå än tidigare. En statlig kreditram på 12 900 
milj. kr. ställdes till svensk varvsindustris förfogande för perioden den I 
juli 1976-31december1978. Av detta belopp avsågs 3600 milj. kr. garan
tier för produktion av fartyg i varvens egen regi. En särskild rädgivande 
nämnd, nämnden för fartygskreditgarantier, inrättades den I juli 1976 med 
uppgift att allsidigt pröva riskerna med de statliga garantiåtagandena. 

För att medverka till en i förhållande till marknadsutsikterna nödvändig 

minskning av den svenska varvsindustrins kapacitet och en samordning av 
varvsverksamheten i Göteborg övertog staten den l juli 1976 ytterligare 
aktier i AB Götaverken så att statens andel nu uppgår till 51 % av aktiekapi
talet. Samtidigt fördes det sedan år 1975 statsägda Eriksbergs Mekaniska 
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Verkstads AB samman med AB Götaverken. Därigenom sammanförs ny
byggnadsverksamheten i Göteborg under en ledning för att efter hand kon
centreras till Götaverken Arendal. 

Genom övertagandet av aktiemajoriteten i den nya varvskoncernen i 
Göteborg har statens ägaransvar i varvsindustrin utvidgats betydligt. Sta
ten ägde tidigare Uddevallavarvet och Karlskronavarvet. I syfte att utreda 
former för organisation och samordning av det statliga ägarengagemanget i 
branschen har under är 1976 en särskild utredning (I 1976: 01) tillsatts. 
Denna beräknas avge sin rapport under våren 1977. 

En särskild analysgrupp har tillsatts hösten 1976 för att bl. a. bedöma 
omfattning av och form för ett ägarkapitaltillskott till den statliga varvs
gruppen. Denna fräga skall samordnas med frägan om organisation av de 
statsägda varven samt dessa enheters långsiktiga framtida verksamhet. 

Regeringen avser att under vären 1977 redovisa dessa frågor för riksdagen. 
Stora tillskott av ägarkapital torde bli ofrånkomliga. 

Statsmakterna fattade våren 1976 beslut om förstärkta industripolitiska 
åtgärder för teko-industiema under budgetåren 1976/77 och 1977/78 -
främst ett särskilt rationaliseringsprogram för konfektionsindustrin. Mot 
bakgrund av att teko-industriernas läge ytterligare försämrades under hös
ten 1976 har regeringen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt 
utreda omfattningen och inriktningen av ett eventuellt utvidgat stöd. Grup
pens förslag väntas föreligga under våren 1977. 

Statsföretag AB fick vären 1976 i uppdrag att förhandla med den grund
textila bomullsindustrin om en ägarmässig samordning. Ett förslag från 
Statsföretag AB har hösten 1976 lämnats till regeringen. 

Inom ramen för branschprogrammen vid statens industriverk och i sam
arbete med överstyrelsen för ekonomiskt försvar har ett arbete pågått un-

0 
der år 1976 med att ästadkomma en mer rationell struktur inom läderskoin-
dustrin. Ett förslag har nyligen lämnats till regeringen. 

En arbetsgrupp vid statens industriverk har i februari 1976 avlämnat en 
rapport (SIND PM 1976: 3) rörande den manuella glasindustrin. Rapporten 
har rcmissbehandlats. Under den senaste tiden har flera problem i bran
schen kommit in i ett akut skede. Den redan tidigare pressade lönsamheten 
har ytterligare försämrats bl. a. genom snabbt stigande produktionskostna
der. Vidare föreligger omfattande investeringsbehov främst vad avser ar
betsmiljön. Regeringen kommer inom kort att lägga fram förslag om fort
satta och vidgade stödätgärder för den manuella glasindustrin. 

Petroindustriutredningen har hösten 1976 avgett sitt slutbetänkande 
(SOU 1976: 59) Petroindustrin i Sverige - petrokemisk industri. Betänkan
det har remissbehandlats. 

Industriverket har nyligen fått i uppdrag att göra en branschutredning 

rörande den svenska gummivaruindustrin. 
Sveriges lnvesteringsbank AB och AB Svensk Exportkredit fyller viktiga 

uppgifter genom att medverka till näringslivets finansiering av investe-
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rings- och exportprojekt. l båda instituten har utlåningen under senare är 
ökat kraftigt. Ökningen väntas fortsätta under de närmaste åren. Av Inves

teringsbanken beviljade län och garantier uppgick vid utgången av augusti 
1976 till 5 500 milj. kr. vilket innebär en ökning med 600 milj. kr. frän års

skiftet. Exportkredits beviljade län uppgick till drygt I 000 milj. kr. under 
1976 mot 827 milj. kr. under är 1975. Eftersom en ytterligare expansion av 

utlåningen inom båda bolagen begränsas av storleken i den nuvarande upp
låningsrätten, föreslås nu förstärkningar av denna genom att Exportkredits 

aktiekapital födubblas från 200 till 400 milj. kr., medan Investeringsban
kens möjlighet att ta upp lån väsentligt ökar genom att multipeln för utlå

ningsrätten föreslås bli höjd från fem till åtta gånger det egna kapitalet. 
Samtidigt föreslås den statliga garantin för bankens förpliktelser bli höjd 
från 2000 till 4000 milj. kr. 

Regional utveckling 

Den regionala balansen har hittills under 1970-talet förbättrats länen 
emellan. Expansionen i storstadslänen har dämpats och skogslänen har 

kunnat hälla befolkningsnivän frän är 1970 och i en del fall har de kunnat 
redovisa befolkningsökning. Under de senaste åren har samtliga skogslän 

haft ett intlyttningsöverskott. I flera län i mellersta och södra Sverige har 
under de senaste åren befolkningen minskat. 

Befolkningsutvecklingen har hittills under 1970-talet varit mer balanse

rad än tidigare för olika orttyper. Storstadsomräden och primära centra 
har haft en måttlig tillväxt. likaså de s. k. regionala centra. Befolkningsut
vecklingen i kommuncentra har varit positiv och ligger genomgående över 
de prognoser som har lämnats i länsplanering 1974. För kommuncentra i 
inre stödomrädet har utvecklingen dock varit något mer negativ än vad 
som tidigare har förutsetts. Befolkningsminskningen under 1960-talet har 

fortsatt också under första hälften av 1970-talet på dessa orter, men i lägre 
takt. För de allra minsta orterna i stödomrädet fortsätter minskningen. An
talet bosatta i glesbygd har under perioden 1971-1975 minskat med 5, I%. 
vilket innebär en långsammare minskning än under 1960-talet. 

Sysselsättningen har under den första hälften av 1970-talet ökat med 
över 200 000 förvärvsarbetande. Den regionala fördelningen av dessa upp
visar en helt annan bild än tidigare. Bl. a. har sysselsättningen i landets 

norra delar ökat påtagligt. De fyra nordligaste länen har under den senaste 
femårsperioden ökat sin sysselsättning med 11 %. Men fortfarande är för

värvsfrekvenserna alltför låga i dessa län. 
Utvecklingen av befolkning och sysselsättning har hittills under 1970-

talet varit mer balanserad för de olika ortstypcrna än vad utvecklingen un

der slutet av 1960-talet gav anledning att förmoda. En viss stabilitet har 
uppnåtts i befolkningsutvecklingen mellan länen. Stora skillnader förelig

ger dock fortfarande beträffande arbetslöshet och sysselsättningsgrad. 
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Skälen för en kraftfull regionalpolitik kvarstår därför. Till de tidigare upp

gifterna läggs härvid även kravet på bättre inomregional balans. 

Riksdagen har nyligen genom beslutet om samordnad sysselsättnings

och regionalpolitik lagt fast inriktningen av den framtida regionalpolitiken 
(prop 1975/76: 21 I. AU 1976/77: 7. rskr 1976/77: 79). Riksdagsbeslutet in

nebär bl. a. att regionalpolitiken får en mer decentralistisk inriktning. Poli

tiken förstärks så att människor i olika landsdelar ges möjlighet till allsidig 

sysselsättning och service samt en god miljö. Bosättning i glesbygder och 

mindre tätorter underlättas. 

Läns planeringen kommer framöver att fortlöpande följas upp och utvär

deras. Regeringen kommer att ange riktlinjer för det fortsatta arbetet i lä

nen. Länsstyrelserna har redan inlett en översyn av länsplaneringens pla

neringsunderlag. En första redovisning frän länsstyrelserna sker under 

hösten 1977. 
Regionalpolitiskt stöd lämnas främst i form av lokaliseringsstöd vid in

vesteringar samt introduktionsstöd, utbildningsstöd och sysselsättnings

stöd. Under de senaste budgetåren har det regionalpolitiska stödet bidragit 

till sysselsättningsökningar på omkring I 000 arbetstillfällen per budgetår. 
Lokaliseringsstödets omfattning och geografiska fördelning under perio

den den I juli 1965 - den 30 juni 1976 framgår av följande tabell. 

l.oka/iseringsstöd till företag. ex kl. turi.l"tföretag, under perioden 1965-07-01-1976-06-30 (I 000-ta/ kr.) 

Län 

Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 

därav inom stödområdet 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 

därav inom stödområdet 
Älvsborgs 

därav inom stödområdet 
Skaraborgs 
Värmlands 

därav inom stödomrftdet 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 

därav inom stödområdet 
Gävleborgs 

därav inom stödområdet 
Västernorrlands 

Antal 
företag 

4 
19 
27 
9 

18 
22 
7 

21 
5 

14 
4 
3 

31 
26 
71 
39 
10 

161 
117 

15 
Il 

199 
186 
118 
95 

134 

Beviljat stöd Fördel
---------------ning 
Bidrag 

730 

9472 

8316 
4470 
2590 

8828 
8 513 

19165 
19165 
7375 

77450 
68964 

500 
1770 

86986 
83819 
75868 
70189 

131913 

Lån 

15170 
55954 
82773 
35600 
18675 
67644 
17079 
8816 

40468 
21403 

3383 
17820 
56002 
38770 

158591 
115 516 
57284 

316459 
209152 

62279 
48436 

386624 
325158 
260700 
176684 
447792 

Summa 

15900 
55 954 
92245 
35600 
18675 
75960 
21549 
11406 
40468 
21403 

3 383 
17820 
64830 
47283 

177 756 
134681 
64659 

393 909 
278116 

62779 
50206 

473610 
408977 
336568 
246 873 
579705 

% 

0,4 
1.5 
2.4 
0,9 
0,5 
2,0 
0,6 
0,3 
1,1 
0,6 
0,1 
0,5 
1,7 
1,2 
4,7 
3,5 
1,7 

10,4 
7,3 
1,7 
1,3 

12,5 
I0,8 
8.9 
6,5 

15,3 

Beräknad 
syssel
sättnings
förändring 

75 
406 

1379 
565 
243 

I 123 
224 
253 

1195 
210 
111 
332 
940 
678 

3058 
1589 

638 
4 732 
3418 

439 
433 

3901 
3404 
3908 
3 246 
4673 
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Län Antal Beviljat stöd Fördel-
företag ning 

Bidrag Lån Summa % 

Jämtlands 103 76379 136544 212923 5.6 
Västerbottens 169 145039 407162 552201 14,5 
Norrbottens 143 114257 328870 443127 11,7 

Totalt 1311 766638 3034449 3801087 100,0 

Därav: 
inom inre stödområdet 347 306732 498137 804869 
inom allm. stödområdet 
cxkl. det inre stödområdet 620 418566 1713407 2 131 973 
inom gränsområdet till 
det allm. stödområdet 
(grå zonen) 98 19832 322011 341 843 

Utanför stödområdet har stöd lämnats dels till företag i vissa områden 

intill stödområdesgränsen, dels till företag i orter med ensidigt näringsliv 

och orter som har drabbats av företagsnedläggningar. 

Ramen för beslut om regionalpolitiskt stöd under femårsperioden 
1973/74-1977/78 ökades genom beslut av riksdagen våren 1976 till 4000 

milj. kr. (prop. 1975/76: 100 bil. 13. lnU 1975/76: 37, rskr 1975/76: 250). Av 

beloppet har 850 milj. kr. beräknats för lokaliseringsbidrag/ 

avskrivningslån. 325 milj. kr. för utbildnings- och introduktionsstöd. 150 
milj. kr. för sysselsättningsstöd och 2 650 milj. kr. för lokaliseringslån. U n

der perioden får dessutom outnyttjat utrymme tas i anspråk av den ram för 

beslut om regionalpolitiskt stöd som fastställdes för treårsperioden 

1970/71-1972/73. 
Sysselsättningsutredningen (A t 974: 02) har fått i uppdrag att se över 

formerna för det regionalpolitiska stödet efter utgången av budgetåret 

1977/78. Utredningen skall bl. a. behandla frågan om indelning av landet i 

stödområden och överväga behovet av och formerna för andra kriterier för 

fördelning av stödet än den nuvarande geografiska indelningen. 
Under perioden den I juli 1976-den 30 juni 1978 pågår en försöksverk

samhet med decentraliserad beslutanderätt i vissa ärenden om regionalpo

litiskt stöd. Länsstyrelserna inom det allmänna stödområdet får besluta 

om lokaliseringsstöd till industriföretag om investeringarna uppgår till 
högst 1,5 milj. kr. Länsarbetsnämnderna fär besluta om sysselsättnings

stöd till industriföretag. Under samma period pågår också en försöksverk

samhet med regionalpolitiskt stöd i form av statlig lånegaranti för vissa 

marknadsföringsåtgärder. Ramen för beslut om bl. a. sådan lånegaranti 

föreslås nu bli ökad. 
Med stöd av riksdagens beslut har regeringen uppdragit åt Stiftelsen In

dustricentra att planera nya anläggningar i Ljusdal och Haparanda. Stiftel

sen har också fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av anläggningarna 

i Strömsund och Lycksele. 

21, I 

56.1 

9.0 

Berfil5.nad 
syssel-
sättnings-
förändring 

2281 
4 759 
2 438 

38092 

7 533 

19602 

3093 
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Regeringen träffade i april 1976 en överenskommelse med Sveriges indu

striförbund om samråd i lokaliseringspolitiska frågor. Syftet med samrådet 

är att skapa förutsättningar för att regionalpolitiska synpunkter beaktas på 

ett tidigt stadium vid planeringen av investeringar inom industrin. För 

verksamheten svarar en särskild delegation för etableringsfrågor inom re

geringskansliet. Delegationen har inlett sitt arbete under hösten 1976. 

Regeringen föreslår nu att medel från anslaget Regionalpolitiskt stöd: Bi

dragsverksamhet skall fä tas i anspråk även enligt den s. k. offertprincipen. 

Det innebär att regeringen undantagsvis och efter prövning i varje särskilt 

fall får möjlighet att - om inte gängse stödformer räcker till - lämna sär

skilt bidrag för att täcka klart avgränsade merkostnader till följd av en re

gionalpolitiskt betingad lokalisering. 

De särskilda stödåtgärdema i glesbygder föreslås bli förstärkta. Bl. a. av

ses särskilda medel kunna tas i anspråk för bidrag till byggnadskostnader

na för kommunala industrihus i mindre orter i det inre stödområdet och för 

sysselsättningsprojekt i särskilt utsatta glesbygder. 

I enlighet med det beslut som riksdagen nyligen har fattat om Norrlands

fondens framtida verksamhet. anvisas ett ökat tillskott till fondens verk

samhet för att främja näringslivets utveckling i Norrland. Fonden föreslås 

få ett totalt tillskott för verksamhetsåret 1977 med 30 milj. kr .. vilket inne

bär en ökning med 10 milj. kr. jämfört med detta år. Verksamheten skall 
inriktas på näringslivsfrämjande åtgärder främst i de norrländska inlands

kommunerna, bl. a. för att stimulera nyetablering av företag inom områ

det. 

Regeringen har nyligen tillsatt en delegation (I 1976: 04) som skall lämna 

konkreta förslag o.n åtgärder som kan bidra till en ökad sysselsättning i 

Norrbottens län. I första hand kommer arbetet att koncentrera:> till indu

strisektorn. men det kommer även att omfatta andra näringsgrenar. Norr

bottensdelegationens arbete beräknas komma att sträcka sig över två år. 
Regeringen har nyligen lagt fram förslag om regionalpolitiskt stöd för att 

säkerställa de etableringar inom tekobranschen som AB Algot Johansson 

och AB Eiser gjorde i början av 1970-talet på sex platser i Norrland. Ge

nom stödet tryggas sysselsättningen under två år för huvuddelen av de sys

selsatta vid dessa anläggningar i Norrland. 

Mineralförsörjning 

Frågor som rör mineralförsörjningen har uppmärksammats allt mer på 

senare tid. I flera industriländer har regeringarna vidtagit åtgärder i syfte 

att trygga försörjningen med mineralråvaror och åstadkomma ett balanse

rat utnyttjande av naturresurserna på \äng sikt. 

I Sverige har råvaru- och naturresursfrägoma fått ökad betydelse de se

naste åren. Inte minst mot bakgrund av den internationella utvecklingen pä 

råvaruområdet framstår det som angeläget att dessa frågor ägnas fortsatt 
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stor uppmärksamhet i samband med utformningen av industripolitiken på 

lång sikt. 

Utformningen av industripolitiken såvitt gäller råvaru- och naturresurs

området förutsätter en samlad överblick över hela råvaruområdet och jäm

förelser mellan utvecklingen för olika rävaror. 

Mineralpolitiska utredningen (I 1974: 02) väntas under våren 1977 lämna 

delbetänkanden med prognoser över Sveriges långsiktiga försörjning med 

mineralråvaror för dels metaller, dels industrimineral. Utredningen skall 

därefter överväga om en ändrad inriktning eller utformning av mineralpoli

tiken är motiverad med hänsyn till samhällets längsiktiga behov. 

Näringspolitiska rådets arbetsgrupp för råvarufrägor beräknas likaså i 

bö1jan av år 1977 lämna en rapport. Målet för gruppens arbete är att söka 

väga samman skilda uppfattningar till en samstämd bild av utvecklingen 

för olika industriråvaror och diskutera den näringspolitiska innebörden av 

denna utveckling. 

I enlighet med de nordiska regeringarnas beslut att utreda den nordiska 

ri\.varu- och naturrcsurssituationen har under år 1976 tillgängliga data om 

råvaru- och naturresurser i de nordiska länderna ställts samman. Arbetet 

fortsätter nu med sikte på att ta fram underlag för en utvärdering av prak

tiska samarbetsmöjligheter vad gäller utnyttjandet av resurserna. Utred

ningsarbetet beräknas bli slutfört under år 1977. 

Statens industriverk gör f. n. en särskild utredning om utvinning av sand 

och grus, särskilt från havsområden. Verket har i november 1976 publice

rat en rapport (SIND PM 1976: 10) om resultatet av en försöksinventering 

av sand- och grusförekomster. Utredningen beräknas bli slutförd under se

nare delen av år 1977. 
Den utredning (I 1975: 06) som tillsattes hösten 1975 för att utreda frågan 

om inrättande av ett organ för havsresursfrågor. väntas avlämna sina för

slag under senare delen av år 1977. 

Arbete i syfte att trygga Sveriges försörjning med olika metaller och mi

neral pågår sedan många år. Sveriges geologiska undersöknings (SGU) ar

bete är härvid av grundläggande betydelse. SGU utför dels karterings- och 

dokumentationsarbeten, som bildar den geovetenskapliga grundvalen för 

ett ändamålsenligt utnyttjande av våra naturtillgångar. dels prospektering 

som ger direkt kunskap om mineralresursernas belägenhet och egenska

per. Som ett led i regeringens allmänna politik minskas SGU:s medel för 

uranprospektering med närmare 7 milj. kr. till 10 milj. kr. Minskningen är 
ett led i en successiv neddragning av den statliga uranprospekteringen. 

För sin prospektering anlitar nämnden för statens gruvegendom SGU på 

uppdragsbasis. För sådana uppdrag föreslås nämnden för budgetåret 

1977/78 fä disponera 35,6 milj. kr., vilket innebär en ökning med 11,6 milj. 

kr. jämfört med innevarande budgetår. Genom denna väsentliga utökning 

av nämndens uppdrag till SGU bör det vara möjligt att bemästra de pro

blem som kan uppstå vid SGU som följd av den minskade uranprospekte-
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ringen. De ökade resurserna för nämnden möjliggör dels intensivare un

dersökningar av hittills kända uppslag. dels prospektering efter s. k. indu

strimineral. 

Nämnden för statens gruvegendom föreslås också få sitt kompetensom

rå.de utvidgat. så. att närn11den också skall kunna prospektera efter andra 

mineral än dem som regleras i gruvlagen ( 1974: 342) och alltså är inmut

ningsbara. Nämnden kommer härigenom att kunna ge uppdrag till SGU 

om s. k. fullprospektering. 

Nämnden för statens gruvegendom har nyligen lämnat en redogörelse 

för hittillsvarande undersökningar av förutsättningarna för gruvbrytning i 

Kaunisvaara i Pajala kommun. LKAB rapporterade i början av år 1976 om 

de företagsekonomiska förutsättningarna för projektet. Under år 1976 har 

bl. a. avsättningsmöjligheterna för malmen studerats ytterligare. Vidare 

har statens industriverk på nämndens uppdrag gjort en utredning om de 

samh;lllsekonomiska konsekvenserna av projektet. Enligt industriverket 

ter sig en investcrinci i Kaunisvaaragruvan f. n. utomordentligt riskfylld 

från såväl samhällsekonomisk som företagsekonomisk synpunkt. Nämn

dens ställningstagande kan ske när alla utredningsarbeten har avslutats. 

Alunskiffer. som förekommer på flera ställen i Sverige. innehåller dels 

energiråvaror (olja och uran). dels mineralråvaror för verkstadsindustrin 

(t. ex. aluminium. vanadin. molybden. nickel och s. k. sällsynta jordarts

metaller), dels också råvaror för gödsc!mcdelsindustrin (t. ex. kalium. na

trium och fosfor). I Ranstad pågår sedan år 1975 undersökningar för att sö

ka utvinna alunskifferns innehåll av såväl kolhaltiga bränslen som metaller 

och uran. 
LKAB har i november 1976 redovisat huvuddragen i ett projekt rörande 

fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete för utnyttjande av alunskiffer. 

Företaget föreslår att projektet baseras på en produktionsanlaggning i 

Ranstad. som är dimensionerad för bearbetning av I milj. ton skiffer per 

år. Under våren 1977 kommer LKAB att också belysa de personal-. tids

och kostnadsmässiga konsekvenserna om anläggningen dimensioneras för 

en mindre skifferhrytning än I milj. ton per år. Vidare skall samma konse

kvenser belysas vid ett alternativ. som innebär forskningsarbete utan skif

ferproduktion, och därutöver ett alternativ med nedläggning av verksam

heten i Ranstad och återställning av naturen. I avvaktan på att ett mer full

ständigt beslutsunderlag föreligger. föreslås att 13,6 milj. kr. i form av ett 

t. V. ränte- och amorteringsfritt lån ställs till LKAB:s förfogande för metod

utveckling och utredningar under tiden juli-december 1977. Under hösten 

1977 beräknas regeringen kunna fatta beslut om eventuell fortsättning av 

projektet. Om beslutet blir att verksamheten i Ranstad skall avvecklas. 

kommer återanställningsarbeten att börja utföras under första halvåret 

1978. 

Regeringen har i december 1976 uppdragit åt statens industriverk att ut

reda vissa frågor angående dels alunskiffer. dels diabas. 

2-Rik.rdagen 1976/77. Nr/(}(). Bilaga 17 
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Energihushållning 
Energianvändningen i Sverige har under 1970-talet ökat långsammare än 

under 1960-talet. Till följd av oljekrisen vintern 1973-1974 och därmed 
sammanh~ingande prishöjningar samt de restriktioner och bcsparingsåtgär

dcr som dfl vidtogs minskade energikonsumtionen mellan 1973 och 1974. 

Mellan 1974 och 1975 ökade den med 2 %. Den totala förbrukningen sist
nämnda år var dock lägre än år 1973. 

Enligt senaste bedömningar (december 1976) kan landets totala faktiska 
energikonsumtion under år 1976 beräknas uppgå till 441 TWh1 vilket inne

bär en ökning i förhållande till år 1975 med 6 %. Härvid bör noteras att år 
1976 har varit kallare än normalt. Konsumtionen år 1976 ligger därmed nå

got över 1973 års nivå. Preliminära bedömningar - utifrån bl. a. konjunk
turinstitutets prognoser beträffande den ekonomiska aktiviteten - av ut
vecklingen under år 1977 pekar på en ökning av energikonsumtionen med 
drygt I % till sammanlagt ca 446 TWh. 

I samband med att statsmakterna våren 1975 lade fast riktlinjer för ener
gipolitiken för tiden till år 1985 förutsattes att nästa tidpunkt för större 

energipolitiska beslut skulle bli år 1978. En särskild energikommission (I 
1976: 05) har tillkallats för att ta fram underlag härför. Kommissionen skall 
bearbeta frågor om förbättrad energihushållning samt föreslå åtgärder i 

detta syfte. Till den I juli 1978 då kommissionens arbete i sin helhet skall 

vara slutfört skall bl. a. alternativa energiprogram fram till är 1990 ha redo
visats. Kommissionen har ocksä till uppgift bl. a. att granska och utvärdera 
erfarenheter och forskningsrapporter rörande kärnkraftens säkerhet och 

hantering av utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall. En beredskaps
plan skall utarbetas för avveckling av kärnkraft att sättas ikraft om säker
hetsproblemen inte kan lösas. Kommissionen skall belysa den försörj
ningstrygghet som kan uppnås i de olika alternativen och ge en bedömning 
av kostnaderna som är förknippade med dem. 

Energisparkommittcn (I 1974: 05) har lämnat förslag om obligatorisk in
spektion av eldningsanläggningar. Förslaget har remissbehandlats. 

Statens industriverk har i en rapport (SIND 1976: 3) Tätorternas och den 

tunga industrins energiförsörjning lämnat en första redogörelse för energi
besparingsmöjligheterna inom den tunga industrin och möjligheterna att ta 
till vara spillvärme från industriella processer och bygga ut produktionen 

av mottryckskraft. Rapporten har remissbehandlats. Mot bakgrund av 

bl. a. industriverkets rapport och remiss behandlingen av denna föreslås nu 
att stödet till energibesparade åtgärder inom näringslivet för budgetåret 
1977/78 mer än fördubblas till 170 milj. kr. Av detta belopp avser 128 milj. 

kr. åtgärder i näringslivets byggnader, inkl. trädgårdsnäringens byggnader, 

och industriella processer samt 42 milj. kr. prototyper och demonstrations
anläggningar. Sedan detta stöd infördes kommer vid bifall till förslaget 

1 TWh (terawattimme)"' I miljard kilowattimmar. 
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sammanlagt 418 milj. kr. att ha anvisats för sådant stöd till näringslivet. 

Detta belopp fördelar sig på 318 milj. kr. för åtgärder i näringslivets bygg
nader. inkl. trädgårdsnäringens byggnader, och åtgärder inom industriella 

processer samt 100 milj. kr. för framtagande av prototyper och demonstra
tionsanläggningar m. m. För stöd till energibesparande åtgärder i bostäder, 

statliga och kommunala byggnader m. m. har riksdagen hittills anvisat 

sammanlagt I 183 milj. kr. Chefen för bostadsdepartementet avser att se

nare i vår lägga fram förslag till regeringen om ekonomiska stödåtgärder 

och andra åtgärder avseende energihushållningen på dessa områden under 

budgetåret 1977 /78. 

Utredningen om kommunal energiplanering har i sitt betänkande <SOV 

1976: 55 l Kommunal energiplanering föreslagit att kommunerna får ett lag
fäst planeringsansvar inom energiområdet. Betänkandet remissbehandlas 

f. n. Förslag till lagstiftning avses bli framlagt för riksdagen under år 1977. 

Myndigheternas resurser för kontroll m. m. på kärnsäkerhetsområdet 

förstärks ytterligare. Statens kärnkraftinspektion skall svara för en för

stärkt kontroll av radioaktivt avfall. För nästa budgetår föreslås totalt nio 
nya tjänster vid kärnkraftinspektionen. 

Utredningen om radioaktivt avfall - Aka-utredningen - har avlämnat 

sitt slutbetänkande (SOU 1976: 30-31 J Använt kärnbränsk och radioak

tivt avfall. Remissbchandlingen är avslutad. Betänkandet och remissvaren 
har överfamnats till energikommissionen för att tillsammans med övrigt re

levant inhemskt och internationellt material granskas och utvärderas av 

kommissionen. Vissa organisatoriska frågor bereds f. n. inom regerings
kansliet. 

För statens vattenfallsverk föreslås ett investeringsanslag av 2 265 milj. 

kr. I anslaget ingår medel om sammanlagt 1215 milj. kr. som kan ställas till 

verkets fö1fogande för fortsatta investeringar i pågående kärn kraftbyggen i 
Ringhals och Forsmark och för anskaffning av kärnbränsle. Huruvida 
medel kommer att behövas för dessa ändamål kommer att bli beroende 

bl. a. av hur vattenfallsvcrket och Forsmarks Kraftgrupp AB bedömer ut

sikterna att uppfylla villkoren i den föreslagna lagen om särskilt tillstånd 
att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m. m. (prop. 1976/77: 53). Regeringen 

kommer inom kort att ta initiativ till överläggningar med kärnkraftföreta

gen med anledning av lagförslaget. Därmed kan också förutsättningarna 
för medelstilldelningcn komma att förändras. 

Förhandlingar och överläggningar om hur Gotlands elförsörjning skall 

lösas pågår med berörda kraftföretag och Gotlands kommun. När dessa 

har avslutats. vilket beräknas ske under våren 1977, avser regeringen att 

återkomma till riksdagen i frågan. I anslutning härtill kommer också en 

projektplan för vindkraftförsök på Gotland att övervägas. 

På oljeområdet har arbetet med att bygga upp den statliga verksamheten 

fortsatt i enlighet med de förslag som godkändes av riksdagen våren 1976. 

Bl. a. har det statliga oljebolaget Svenska Petroleum A 8 inlett försäljning av 
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oUeprodukter på den svenska marknaden, främst eldningsoljor till sto1för
brukarc. 

Projekteringen av ett statligt raffinaderi vid Brofjorden med en kapacitet 

av 7 milj. ton råolja har drivits så långt att ett fullständigt underlag för att ta 

ställning till projektet väntas föreligga i början av år 1977. 
Förhandlingskontakter har tagits med flera länder i energiförsö~jnings

frågor. En svensk-norsk kommitte har tillsatts för att utreda möjligheterna 
till ett närmare samarbete rörande energi- och industrifrå.gor mellan de bå

da länderna. Kommitten beräknas avsluta sitt arbete under våren 1977. 

Även med övriga nordiska länder har det energipolitiska samarbetet inten

sifierats. 

Det internationella energiorganet (IEA), i vilket bl. a. Sverige deltar, har 
bedrivit intensiv verksamhet under hela år 1976. Bl. a. har en överenskom

melse träffats vä.ren 1976 om det långsiktiga energisamarbetet inom ramen 

för avtalet om ett internationellt energiprogram. 

Under år 1976 har energikommissionen i konferensen om internationellt 

ekonomiskt samarbete (CIEC) sammanträtt åtta gånger. Sverige har i 

egenskap av auditör följt arbetet i denna kommission. Dessutom har IEA 

fungerat som beredningsorgan i energifrågor för de industriländer som del
tar i konferensen. Konferensen väntas bli avslutad genom ett möte på mi

nisternivå under våren 1977. 

Teknisk forskning och utveckling 

Ett av samhällets instrument för att främja en väl fungerande och stark 

samhällsekonomi är stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsar
bete och uppfinningsverksamhet. Större delen av samhällets direkta. se

lektiva stöd inom detta område lämnas via STU. som fördelar också en del 

av det statliga stödet till forskning och utveckling på energiområdet. 

Anslagen till STU föreslås för nästa budgetår bli ökade med 30 milj. kr. 
till 291,3 milj. kr. I detta belopp inryms även stöd till skeppsteknisk forsk

ning och utveckling. som hittills har anvisats över ett särskilt anslag. För

slaget innebär en ökning av STU:s ambitionsnivå. Ökade insatser skall gö

ras för mindre och medelstora företag och för uppfinnare. Som särskilt 

angelägna framhälls också insatser för att förbättra arbetsmiljö och yttre 

miljö samt för att möjliggöra förbättrad energi- och råvaruhushållning. 

Under hösten 1976 har teknikupphandlingskommitten (I 1973: 05) och 

forskningsavgiftskommitten (I 1974: 0 I) slutfört sitt arbete. Betänkandena 

remissbehandlas f. n. STU-kommitten (I 1974: 06) och SINFDOK-utred
ningen (I 1975: 04) beräknas bli färdiga under år 1977. Resultaten från 

dessa utredningar kommer att utgöra underlag för överväganden från stats

makternas sida om ändringar i utformningen av statens stöd till teknisk 

forskning och industriellt utvecklingsarbete. 
Stödet från statens utvecklingsfond är betydelsefullt. särskilt för de 
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mindre och medelstora företagen. Efter en inledande period, när fondens 

verksamhet var mindre känd ute hos företagen. har efterfrågan på lån från 

fonden ökat kraftigt. Fonden föreläs fä ett medelstillskott av 32 milj. kr., 

som tas från Sveriges lnvcsteringshanks vinst. 

Cppbyggnaden av statens provningsanstalts nya anläggning i Borås fort

går planenligt. Vissa delar av anstalten har redan överförts till Borås och 

återstående delar beräknas i huvudsak tlytta under år 1977. [ Stockholm 

kommer då att finnas en regional avdelning för lokalt anknuten provning. 

Uppbyggnaden av ett system med riksprovplatser pågår. r. n. har riks

provplats utsetts för nio objektområdcn, däribland provningsanstalten för 

cldningsapparater. vissa fordonskomponenter, elektriska överfyllnads

skydd, emballage för farliga varor. redskap för bestämning av volym och 

massa. ädelmetallarbeten samt arkivbeständigt skrivmateriel. Vidare har 

statens maskinprovningar utsetts till riksprovplats för grävmaskiner samt 

AB Statens Anläggningsprovning för tryckkärl och lyftanordningar. 

Vid statens skeppsprovningsanstalt pågår uppförandet av det nya manö

ver- och väglaboratoriet. Anstalten har nyligen på tilläggsbudget tillförts 

12 milj. kr. för att möjliggöra en fullständig utrustning av laboratoriet. La

boratoriet kommer att ytterligare stärka skeppsprovningsanstaltcns kon

kurrenskraft på den internationella marknaden och utgör en betydelsefull 

utvccklingsresurs för förbättring av sjösäkerheten och minskning av risken 

för skador på miljön. 

Arbetet inom det europeiska rymdorganet ESA fortgår planenligt. För 

kommande budgetår beräknas ett bidrag på 46,9 milj. kr. En stor del av 

detta belopp kommer svensk industri till godo i form av beställningar inom 

det europeiska rymdprogrammet. 

Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling har hittills tillförts 

40 milj. kr. För verksamhetsåret 1978 föreslås fonden få ytterligare 10 milj. 

kr. Sveriges andel härav är ca 4.3 milj. kr. 

Forsknings- och utvecklingsinsatser är av avgörande betydelse för hur 

Sverige på lång sikt skall kunna tillgodose sitt energibehov. För treårspe

rioden 1975/76-1977/78 har fastställts ett program om totalt 366 milj. kr. 

för forskning och utveckling inom energiområdet. Programmet innehåller 

satsningar såväl på efffektivare energiutnyttjande som på forskning om 

nya energikällor, såsom sol- och vindenergi, fusionsenergi, m. m. För in

satser beträffande nya energikällor föreslås kraftigt ökade medel budget

året 1977 /78. Utrymme härför skapas främst genom att insatserna på käm

energiområdet minskas. Verksamheten inom energiforskningsprogrammet 

samordnas av delegationen (I 1975: 02) för energiforskning. Programansva

ret för det största avsnittet i programmet, energiproduktion, ligger hos 

nämnden för energiproduktionsforskning. För energiforskningsprogram

met föreslås 129,8 milj. kr. för nästa budgetår. 

Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet på energiforsk

ningsområdet bl. a. inom IEA. Våren 1976 undertecknades också ett avtal 
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om svenskt deltagande i den europeiska atomenergigemenskapens forsk

nings- och utvecklingsarbete inom fusionsenergiområdet. 

Den framtida verksamheten vid AB Atomenergi utreds f. n. av Studs

viksutredningen ll 1975: 05). 1 avvaktan på bl. a. resultet av detta utred

ningsarbete får Atomenergi arbeta inom en i huvudsak oförändrad institu

tionell och ekonomisk ram. 

Statsägda företag 

Flertalet av de statsägda företag som industridepartementet svarar för 

ingår i Statsförctaggruppen. Utanför gruppen finns ett mindre antal helt el

ler delvis statsägda företag. 

Av de affärsdrivande verken hör domänverket, förenade fabriksverken 

(FFV) och statens vattenfallsverk till industridepartementet. 

Statsföretags årsredovisning för året 1975 har överlämnats till riksdagen 

(skr. 1975/76: 314). Uppgifter i övrigt om de statsägda bolagen och affärs

verken har liksom under tidigare år sammanställts i den av industrideparte

mentet utgivna publikationen Statliga företag. I denna finns nu en sam

manställning över samtliga statliga företag och vissa andra företag, i vilka 

staten har en minoritet av aktierna. 

Konjunkturförloppen inom hasindustrin är av väsentlig betydelse för 

Statsföretaggruppens ekonomiska utveckling. Den beräknade konjunktur

uppgången för gruppens basindustriprodukter blev under år 1976 svag och 

i viss omfattning avstannade. 

För Statsföretaggruppen beräknas försäljningsintäkterna för 1976 uppgå 

till ca I 0 000 milj. kr.. vilket är en ökning med drygt 26 ~·eller med ca 2 I 00 

milj. kr. 

Den dämpade konjukturen har kommit att väsentligt försämra Statsföre

taggruppcns resultat för år 1976, vilket före dispositioner och skatter be

räknas till en förlust av ca 200 milj. kr. att jämföra med en vinst av 321 milj. 

kr. för år 1975. l 1976 års resultat är inräknat ett statligt lagerstöd av 190 

milj. kr. I resultaträkningen har inte beaktats effekterna av regeringens för

slag att staten genom ett tillskott av 1 800 milj. kr. skall medverka till en fi

nansiell rekonstruktion av Norrbottens järnverk AB (NJA). 

Antalet anställda i Statsföretaggruppen beräknas under år 1976 uppgå 

till i genomsnitt ca 47 200 personer jämfört med ca 46 000 personer under år 

1975. 

Investeringarna inom Statsföretaggruppen har under åren 1972, 1973, 

1974 och 1975 uppgått till resp. 931. 856. I 098 och I 537 milj. kr. Under år 

1976 beräknas investeringarna inom gruppen uppgå till ca 1750 milj. kr. 
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Inom NJA inleddes år 1973 utredningar om ett exportinriktat stålämnes

verk. Stålverk 80. Under våren 1976 modifierades planerna så att projekte

ringen inriktades på en uppbyggnad av ett metallurgiskt centrum i Luleå 

som i första hand var anpassat till den svenska stålindustrins behov. Sam

tidigt och integrerat med ett nytt stålverk skulle enligt dessa planer resur

serna för valsning och vidareförädling inom NJA väsentligt förstärkas. En 

målinriktning för projektarbetet var att en sysselsättningseffekt motsva

rande minst 2 300 anställda skulle uppnås. 

Under år 1976 togs inom NJA fram nya marknadsanalyser som mot den 

rådande inter:iationella lågkonjunkturen på stålområdet indikerade att 

överkapacitet i fråga om stålproduktion skulle komma att finnas inom EG

området åtminstone fram till år 1985. 

På grund härav beslöt NJ A:s styrelse under hösten 1976 att rekommen

dera att en utbyggnad av den metallurgiska kapaciten skjuts på framtiden. 

Enligt styrelsens bedömning är på lång sikt en utbyggnad av den metallur

giska kapaciteten fortfarande huvudalternativet. 

Under perioden 1971-1974 var NJA:s förluster måttliga och kunde i hu

vudsak täckas av koncernbidrag från Statsföretag. Under åren 1975-1976 

har förlusterna ökat kraftigt. Vid utgången av år 1975 uppgick förlusten till 

ca 190 milj. kr., varav 60 milj. kr. täcktes med koncernbidrag. För år 1976 

beräknar NJA att rörelseförlusten, efter ett beräknat lagerstöd om 70 milj. 

kr., kommer att uppgå till ca 450 milj. kr. Statsföretag har ansett att 1976 

års resultat därutöver bör belastas med ytterligare 320 milj. kr. för ned

skrivning av lager och anläggningar samt utrangeringar. Statsföretag har 

beräknat att NJA även år 1977 kommer att visa en betydande förlust. Preli

minärt uppskattas denna till ca 400 milj. kr. Under åren 1978 och framåt 

finns risk för nya försluter i NJA. Mot bakgrund av de beräknade förluster

na under åren 1975-1977 och för att förbättra soliditeten i N.J A har rege

ringen föreslagit ett kapitaltillskott om I 800 milj. kr. till l'\JA. 

Enligt riksdagens beslut överlät Statsföretag den I januari 1976 AB Olje

transit till staten. 

Den I juli i år övertog Statsföretag från staten Svenska Utvecklings AB. 

I samband härmed överfördes AB Carbox, ett dotterföretag till Utveck

lingsbolagct. som helägt dotterbolag till Statsföretag. 

Statsföretag har per den I juli år 1976 av Gränges AB förvärvat resteran

de aktier i LKAB varefter LKAB nu är helägt av Statsföretag. 

Under år 1976 har SARA förvärvat restaurangkedjan Carrols Restau

rang Sweden AB och Floyds hamburgerrestauranger. 

Stigtex AB har under år 1976 förvärvat den spinnerirörelsen som har be

drivits av AB Kamgarn och AB Nyckelhus har förvärvat AB Wallit. 

Mot bakgrund av behovet av en fortsatt effektivisering och anpassning 

av Eiscr AB till pågående utveckling inom textil- och konfektionsområdet 
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beslöt riksdagen år 1976 att höja aktiekapitalet i Eiser med 10 milj. kr. Den 
andra hälftenägaren i Eiser, Eiser Invest AB (numera Rang Invest AB), höj

de samtidigt sitt aktiekapital i Eiser med samma belopp. 

Domänverkets omsättning år 1976 beräknas ha uppgått till ca I 100 milj. 

kr. mot 935 milj. kr. år 1975. De aktiebolag, för vilka domänverket förval

tar aktierna. beräknas un.der året ha omsatt ca 200 milj. kr. jämfört med 

119 milj. kr. år 1975. För domänkoncernen beräknas resultatet före bok

slutsdispositioner och skatter uppvisa en vinst av ca 220 milj. kr. Vinsten 
år 1975 var 210 milj. kr. 

Verkets investeringar år 1976 i maskiner och inventarier beräknas ha 

uppgått till 110 milj. kr. mot 71 milj. kr. år 1975. 

Antalet anställda vid domänverket har under året varit ca 5 800 perso

ner. Arbetsobjekt för beredskapsarbeten omfattande ca 130000 dagsver

ken har under år 1976 ställts till arbetsmarknadsmyndigheternas förfogan

de. 

FFV:s omsättning uppgick under budgetåret 1975/76 till 969 milj. kr., en 

ökning med 160 milj. kr. sedan budgetåret 1974/75. Rörelseresultatet under 

budgetåret 1975/76 blev ett överskott av 29.3 milj. kr., vilket är 15 milj. kr. 

sämre än under föregående budgetår. Orderingången uppgick till l 018 

milj. kr.. vilket är 117 milj. kr. mera än under budgetåret 1974/75. Antalet 

anställda var 8 500 personer vid utgången av budgetåret 1975/76. 

Medel har anvisats så att staten genom FFV kan lösa in de 49 % av akti
erna i Telub AB som f. n. innehas av företag inom svensk teleindustri. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1976/77 

framgår av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte ta

gits med. Beloppen anges i milj. kr. 

Under driftbudgetens littcra Bhar för budgetåret 1976/77 tagits upp 420 

milj. kr. som engångsanvisning för att täcka förlusterna vid Eriksbergs Me

kaniska Verkstads AB och under littcra F 97,7 milj. kr. för kostnader i sam

band med rekonstruktionen av Svenska utvecklingsaktiebolaget och till ut

rustning vid statens provningsanstalt i samband med Boråslokaliseringen. 

Vidare har under fonden för låneunderstöd för innevarande budgetår anvi

sats bl. a. 285 milj. kr. för lån till projektering av raffinaderi och till Norr

bottens Järnverk AB och under fonden för statens aktier 925 milj. kr. för 

aktieteckning i Statsförctag AB. 

Om dessa engångsanvisningar räknas bort, skulle anslagen inom indu

stridepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1977/78 öka med 

627 milj. kr. i jämförelse med innevarande budgetår. Motsvarande ökning 

för enbart driftbudgeten är 203 milj. kr. 
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Anvisat Förslag Föränd-
1976/77 1977//78 ring 

DRIFTBUDGETEN 

fjortonde hu1·11dtite/11 
A. Industridepartementet m. m. 19.8 31.8 + 12.0 
B. Industri m. m. 503.0 106,7 - 396,3 
c. Regional utveckling 329.3' 332.7 + 3,4 
D. Mineralförsörjning m. m. 100,0 112.1 + 12,I 
E. Energihushållning 111.3 212.6 + 101.3 
F. Teknisk utveckling m. m. 620,2 573, I 47,I 
G. Domänverket 0.2 0.1 0,1 

Summa driftbudgeten 1683,8 1369,l 314,7 

KAPITALHUDGETEN 
I. Statens affärsverksfonder 

E. Förenade fabriksverkcn 65.0 86,2 + 21.2 
F. Statens vattenfalls verk 1986.0 2 265,0 + 279.0 
G. Domänverket 6.0 1.7 4,3 

11. Statens allmänm fastighets-
fond 1,7 0,1 1.6 

IV. Statens utlåningsfonder 50.0' 90.0 + 40,0 
V. Fonden för låneunderstöd 941.1' 646.1 - 295.0 
VI. Fonden för statens aktier 925.0 100.0 - 825.0 

Summa kapitalbudgeten 3974,8 3189,l 785,7 

Totalt för industridepartementet 5658,6 4 558,2 -1100,4 

1 Anvisat under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. 
' Varav 600 milj. kr. anvisat under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. 
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INDU STRlDEPARTEM ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

26 

vid regeringssammanträde 

1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Åsling såvitt avser frågorna under littera A-D 

och G på driftbudgeten samt under punkterna l:E. I. l:G.2. IV: 14. V: 10. 11 
och 13 samt VI: 2 på kapitalbudgeten, 

statsrådet Johansson såvitt avser frågorna under littera E och F på drift
budgeten samt under punkterna I:F.1. Il: 17 och V: 12 på kapitalbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser industride

partementets verksamhetsområde 

Chefen för industridepartementet. statsrådet Åsling. är sedan den 8 ok

tober 1976 förordnad att i chefens för arbetsmarknadsdepartementet ställe 
föredra ärenden som rör regionalpolitiken och företagareföreningama. Av

sikten är att dessa frågor skall föras över från arbetsmarknadsdeparte
mentet till industridepartementet. Enligt regeringens beslut den 22 decem
ber 1976 skall dessa frågor redovisas i industridepartementets bilaga i bud
getpropositionen 1977. Beslutet innebär att följande anslag, som tidigare 
har redovisats i arbetsmarknadsdepartementets bilaga, nu tas upp här, 

nämligen anslagen på driftbudgeten till Regional utveckling samt på kapi
talbudgeten anslaget Statens hantverks- och industrilånefond under Sta
tens utlåningsfonder och anslaget Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

under Fonden för låneunderstöd. 

DRIFTBUDGETEN Fjortonde huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Industridepartementet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

11 121569 

11668000 

20230000 

1976/77 

69 
35 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

+31 
+121/2 

104 +431/2 
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Anslag 

Lönekostnader 
Regionalt utvecklingsarbt>te m. m. 
Reseersiittningar (iiven f(ir utrikes resor) 
Expenser 

1976/77 

10780000 
-' 

305000 
583 000 

11668000 

Beräknad 
ändring 
1977/78 

+5690000 
+2240000 
+ 190000 
+ 442000 
+8562000 

27 

' under nuvarande XI huvudtitelns anslag Arbetsmarknadsdepartementet har an
visats I 875 000 kr. 

Redan utvecklingen inom industridepartementets nuvarande arbetsom
råde medför behov av förstärkning av ledningsfunktionerna i departemen

tet. Den planerade öve1i'öringcn av ansvaret för frågor rörande regional ut
veckling. lokaliseringsstöd och företagareföreningama från arbetsmark

nadsdepartementet till industridepartementet gör detta behov än mer utta

lat. 1 detta läge bör i stället för den nuvarande tjänsten som expeditions

chef/rättschef i Fr 26 inrättas en tjänst som expeditionschef i Fr 26 och en 

tjänst som rättschef i Fr 26. Jag förordar att regeringen inhämtar riksda
gens bemyndigande att inrätta dessa tjänster. 

Den nyssnämnda överföringen innebär att arbetsmarknadsdeparte

mentets nuvarande enheter för lokaliseringslån m. m. och för regional ut
vecklingsplanering m. m. samt delegationen för etableringsfrägor och ex

pertgruppen för att samordna uppföljning och bevakning av statligt stöd 

hos företag (EFSU) flyttas över till industridepartementet. Tillsammans 

rör det sig om 35 tjänster. Övertlyttningen avses ske så snart vissa praktis

ka frågor beträffande bl. a. lokaler är lösta. Som chefen för arbetsmark

nadsdepartementet har anfört tidigare denna dag, bestrids kostnaderna för 
den överförda personalen m. m. under innevarande budgetår från arbets

marknadsdepartementets anslag till förvaltningskostnader. 
I anslutning till övertlyttningen beräknar jag medel för en tj~inst som de

partementssekreterare. placerad vid planerings- och budgetsekretariatet, 

och tre biträdestjänster. 

Dessutom beräknar jag medel för ytterl[~are en tjänst för sakkunnig, en 
tjänst som departementssekreterare eller kanslisekreterare och en biträ

dcstjänst. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 20 230 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att i industridepartementet inrätta en ordi

narie tjänst för expcditionschef och en ordinarie tjänst för rätts

chef, båda tjänsterna med beteckningen r, 
2. til! l11dustridepartementet för budgetåret 1977/78 anvisa ett för

slagsanslag av 20230000 kr. 
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A 2. Teknisk attachc 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

203193 

245 000 

237000 

28 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för en tjänst som teknisk attache 

vid Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa bitr~1de~kostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Expenser (och reseersättningar inom 

verksamhetsområdenu) 
Ersiittning för resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester 

1976/77 

132000 
27000 
50000 

I 000 

21000 

14000 

245000 

Beräknad 
ändring 
1977/7'1, 

of. 
+ 6000 

- 14000 
of. 

of. 

of. 

- 8000 

Den tekniske attachen har till uppgift att följa arbetet inom bl. a. OECD 

och den europeiska rymdorganisationen (ESA) samt att bevaka verksam

heten inom andra internationella organisationer i Frankrike och närliggan

de länder. 
Vid ambassaderna i Paris. Washington. Ottawa. Bonn, Moskva. Peking 

och Tokyo finns vidare teknisk-vetenskapliga attacheer. som även är kon

taktmän för lngcnjörsvctcnskapsakademien. Huvuddelen av kostnaderna 

för dessa attacheers avlöningar m. m. bestrids av styrelsen för teknisk ut

veckling (jfr s. 218). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 237 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Teknisk attache för budgetåret 1977 /78 anvisa ett förslagsan

slag av 237 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

19 530 549 

7 500000' 

10825000 

Reservation 

' Härutöver hur anvisats I 4 050 000 kr. på tilll-iggsbudget I. 

4 302009 
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Från detta anslag bestrids förutom kostnaderna för industridepartemen

tets kommittecr m. m. f. n. även kostnaderna för följande organ. n~imligen 

näringspolitiska rådd inkl. den slirskilda arbetsgrupp för rtiv:irufrågor som 

är knuten till rådet. byggbranschrådet. skogsbranschrf\det. stålbranschrå

det. den svenska delegation som ingår i svensk-finsk arbetsgrupp för fr~im

jande av ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Finland. den svenska 

delegation som ingår i svensk-norsk kommitt~ för energi- och indu,trisam

arbete samt analysgruppen för undersökning av vissa varvsfrågor. De båda 

sistnämnda organen har upprättats enligt regeringens beslut den 29 april 

1976 resp. den 4 november 1976. Vidare bestrids frän anslaget statens 

kostnader för varvsrådet och kostnaderna för delegationen för informa

tionssystemet företag-samhlille (DIS. instruktion 1976: 463) och nämnden 

för styrelserepresentationsfrågor (instruktion 1976: 465 ). 
Under nästa är beräknas flera kommitteer avsluta sitt arbete. bl. a. 

STU-kommitten (I 1974: 06). SINFDOK-utredningen (! 1975: 04). organi

sationskommitten (I 1975: 06) för havsresursfrågor. byggkoncentrations

utredningen <I 1975: 07) och 1975 års LKAB- NJA-utredning (I 1975: 08) 

samt de under innevarande år tillkallade utredningen (I 1976:0 I) om sam

ordning av de statsägda varven och utredningen (! 1976: 03) om alternativ 

för den ekonomiska utvecklingen i Billingenområdet (Billingenutredning

en). De nyligen tillkallade Norrbottensdelegationen (! 1976: 04) och energi

kummissionen ([ 1976: 05) kommer emellertid att belasta anslaget hela näs

ta budgetår. 

Med hänsyn till den ändrade departementstillhörighet beträffande ären

den rörande bl. a. regionalpolitiken som jag tidigare har behandlat bör 

fr. o. m. budgetåret 1977 /78 kostnaderna för expertgruppen (In 196 7: 24 J 
för regional utredningsverksamhet (ERL') bestridas fri\n detta anslag. Jag 

beräknar expertgruppens medelsbehov till 2 275 000 kr. 
För delegationen (! 1975: 02} för energiforskning har jag i enlighet med 

delegationens förslag räknat med 2.5 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Jag 

beräknar vidare för delegationen för informationssystemet företag-sam

hälle oförändrat medels behov. dvs. 2 milj. kr.. för nästa budgetår. Jag åter

kommer i det följande till vissa frågor rörande denna delegation (s. 36). 
Medelsbehovct under anslaget budgetåret 1977/78 beräknar jag - efter 

samråd med statsrådet Johansson - till sammanlagt 10 825 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitt1>er m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva

tionsanslag av 10825000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

298 200 

225000 

350000 

Reservation 

30 

37 332 

Anslaget bör för nästa budgetår bl. a. med hänsyn till att vissa frågor 

överfi.irs frän arbetsmarknadsdepartementet till industridepartementet 

räknas upp med 125 000 kr. till 350 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresH\.r riksdagen 

att till Extra utgifta för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservations

anslag av 350000 kr. 

A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

178600 

194000 

201000 

Frän detta anslag bestrids kostnader för Sveriges bidrag till internatio

nella byrån för mätt och vikt samt internationella organisationen för legal 

metrologi. 

Mcdelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 201 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa intemationella organisationer för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 20 I 000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

Innan jag tar upp de enskilda anslagsposterna till behandling vill jag 

kortfattat redogöra för dels industrins utveckling, dels nu pågående arbete 

på det industripolitiska området. 

Industrins utveckling 

Industriproduktionen karaktäriserades under 1960-talet av en snabb 

men avtagande tillviixttakt. Under detta decenniums första hälft uppgick 

den årliga volymökningen till 7 <:i och under andra hälften till ca 5,5 Si. 
Produktionsvolymens tillväxttakt avtog ytterligare under perioden 

1970-- 1975 då den årliga volymökningen uppgick till i genomsnitt endast 

3 .5 r.:-;. Genom att tillväxttakten inom övriga delar av ekonomin låg på en 

ännu lägre nivå kunde industrisektorn trots en avtagande produktionstill

växt öka sin andel av den totala produktionen från 25.6?( år 1960 till 

30.5S(- år 1975. Preliminära siffror för år 1976 tyder på en viss minskning 

av denna andel. 

Antalet sysselsatta inom industrisektorn är idag ungefär detsamma som 

år 1960. dvs. drygt I miljon personer. Detta har emellertid. sett mot bak

grund av en inom ekonomin som helhet ökad sysselsättning. inneburit att 

sektorns andel av den totala sysselsättningen gradvis minskat från 29 '?i- år 

1960 till 26 r,-;- år 1975. För år 1976 kan konstateras en fonsatt men begrän

sad minskning av industrisysselsättningen i såväl absoluta som relativa tal. 

Industriproduktionen har följaktligen ökat väsentligt trots en minskad 

arbctskraftsinsats. Detta har möjliggjorts i första hand av en stark produk

tivitetstillväxt under i synnerhet 1960-talet. Arbetsproduktiviteten ökade 

under 1960-talet med ca 7 C,f nrligen. U ndcr de två senaste åren torde ar

betsproduktiviteten ha varit i det närmaste oförändrad. En sådan stagna

tion är enastående under efterkrigstiden. 

Industrisektorn svarar för en betydande del av de totala investeringarna. 

lnvcsteringsutvecklingen inom industrin var dock tämligen svag under 

1960-talet och de årliga ökningarna av investeringarna under denna period 

uppgick till inte mer än ca 4 %. Härigenom kom industrins andel av de tota

la investeringarna att minska från 21 % år 1960 till 18<'.}(-. år 1970. Till följd 

av bl. a. en ekonomisk politik inriktad på att speciellt underlätta och stimu

lera industrins investeringar o.:h en under i synnerhet år 1974 särskilt god 

likviditetsökning hos företagen ökade emellertid tillväxttakten i industriin

vcsteringarna avsevärt under första hälften av 1970-talet. I genomsnitt har 

industrins investerings volym ökat med drygt 5 % per år under perioden 

1970-1975. 
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Lönsamheten inom industrisektorn har trendmässigt förbättrats från slu
tet av 1960-talet med en topp år 1974. Under de två senaste åren har, i 
första hand beroende på den allmänna konjunkturutvec.:klingen, lönsamhe

ten sjunkit avsevärt. Självfinansieringsgraden har ökat något under 1970-
talct och företagens soliditet, som under 1960-talct sjönk kraftigt, har un

der 1970-talet stabiliserats på en låg nivå. Preliminära uppgifter om indu
strins upplåning och lönsamhet under år 1976 tyder dock på en viss ytterli
gare ökning av skuldsättningen under detta år. vilket pekar på en ytterliga
re nedgång av industriföretagens soliditet. De senaste årens lönsamhcts

och soliditetsutveckling framgår av följande sammanställning. 

Lönsamheten inom industrin (femårsgenomsnitt i procent) 

1968- 1969- 1970- 1971- 1972-
1972 1973 1974 1975 1976' 

Avkastning på eget 
kapital efter skatt 6.0 6,9 8,3 9,0 9.4 

Soliditetsutvecklingen 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976' 

Eget kapital 
i förhållande 
till totalt 
kapital(%) 38 33 31 30 29 28 29 29 27 

Källa: SCB:s finansstatistik 
' Prognos. 

Industriutvecklingen har under en mycket 11'.mg tid karaktäriserats av en 
ökad produktions- och sysselsättningsandel för storföretagen. Denna ut
veckling har fortsatt även under 1970-talet. Sil.ledes kant. ex. konstateras 
att de mindre och medelstora företagen (med 5-200 anställda) i dag svarar 
för en något mindre andel av industrisysselsättningen än vad de gjorde vid 
1960-talets slut. Idag arbetar ca 35 % av de industrianställda inom mindre 

och medelstora företag. Samtidigt gäller dock att dessa företags andel av 

de totala industriinvesteringarna har ökat något under 1970-talcts första 

hälft. 
Antalet industriföretag med fler än 5 anställda uppgick år 1965 till ca 

15000. Under perioden 1965-1969 minskade detta företagsbestånd avse

värt, medan perioden 1970-1974 karaktäriserades av en mycket måttlig 

minskning. År 1974 var antalet industriföretag med fler än 5 anställda ca 

12500. 
Under perioden 1965-1974 minskade antalet företag med färre än 5 an

ställda från 14000 till 13 000. Dessa minsta företag svarar idag för ca 2,5 % 

av industrisysselsättningen. 
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Nyetableringarna inom industrisektorn låg under 1960-talets andra hälft 

på en i stort oförändrad nivå då det årliga antalet nyetableringar uppgick 

till ca I 700 företag. Under perioden 1970-1975 skedde en minskning i an

talet nyregistrerade och nyetablerade företag till i genomsnitt ca I 300 före

tag per år. År 1975 motsvarade de 3 9(, av företagsbeståndet inom industri

sektorn. Ungefär hälften av företagsbildningen kan under år 1975 hänföras 

till nyetablering av verkstadsföretag. Särskilt hög etableringsintensitet har 

under 1970-talet utmärkt metallvaruindustrin. den plastbearbetande indu

strin och gummivaruindustrin. 
Antalet företagssamgåenden och företagsförvärv har vuxit märkbart un

der hela 1960-talet och i stegrad takt under den hittills gångna delen av 

1970-talet. Enbart under år 1975 berördes ca 70 000 anställda av att deras 
företag bytte ägare. Inom industrisektorn uppgick antalet fusioner år 1975 

till totalt ca 400. Fusionsintensiteten har varit särskilt hög för delar av den 

kemiska industrin. jord- och sten varuindustrin samt maskinindustrin. Hu
vuddelen - ca 70 % - av de under 1970-talet förvärvade industriföretagen 

utgjordes av familjeföretag. Utlandsägda företags uppköp av familjeföre

tag har som högst - år 1973 - svarat för 18 % av förvärven. 

Den växande världshandeln och det ökade internationella beroendet har 

för den svenska industrin också inneburit ett växande antal svenska före
tagsetableringar utomlands liksom en ökad utländsk företagsetablering i 

Sverige. Mellan åren 1965 och 1975 har antalet anställda i svenska tillverk

nings- och handelsbolag utomlands i det närmaste fördubblats och uppgår 

idag till mer än 300 000 personer. varav ca 250 000 inom tillverkningsföre

tag. För vissa enskilda branscher motsvarar antalet utlandsanställda om

kring 50% av den inhemska sysselsättningen i branschen. Detta gäller 
t. ex. för maskinindustri och elektroindustri. De svenska utlandsinveste

ringarna har huvudsakligen skett i industrialiserade marknadsekonomier. 
De årliga direkta investeringarna har fördubblats under de senaste fem 

åren. År 1975 lämnade riksbanken tillstånd till investeringar i utlandet på 
totalt 2300 milj. kr., vilket motsvarade ca 15% av de totala industriinves

teringarna i Sverige detta år. 
Parallellt med den ökade etableringen av svenska företag i utlandet har 

företag, där mer än 20 % av aktiekapitalet är i utländsk ägo. ökat sin andel 
av den inhemska svenska produktionen och sysselsättningen. Tillväxten 

har härvidlag dock inte varit lika kraftig som i fråga om de svenska utlands

etableringarna och har inte heller haft samma volymmässiga omfattning. 

De nämnda företagen svarade år 1974 för 7,5% av sysselsättningen i nä

ringslivet. Antalet sysselsatta i dessa företag uppgick till 153 000 personer. 

Inom industrisektorn svarade de år 1974 för 9,3 % av sysselsättningen. 

Riksbanken lämnade år 1975 tillstånd till utländska direktinvesteringar i 
Sverige för totalt 560 milj. kr., vilket innebär en viss nedgång jämfört med 

1970-talets början. Bland de enskilda branscher där utlandsdominansen är 

3-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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särskilt påtaglig märks främst den kemiska industrin inkl. petroleumsek
torn (24 % av sysselsättningen). 

Avsevärda delar av den svenska industriproduktionen avsätts på mark

nader utanför Sverige. Mellan åren 1960 och 1975 ökade exportandelen i 

den svenska industriproduktionen från 26 c;;. till 38 %. Möjligheterna att 

vidmakthålla de internationella marknadspositionerna är därför av största 

vikt för den svenska industrin. Industrins export ökade volymmässigt un

der 1960-ta\et med ca 9 % per år samtidigt som den totala världsexporten 
ökade med mindre än 8%. Under första hälften av 1970-talet minskade 

detta gap avsevärt för att under år 1975 övergå i en för svensk industri 

minskad andel av världsexpo1ten. En bidragande orsak till denna under de 

senaste åren ogynnsamma utveckling av de volymmässiga marknadsande

larna torde stå att finna i en kraftig uppgång av relativpriset för vissa vik
tiga svenska exportvaror. Det kan samtidigt noteras en under de två senas

te åren ogynnsam kostnads- och prisutveckling för vissa av de produkter 
som på den inhemska marknaden möter konkurrens från importerade va

ror. 
Bedömningar av industrisektorns utveckling under den kommande fem

årsperioden har gjorts av 1975 års långtidsutredning (SOU 1975: 89) för 

perioden 1975-1980 och statens industriverk (SIND 1976: 7) för perioden 

1975-· 1981. Enligt långtidsutredningen skulle industriproduktionens ök
ning komma att variera mellan 4,4 och 5.2 % per år beroende på vilka av

vägningar mellan privat och offentlig konsumtion som kommer att göras. 

Industriverket räknar med en årlig volymökning av industriproduktionen 

på 4.5%. 
Beträffande industrisektorns utveckling i relation till övriga delar av den 

svenska ekonomin räknar långtidsutredningen i ett mellanalternativ med 
en betydande ökning av industrisektorns andel av totalproduktionen -

från 30 O,·o 1975 till ca 34 % år 1980. Sysselsättningsandelen bedöms minska 
ytterligare något. Industrisektorns andel av de totala investeringarna för

väntas öka från 22 % till ca 28 %. 
För att de i långtidsutredningen uppsatta målen för bytesbalansen skall 

uppnås beräknas industrin behöva öka sin exportvolym med 8-9 % årli

gen, vilket är ungefär samma genomsnittliga ökningstakt som under perio

den 1970-1975. 

Industriverkets beräkningar av produktionsvolymens och sysselsätt

ningens utveckling under perioden 1975-1981 framgår av följande sam

manställning. 
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Industrins utveckling 1970-1981 

Skyddad livsmedelsindustri (inkl. 
dryckes- och tobaksvaruindustri) 

Konkurrensutsatt livsmedelsindustri 
Beklädnadsindustri 
Trävaruindustri 
Massa- och pappersindustri 
Gruvindustri 
Järn-, stål- och metallverk 
Metallvaruindustri 
Maskinindustri 
Elektroindustri 
Transportmedelsindustri 
Varvsindustri 
Grafisk industri 
Kemisk industri 
Gummi- och plastvaruindustri 
Jord- och stenvaruindustri 
Övrig industri 

Hela industrin 

Långtidsutredningen 
alternativ I (1975-1980) 

Långtidsutredningen 
alternativ Il 1975-1980) 

' Industriverkets bedömning 1976. 
2 Antal arbetade timmar. 

Genomsnittlig årlig procentuell förändring 

Faktisk 1970--1975 Prognos 1975-19811 

Produk
tions
volym 

-1,7 
2,7 

-2,4 
2,6 
1,4 
4,1 
1,9 
3,3 
5,4 
6,4 
7,0 
8,5 
2.1 
4,9 
4.6 

-3,0 
4.5 

3. I 

Syssel- Produk-
sättning" tions-

volym 

-4,4 0,3 
-2,9 2,3 
-7.7 -0,1 
-2,9 4,0 
-1,8 4.5 
-1,9 3,0 
-1,7 5.3 
-1,l 4,5 
-0.7 5,9 

0.0 6.9 
0,3 5.6 
2,9 -4,0 

-2,4 2,0 
-1,0 8,0 
-0,1 5,0 
-6,3 4,0 
-2.0 5,5 

-2,0 4,5 

5,2 

4,4 

Syssel
sättning 

-2.6 
-4,4 
-7.1 
-2,0 

-0,5 
-2.0 
-0,7 
-\,5 
-I.I 

0,9 
-0,2 
-4,0 
-1, l 

0,5 
-2,0 
-3,0 
-2,0 

-1,5 

-0,7 

-1,4 

Verkets beräkningar är grundade på 17 separata branschbedömningar 
där de inbördes sambanden mellan branscherna liksom med övriga sekto
rer har beaktats. Någon fullständig avstämning mot den totalekonomiska 
utvecklingen har dock inte gjorts. Följaktligen är resultaten avseende den 
väntade utvecklingen mera relevanta ifråga om branschvisa trender och re
lationer branscher emellan än ifråga om den totala industriella tillväxten. 
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Industripolitiska insatser 

U ndcr loppet av år 1976 har de strukturella problemen inom delar av 

svensk industri förstärkts av en på flera områden hårdnande internationell 
konkurrenssituation. Detta gäller exempelvis varvs-, stål- och kko-indu
~;trierna. Eftersom det finns anledning anta att strukturproblemen kommer 
att fortgå även på längre sikt ställer detta krav på vidgade industripolitiska 

insatser. Jag återkommer till denna fråga. men vill först redogöra för min 
principiella syn på regeringens näringspolitik. 

Närings politiken utformas så att den befordrar uppkomsten och utveck

lingen av ett mångskiftande och dynamiskt näringsliv. Detta skall så långt 
möjligt ske utan detaljreglerande ingrepp från samhällets sida, men med 
beaktande av de anställdas rätt till insyn och medinflytande. Härav följer 

dock inte att strukturomvandlingen inom näringslivet helt kan överlåtas till 
näringslivet självt och dess intressenter. Samhället måste ge de allmänna 
ramarna, varvid näringspolitiken anpassas så att de övergripande målen 
om ekonomisk tillväxt. arbete åt alla, balans i de utrikes betalningarna. 
rimlig prisstabilitet, bättre inkomstfördelning och regional balans kan upp
nås. Detta innebär bl. a. att den ökade koncentration av ägande och syssel

sättning som ofta följer i strukturomvandlingens spår måste effektivt mot
verkas. Vi måste få ett näringsliv med bättre balans vad gäller fördelningen 
mellan branscher. regioner och företagstyper. Närings politiken inriktas 
därför i högre grad än tidigare på att skapa bättre förutsättningar för mind
re och medelstora företag att ta fram och utveckla nya ideer och produkter 
samt finansiera produktionen av dessa. Vidare utformas insatserna så att 
de främjar en bättre hushållning med våra energi- och naturtillgångar samt 
medverkar till framtagandet och utnyttjandet av förnyelsebara energikäl

lor. 
Den svenska industrin är i hög grad beroende av de konjunktur- och 

strukturförändringar som ständigt pågår i världsekonomin. Näringspoliti
ken måste därför också snabbt kunna anpassas till förändringar i vår om
värld. En förutsättning härför är bl. a. att vi noga följer och analyserar skil
da utvecklingslinjer i svenskt näringsliv - inte minst i det framåtriktade 

perspektivet. 
Genom delegationen för informationssystemct företag-samhälle (DIS) 

pågår på grundval av lagen (1976: 349) om uppgiftsskyldighet i planerings

frågor ett organiserat informationsutbyte mellan vissa företag och sam

hällsorgan som syftar till att bl. a. förbättra underlaget för den lokala, re

gionala och centrala näringspolitiken. 
Nuvarande informationsinhämtande från näringslivet (rapportsystemet) 

är begränsat till näringsgrenarna industri och partihandel. I prop. 

1975/76: 166 (s. 122) framhölls att utbyggnaden bör begränsas till de sekto
rer av näringslivet från vilka myndigheternas uppgiftsbehov inte lämpligen 
kan täckas på annat sätt. Vid pågående överväganden inom regeringskans-
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lict med anledning av förslagen från utredningen om företagens uppgifts

plikt kommer även frågan om förM.llandet mellan DIS-systemet och andra 

enkäter till företagen beaktas. I detta perspektiv bör enligt min mening en

kätundersökningar nu inte riktas mot andra företag eller branscher än dem 

som redan ingår i systemet. 

Jag vill i detta sammanhang betona att delegationen enligt förordningen 

( 1976: 462) om tillämpningen av lagen om uppgiftsskyldighet i planerings

frågor har att verka för att myndigheters insamlande av uppgifter om före

tagens planering samordnas så att onödigt dubbelarbete undviks. Delega

tionen har nått påtagliga resultat vad gäller samordning med enkäter på re

gional nivå. Likaså har samordning mellan rapportsystemet och andra en

käter på central nivå prövats. Enligt min mening bör emellertid DIS-syste

mets möjligheter i detta hänseende ytterligare undersökas. 

Frågan om DIS-systemets framtida ställning och inriktning blir delvis 

beroende av utredningsarbetets resultat. Under utvecklingsperioden skall 

frågan om verksamhetens permanenta organisation lösas. 

Jag övergår nu till en redogörelse för den industripolitiska verksamheten 

inom vissa branscher. 

Den allt hårdare konkurrens som den svenska stå/industrin har fält vid

kännas under senare år har accentuerats av det rådande konjunkturläget. 

De svenska stålverken har trots en betydande lagerproduktion tvingats till 

kraftiga produktionsinskränkningar. De senaste två årens utveckling har i 

hög grad minskat företagens finansiella möjligheter att genomföra de om

fattande investeringar som torde bli nödvändiga för att stärka svensk stål

industris långsiktiga konkurrenskraft. 

För att närmare kartlägga stålindustrins situation och analysera behovet 

av och möjligheterna till strukturrationaliserande åtgärder har ett omfat
tande utredningsarbete inletts under år 1976. Inom handclsstålområdet har 

startats ett för stålbranschrådet och stålindustrin gemensamt utrednings

projekt. I detta arbete, som skall avrapporteras under våren 1977, ingår 

studier av bl. a. marknadsutveekling. tillgången på metallurgisk kapacitet i 

landet, stordriftens betydelse för produktionskostnadcrna samt råvaruför

sörjningen. 
Inom specialstålområdet har Jernkontoret under år 1976 genomfört ett 

omfattande kartläggningsarbete vad avser branschens problem och fram

tidsutsikter. Under hösten har aktualiserats också ett antal strukturella 

förändringar inom branschen. Jernkontorets arbete fullföljs nu av en sär

skild utredningsman med uppgift att bl. a. lämna underlag för regeringens 

bedömningar av behovet av statlig medverkan i specialstålindustrins struk

turomvandling. Utredningsmannen skall ·avrapportera sitt arbete under 

förvåren 1977. 

Under år 1977 kommer avrapportering att ske rörande Stålverk 80 i Lu

leå. Vidare kommer under våren att redovisas resultatet av det utrednings-
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arbete rörande ett bredbandverk i Gävle som det av Norrbottens Järnverk 

AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB gemensamt ägda företaget Baltic 

Steel AB utför. 

Tillgången på råvara utgör en klart begränsande faktor för den svenska 

skogsindustrins expansion. Mot bl. a. denna bakgrund inleddes under år 

1976 i industridepartementets regi ett omfattande utredningsarbete på det 

skogsindustriella området. Resultatet av detta arbete skall tillsammans 

med förslag från 1973 års skogsutredning utgöra underlag för regeringens 

ställningstaganden om den framtida skogsindustri- och skogspolitiken. Ut

redningsarbetet väntas bli avslutat under våren 1977 och kommer att inne

fatta bl. a. en studie över den svenska massa- och pappersindustrins kon

kurrenssituation i dagsläget och på längre sikt. studier över sågverks- och 

skivindustriernas struktur och utveckling. en returpappersstudie. en kart

läggning av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom massa- och 

pappersindustrin samt en kartläggning av <len regionala syssclsättnings

strukturen i orter/områden som har stor andel skogsindustri. Regeringens 

referensorgan i utredningsarbetet är skogsbranschrådet. 

Regeringen avser att lägga fram ett näringspolitiskt program för skogs

näringen under år 1978. 
Fram till dess att regeringen har tagit ställning till den framtida skogspo

Iitikens inriktning, kommer stor återhfl.llsamhet att gälla i fråga om til\ständ 
för råvarukrävande utbyggnader inom skogsindustrin. Enligt 136 a § bygg

nadslagen ( 1947: 385, 136 a §ändrad senast 1976: 213) skall regeringen prö

va alla ansökningar om tillstånd för nybyggnader och utvidgningar som 
medför en ökad råvaruförbrukning över den för företaget gällande s. k. 

jämförelsenivån. Endast smärre nybyggnader och utvidgningar är undan

tagna prövningsplikt. 
Vad gäller 1•arvsi11dustrin har de senaste årens kriser inom de internatio

nella fartygs- och fraktmarknaderna med åtföljande kraftigt försämrad or

deringång för varven ställt krav på omfattamfattande statliga ekonomiska 

insatser såväl för branschen i dess helhet som för enskilda företag. 
De svenska storvarven har under år 1976 inte erhållit några nya fartygs

beställningar. Fraktmarknaderna är pressade, samtidigt som den samlade 

produktionskapaciteten vid världens varv är för stor i förhållande till efter

frågan på nya fartyg. En internationell samstämmighet föreligger i bedöm

ningen att, om balans och normala marknadsvillkor skall kunna återställas 

på fartygsmarknaden i en framtid, varvsproduktionen måste reduceras i de 

större varvsländerna. 
Nuvarande orderstock hos de svenska storvarven kommer att färdigstäl

las huvudsakligen under år 1977. Genom de uteblivna nya beställningarna 

under år 1976 skulle, om inga åtgärder vidtogs, omfattande beläggnings

luckor att bli följden under i första hand år 1978 med åtföljande betydande 

sysselsättningsmässiga konsekvenser även dessförinnan. 
Riksdagen fattade under våren 1976 beslut (prop. 1975/76: 121. NU 
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1975/76: 73. rskr 1975/76: 386) som innebär att statsmakterna genom en 

kombination av strukturella åtgärder och finansiella åtaganden söker un

derlätta för varvsindustrin i Sverige att anpassa sig till en väsentligt lägre 

produktionsnivå. De finansiella åtagandena sker huvudsakligen inom ra

men för fartygskreditgarantisystemet. 

Genom riksdagens beslut fär högst 12 900 milj. kr. ställas till svensk 

varvsindustris förfogande i form av kreditgarantier under perioden den I 

juli 1976-den 31 december 1978. Av denna garantiram avser 3 600 milj. kr. 

garantier för produktion av fartyg i varvens egen regi. Sådan produktion 

ger varven möjlighet att på ett från sysselsättningssynpunkt acceptabelt 

sätt genomföra en nödvändig reduktion av varvskapaciteten. Dessa garan

tier är kopplade till en reduktion av den samlade sysselsättningsvolymen 

vid storvarven med i genomsnitt 30%· från år 1974 t. o. m. år 1978 eller med 

ca 7 900 personer. 

För att allsidigt pröva riskerna med det statliga garantiåtagandet har den 

I juli 1976 inrättats en särskild rådgivande nämnd. kallad nämnden för far

tygskreditgarantier. Nämndens uppgifter är dels att bedöma riskerna med 

garantiåtaganden i varje enskilt fall. dels att löpande följa utvecklingen 

inom frakt- och fartygsmarknaderna i syfte att erhålla en överblick av med 

det statliga garantisystemet förknippade risk- och säkerhetsförhållanden. 

Nämnden har att i enskilda garantiärenden yttra sig till riksgäldsfullmäkti

ge, innan fullmäktige fattar beslut i sådana ärenden. Nämnden rapporterar 

fortlöpande till mig. 

Staten övertog den I juli 1975 aktierna i det krisdrabbade Eriksbergs 

Mekaniska Verkstads AB. Därigenom skapades rådrum för överväganden 

rörande varvsindustrins långsiktiga struktur. I enlighet med förslag från 

1975 års varvskommission beslöts att AB Götaverken och Eriksbergs Me

kaniska Verkstads AB sammanförs till ett koncernföretag samt att staten 

fr. o. m. den l juli 1976 förvärvar aktiemajoriteten (51 %) i den 11ya koncer

nen. Tidigare majoritetsdelägaren, Saleninvest AB. kvarstår med 49 % av 

aktierna. 

Samordningen av varvsverksamheten i Göteborg innebär att statens 

ägaransvar i varvsindustrin utvidgats betydligt. I syfte att utreda lämpliga 

former för en planmässig organisation och samordning av det statliga ägar

engagemanget i branschen har under år 1976 en särskild utredning (I 

1976: 01) tillsatts. 
I det bokslut som AB Götaverken har lagt fram för perioden den I januari 

1975-den 30 juni 1976, dvs. för sista räkenskapsperiod innan staten över

tog ägarmajoriteten i företaget, har redovisats ett omfattande underskott, 

framför allt hänförligt till valutaförluster. För att trygga en fortsatt verk

samhet torde stora tillskott av ägarkapital bli nödvändiga. En särskild ana

lysgrupp har därför tillkallats. Gruppen skall snarast bedöma omfattning 

och form för ett sådant kapitaltillskott i syfte att trygga en långsiktigt kon-
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kurrenskraftig statlig varvsindustri i landet. Denna fråga samordnas med 

frågan om organisationen av den statliga varvsvcrksamheten. Analysgrup

pen har också att pröva lämplig nivå och långsiktig verksamhetsplan för 

fortsatt fartygsproduktion för en statlig varvsgrupp. I gruppens uppgifter 

ingår även att noga bedöma riskerna med produktion i egen regi. Jag räk

nar med att senare under detta riksmöte kunna lägga fram förslag i dessa 

frågor. 

Riksdagen beslutade under våren 1976 (prop. 1975/76: 206, NU 

1975/76: 70. rskr t 975/76: 415) om ytterligare industri- och försörjningsbe

redskapspolitiska åtgärder för hekliid11adsi11d11strin. De industripolitiska 

åtgärderna utvidgades avsevärt främst genom ett tvåårigt rationaliserings

program för konfektionsindustrin. Programmet syftar till att genom av

skrivningslån till investeringar samt ökat stöd till teknisk utveckling och 

konsultinsatser främja införandet av effektivitetshöjamle produktionstek

nik inom branschen. 

Särskilt inom det grundtextila området och skoområdet har en fortsatt 

minskning av produktionskapaciteten bedömts som allvarlig frän försörj

ningsheredskapssynpunkt. Statsföretag AB fick således under våren 1976 i 

uppdrag att förhandla med företagen inom den grundtextila bomullsindu

strin i syfte att fä fram förslag till en ägarmässig samordning som ger den 

förctagsstruktur som har de bästa företagsekonomiska förutsättningarna 

och samtidigt svarar mot försörjningsberedskapsbehoven. Ett förslag från 

Statsföretag AB har under hösten 1976 lämnats till regeringen. 

lmporthegränsning infördes hösten 1975 för bl. a. läderskor som en tem

porär åtgärd för att ge regeringen möjlighet att utforma långsiktiga åtgärder 

som tillgodoser försörjningsberedskapen på detta område. Inom ramen för 

strukturprogrammet vid statens industriverk och i samarbete med översty

relsen för ekonomiskt försvar har ett arbete med att åstadkomma en mer 

rationell företags- och arhetsställcstruktur inom läderskoindustrin pågått 
under år 1976. Ett förslag har nyligen lämnats till regeringen. 

För teko-industrierna försämrades läget ytterligare under andra halvåret 

1976. I november 1976 tillsattes en arbetsgrupp inom regeringskansliet 

med uppgift att skyndsamt utreda omfattningen och inriktningen av ett 

eventuellt utvidgat stöd till dessa branscher. Gruppens förslag väntas före

ligga under våren 1977. 

Den manuella glasindustrin har under ett flertal år befunnit sig i ett be

svärligt läge. Trots successiva anpassningsåtgärder från företagens sida till 

ändrade marknads- och konkurrensbetingelser och en betydande omstruk

turering av branschen fortsätter problemen att göra sig gällande. Under de 

senaste två åren har problemen accentuerats i flera avseenden. Lågkon

junkturen och därmed vikande efterfrågan samt snabbt stigande produk

tionskostnader har medfört att den för flertalet glasbruk tidigare pressade 

lönsamheten ytterligare har försämrats. Omfattande arbetsmiljö- och pro-
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duktionstekniska investeringar är erforderliga inom den närmaslL~ framti

den för att branschen skall bli långsiktigt konkurrenskraftig och kunna er

bjuda de anställda en rimlig arbetsmiljö. Glasbruken får emellertid bedö

mas ha begränsade möjligheter att av egen kraft klara nu förestående in

vesteringsbehov. Jag kommer inom kort att föresln regeringen att lägga 

fram förslag om särskilda åtgärder för den manuella glasindustrin. Vad gäl

ler stöd till produktionstekniskt utvecklingsarbete inom den manuella glas

industrin kommer emellertid statsrådet Johansson att senare idag föreslå 

förstärkta insatser (s. 227). 

De senaste årens nedgång i byggnadsverksamheten har ytterligare 

bromsats upp under år 1976. Anpassningen till en lägre produktionsvolym 

har kunnat genomföras utan allvarligare sysselsättningsproblcm inom 

byggnadsindustrin. Andra led inom byggprocesscn, främst vissa delar av 

byggnadsmaterialindustrin, har dock fått vidkännas allvarliga störningar 

och utsikterna på något längre sikt ter sig ovissa. 

Det under år 1975 påböi:jade kartläggningsarbetet som syftar till att ge 

underlag för en mer total och långsiktig bedömning av byggsektorns ut

veckling och behov av näringspolitiska insatser har fortgått under år 1976 

och väntas i sina huvuddelar föreligga under första halvåret 1977. Utred

ningsverksamheten inom detta område liksom byggsektorns långsiktiga ut

veckling följs av byggbranschrädet. Regeringens ställningstagande till den 

framtida politiken på byggområdet kommer under är 1978 att presenteras i 

ett näringspolitiskt program för byggsektorn. 

Mot bakgrund av framställningar frän vissa organisationer gav regering

en år 1974 statens industriverk i uppdrag att utreda vissa frågor rörande 

etableringar och nedläggningar av företag inom byggsektorn. Uppdraget 

redovisades under år 1976 i rapporten (SIND 1976: 2) Etableringar och 

konkurser i byggnadsindustrin. Industriverket finner det för tidigt att ta 

ställning till frågan om införande av ytterligare auktorisationsförfarande i 
byggbranschen och avstyrker därför att åtgärder av detta slag nu genom

förs. Utredningen remissbehandlas f. n. 

Gummimruindustrin torde stå inför betydande omställningsproblem. 

Mot denna bakgrund gav regeringen den 9 december 1976 statens industri
verk i uppdrag att utreda vissa frågor rörande gummivaruindustrin. 

Som instrument för att trygga näringslivets försörjning med kapital för 

utbyggnads- och exportprojekt har Sveriges lnvesteringsbank AB och AB 

S1•e11sk Exportkredit viktiga uppgifter. Härvid har bl. a. Investeringsban

kens samarbete med landets företagareföreningar för att också tillgodose 

de mindre och medelstora företagens kreditbehov fått växande betydelse. 

Under år 1975 beviljade således bankens. k. kombinationslån på 16 milj. 

kr. fördelat på 59 företag. medan motsvarande utlåning under år 1976 upp

gick till 23,5 milj. kr. fördelat på 66 företag. Jag avser att under våren före

slå regeringen att göra en översyn av Investeringsbankens hittillsvarande 

verksamhet. 
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r. n. begränsas båda institutens möjligheter till fortsatt expansion av ut

låningsverksamheten av storleken på deras upplåningsrätt. Jag föreslår 

därför i det följande att upplåningsrätten höjs väsentligt för instituten ge

nom en fördubbling av Exportkredits aktiekapital från 200 till 400 milj. kr. 

och genom en höjning av multipeln för lnvesteringsbankens upplåningsrätt 

från fem till åtta gånger det egna kapitalet. För lnvesteringsbanken före

slås dessutom en höjning av den statliga garantin för bankens förpliktelser 

från 2000 till 4000 milj. kr. 

B 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

17 644095 

19 872000 

22 372 000 

Statens industriverk. som inrättades den I juli 1973. är central förvalt

ningsmyndighet för ärenden som rör industri. hantverk och energiförsörj

ning samt mineralhantering utom vad avser förvaltning och upplåtelse av 

statens gruvegendom. Sistnämnda ärenden handläggs av nämnden första

tens gruvegendom. varvid industriverket svarar för de beredande och 

verkställande funktionerna. Sedan den I juli 1974 handhar industriverket 

även de uppgifter beträffande företagsutveckling, kurs verksamhet m. m. 

som tidigare åvilade statens institut för företagsutveckling. Nämnden för 

energiproduktionsforskning, som inrättades den I juli 1975, har admi

nistrativt knutits till industriverket. Verket är chefsmyndighet för bergs

staten. sprängämnesinspektionen och statens elektriska inspektion. 

Industriverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verket är organiserat på sex enheter. nämligen planerings- och utrednings
byrån. industriavdelningen. energibyrån, mineralbyrån, enheten för före

tagsutveckling och administrativa byrån. 

Till industriverket är knutna ett råd för mindre och medelstora företag, 

ett råd för företags utveckling. ett expertråd för långsiktiga prognoser. en 

hemslöjdsnämnd, en rådgivande nämnd för transporter av farligt gods och 

ett råd för cldistributionsfrågor. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsavgifter 
Mervärdeskatt för sand-. 
grus- och stentäkter 

1976/77 

112 
62 

174 

16554000 
35000 

430000 

1541000 
I 112000 

(70000) 
200000 

19 872 000 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
industriverk 

+23 
+Il 

+34 

+4 280 300 
of. 

+ 188400 

+I 049000 
+ 733 900 

(+ 175000) 
of. 

+6251600 

F öredragandcn 

+5 
+I 

+6 

-r-1 498000 
of. 

+ 82000 

+ 693000 
+ 227000 

(-'- 45000) 
of. 

+2500000 

Avgifter till statens industriverk för tillständ till sand-. grus- eller sten

täkt på kontinentalsockeln redovisas på driftbudgetens inkomstsida under 

titeln Inkomster vid bergsstaten m. m. (jfr s. 130). 

Statens industriverk 

Industriverket anför att verket sedan dess tillkomst har haft en dyna

misk utveckling. Såväl personalresurserna som den finansiella omslutning

en av verksamheten har ökat kraftigt. Detta beror enligt verket på att dels 

en successiv uppbyggnad har skett på grundval av verkets ursprungliga 

uppgifter. dels nya arbetsuppgifter har tillkommit. 
Verket anser emellertid alt det behövs ytterligare personalförstärkning

ar vid samtliga enheter inom verket för att den fortsatta verksamheten 

skall kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. 

Resursutbyggnaden inom planerings- och utrcdningsbyrån har enligt 

verket inte skett i den utsträckning som verket anser nödvändig bl. a. med 

hänsyn till den ambitionsnivå som har skisserats i prop. 1973: 41. Verk
samheten har hittills dominerats av uppdrag från regeringen. Utrymmet för 

att internt initiera och genomföra olika utredningsprojekt har därigenom 

blivit mycket begränsat. Nästa budgetår planerar verket nya utredningar 

rörande bl. a. den kemiska industrin och verkstadsindustrin samt projekt 

med speciell inriktning på mindre och medelstora företag. Vidare 3:vscs 

den löpande branschbevakningen bli mer intensifierad och en studie inle

das rörande olika metoder för att utveckla den långsiktiga prognosverk

samheten. 

De olika stöd- och ut vecklingsinsatserna till mindre och medelstora före

tag som industriavdelningen svarar för ställer enligt verket krav på. ytterli-
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gare personal inom områdena företagsservice, utbildningsfrämjande åtgär

der och finansiellt stöd. Dessutom behövs en förstärkning på personal

sidan för olika uppgifter med anknytning till explosiva och brandfarliga 

varor. 

Energibyrån har till följd av bl. a. de riktlinjer för energihushållning 

m. m. som riksdagen fattade beslut om år 1975 (prop. 1975: 30. NU 

1975: 30, rskr 1975: 202) fått omfattande nya uppgifter. Byri\.n behöver där

för förstärkas med personal för arbetet med bl. a. energiprognoser, men 

även för koncessionsfrågor samt säkerhets- och behörighetsfrågor på 

elområdet. 

Mineralbyrån har till uppgift bl. a. att svara för beredande och verkstäl

lande funktioner för nämnden för statens gruvegendom. Nämnden ansva

rar sedan budgetåret 1975/76 för all statlig malmprospektering utom uran 

genom prospekteringsuppdrag till Sveriges geologiska undersökning. 

Nämnden beslutar också om upplåtelse av den statliga gruvegendomen. 

För övergripande bedömningar, planering, upprättande av avtal och annan 

ökande verksamhet för nämndens räkning behövs ytterligare personalre

surser vid mineralbyrån. Byrån har vidare behov av personalförstärkningar 

för olika myndighctsuppgifter i anslutning till gruv- och minerallagstift

ningen samt för utrednings verksamhet ifråga om mineralhushållningen. 

Vid administrativa byrån behövs enligt verket ytterligare personal för 

bl. a. informations verksamhet. personaladministration och löpande expe

ditionsgöromål. 

Mot denna bakgrund föreslår industriverket följande förändringar för 

budgetåret 1977 /78. 
I. Pris- och löneomräkning m. m. I 491 000 kr. 

2. I 0-alternativet föreslår industriverket att nio handläggartjänster dras 

in, av vilka fyra vid planerings- och utredningsbyrän, fyra vid industriav

delningen och en vid energibyrån. Dessutom föreslår verket att en biträ

destjänst vid administrativa byrån dras in. För planerings- och utrednings

byrån innebär 0-alternativet att nu pågående utredningsuppdrag inte kan 

fullföljas inom fastställda tidsplaner och att nya utredningsuppdrag inte 

kan påbörjas under överskådlig tid. För industriavdelningen innebär alter

nativet en förlängning av handläggningstiderna inom industrilåneverksam

heten och minskade företagsserviceinsatser. För energibyrån innebär al

ternativet förlängda handläggningstider för koncessions- och bidragsfrå

gor. För den administrativa byrån medför alternativet svåra påfrestningar 

för den övriga biträdespersonalen ( -1056000 kr. inkl. följdbesparingar). 

3. För att kunna klara d.en ökade utrednings volymen vid planerings- och 

utredningsbyrån i nuläget och för en uppbyggnad av byråns resurser i en

lighet med riktlinjerna i prop. 1973: 41 behövs enligt verket ytterligare sju 

tjänster under budgetåret 1977/78, varav fem för handläggare och två för 

biträden. Lönekostnaderna beräknas till 723 000 kr. och övriga kostnader 

till 152000 kr. (+875000 kr.). 
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4. Sektionen för finansiellt stöd vid industriavdelningen har under före

gående budgetår tillförts nya arbetsuppgifter. bl. a. frågor rörande kredit

garantier till förlagsverksamhet och län till arbetsmiljöförbättringar. Ären

dena rörande industri- och strukturgarantilän har ocksä blivit alltmer om

fattande och komplicerade. Verksamheten behöver enligt verket därför le

das av en kvalificerad person med stor erfarenhet av kreditbedömningar. 

Verket föres lär därför att en ny tjänst som byrächef inrättas. varvid samti

digt två tjänster som amanuens/byråsekreterare vid sektionen kan dras in. 

Därutöver begär verket förstärkning med ytterligare en tjänst för handläg

gare vid sektionen för finansiellt stöd. För utökad verksamhet vid sektio

nen för företagsservice behövs personalförstärkning med en handläggare 

och en assistent. För att ansvara för och leda arbetet vid sektionen för ex

plosiva och brandfarliga varor begärs en tjänst som byråchef. Vid sektio

nen för utbildningsfrågor föreslår verket med hänvisning till sin rapport 

(SIND 1975: 6) Kursverksamheten m. m. vid statens industriverk en för

stärkning med en handläggare. Lönekostnaderna för dessa nya tjänster be

räknas till 590000 kr. och övriga kostnader till 104000 kr. (+694000 kr.). 

5. För utökad verksamhet vid energibyrän behövs enligt verket tre 

handläggare och tre biträden. Handläggartjänsterna avser internationella 

elsäkerhetsärenden, koncessionsfrågor resp. arbete med energiprognoser. 

De tre biträdestjänsterna är avsedda för kansliuppgifter, kontorsgöromål 

resp. kartritningsarbete. De ökade lönekostnaderna beräknas till 573 000 

kr. och övriga kostnadertill 131000 kr. (+704000 kr.). 

6. För att skapa nya och mer effektiva resurser för frägor rörande lan

dets långsiktiga mineralförsörjning och utnyttjandet av mineraltillgångarna 

samt för den sedan budgetåret 1974/75 utökade verksamheten inom nämn

den för statens gruvegendom behövs enligt verket en utbyggnad av mine

ralbyrån med åtta handläggare och två biträden. De ökade lönekostnader

na beräknas bli I 090 000 kr. och övriga kostnader 217 000 kr. ( + l 307 000 

kr.). 
7. Inom administrativa byrån begär verket en förstärkning med fyra 

handläggare och tre biträden. En av handläggartjänsterna avses biträda 

verkets informationssekreterare. Två handläggartjänster är avsedda för 

personaladministration och personalplanering. Den fjärde tjänsten är av

sedd för kamerala uppgifter. En av biträdestjänsterna är avsedd för arkiv

vård, en för expeditionsgöromål och en för sekreteraruppgifter. Lönekost

naderna beräknas bli 566000 kr. och övriga kostnader 135 000 kr. ( + 701000 

kr.). 

8. För utökat behov att anlita utomstående konsulter begär verket 

50000 kr. 

9. Industriverket anför att en stor del av verkets arbetsuppgifter medför 

en omfattande reseverksamhet och att denna kontinuerligt har ökat sedan 

verkets tillkomst. Särskilt viktigt anser industriverket det vara att möjlig

heter finns att följa den internationella utvecklingen inom verkets arbets-
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områden. Därför behövs en uppräkning av reseanslaget för nu befintlig 
verksamhet, främst inom det internationella området, med 50000 kr. 

10. Industriverket föreslår vidare en engångsanvisning med 75 000 kr. 

för inköp av en programmerbar bildskärmsterminal m. m. Terminalen be

hövs enligt verket för att bygga upp ett datorbaserat informationssystem 

för en nödvändig bevakning av utvecklingen inom industrin. 

11. Verkets medel för automatisk databehandling behöver ökas med 

2 000 kr. för framtagning av personalstatistik, hl. a. för statistiska central

byråns behov. 

12. för internutbildning av handläggare, främst introduktionsutbildning 

samt föredragnings- och beredningsteknik, behövs enligt verket ytterligare 

40000 kr. 

13. En uppräkning av verkets medel för övriga expenser bedöms också 

nödvändig. Den löpande verksamheten kräver enligt verket, hl. a. på 

grund av att personal är inhyst i lokaler på olika platser, ytterligare 83 000 
kr. För att industriverkets skyddskommitte skall kunna verka för ett för

bättrat arbets skydd behövs ytterligare 10 000 kr. För centrala informa

tionsinsatser internt och till allmänheten samt organisationer m. tl. behövs 

170000 kr.(+ 263000 kr.). 

Föredraganden 

Statens industriverk har sedan tillkomsten år 1973 successivt tillförts en 

mångfald viktiga uppgifter inom näringspolitiken. Samtidigt har verkets 

personella och ekonomiska resurser byggts ut. Verket har nu ett mycket 

vidsträckt arbetsområde, där de industri-, energi- och mineralpolitiska frå
gorna står i förgrunden. 

Industriverkets ökande uppgifter motiverar enligt min mening vissa yt

terligare personförstärkningar även nästa budgetår. Jag har därför beräk
nat medel för följande nya tjänster vid verket. 

För den utredande verksamheten har jag beräknat medel för ytterligare 

två tjänster för handläggare vid planerings- och utredningsbyrän, en vid 

sektionen för branschfrågor och en vid sektionen för allmänna industripoli

tiska frågor (3 ). 
Vid industriavdelningen har jag beräknat medel för en tjänst för handläg

gare vid sektionen för explosiva och brandfarliga varor. Denne avses leda 

verksamheten, som omfattar bl. a. frågor rörande transporter av farligt 

gods på väg. Dessutom behöver ledningsfunktionen vid sektionen för fi

nansiellt stöd förstärkas. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn 

härtill, samtidigt som jag i enlighet med verkets förslag har räknat med att 
två tjänster som amanuens/byråsekreterare kan utgå ur organisationen (4). 

För energibyråns verksamhet har jag beräknat medel för ytterligare en 

tjänst för handläggare och en biträdestjänst. Handläggaren avses främst 

delta i arbetet med energiprognoser och energistatistik. Biträdestjänsten 

motiveras av den stora arbetsbelastningen på kontorssidan vid sektionen 
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för säkerhets- och behörighetsfrågor (5). 

Mineralbyrän bör förstärkas med tvä tjänster för handläggare. en vid 

vardera sektionen. Den ena tjänsten avser myndighetsuppgifter i samband 

med mineralhanteringen. Den andra avser bl. a. uppgifter i anslutning till 

prospekteringsverksamheten (6). 

Jag har beräknat medel även för ytterligare en tjänst för handläggare vid 

administrativa byrån. Tjänsten är avsedd för personaladministrativa upp

gifter (7). 
Vid min medels beräkning har jag slutligen också tagit hänsyn till bl. a. 

verkets behov av en bildskärmsterminal ( 10) och ökad internutbildning 

(12). För centrala informationsinsatser (13) kommer jag att beräkna medel 

under anslaget Statens industriverk: Utredningar m. m. (s. 50). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

22 372 000 kr. 

Jag hemställer att n::geringen föreslär riksdagen 

att till Statens industriverk: Förvaltningskostnader för budgetäret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 22372000 kr. 

B 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 förslag 

2375118 

3 020000 

4820000 

Reservation 368 745 

Frän anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal 

m. m., reseersättningar och publikationstryck samt övriga kostnader. som 

hänger samman med utredningar, informations- och kontaktverksamhet 

inom statens industriverks arbetsomräde. Anslaget tillförs medel som fly

ter in vid försäljning av publikationer som bekostas frän anslaget. 

Statens industriverk 

Industriverket anför att verkets två första verksamhetsår, budgetåren 

1973/74 och 1974/75, präglades av ett intensivt planerings- och uppbygg

nadsarbete. Verkets utredningsanslag togs endast successivt i anspråk, 

varför reservationer uppkom vid slutet av resp. budgetår. 

Industriverket har under verksamhetsåret 1975/76 bedrivit en kontinuer

lig och allt mer omfattande utredningsverksamhet inom en rad näringspoli

tiska områden. Huvuddelen av de nu pågående utredningsprojekten utförs 

pä uppdrag av regeringen. Resultaten av dessa avses ligga till grund för in

dustri-, energi- och mineralpolitiska åtgärder. 

Den successiva ökningen av verkets utredningsuppgifter har medfört att 

utredningsanslaget dispositionsmässigt under budgetåret 1975/76 har ut

nyttjats helt. Kassamässigt uppkom däremot en mindre reservation. 
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Medelstillgången för budgetåret 1976/77 har enligt verket inte medgett 

en utredningsvolym av önskad omfattning. Särskilt planerings- och utred

ningshyrån och energibyrfln har erhållit en. jämfört med behoven. mycket 

begränsad budget. Med hänsyn till anslagsramen har verket måst senare

lägga vissa projekt. I princip saknar verket ekonomiska möjligheter att un

der budgetåret 1976/77 påbörja nya projekt utöver nu planerade och beslu

tade. 

Industriverket framhåller därför att verket för budgetåret 1977/78 måste 

begära en relativt kraftig höjning av anslaget för att förväntade och plane

rade utredningsuppgiftcr inom de industri-. energi- och mineralpolitiska 

områdena skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

För pågående och planerade projekt räknar industriverket med ett me

delsbchov av sammanlagt 6 916 000 kr. nästa budgetår. I beloppet ingår 

250 000 kr. för externa informationsinsatser med anknytning till bl. a. ut

redningsverksamhetcn. 

Mc<lclsbchovet vi<l planerings- och utredningsbyrån uppgår till J 275 000 

kr. Bland de projekt som nu på.går eller beräknas bli påbörjade under inne

varande budgetår nämner verket bl. a. utredningar om de multinationella 

fi.>retagen, löpande branschbevakning och uppföljning av dataindustriut

r~dningcn. Hit hör också projekt som rör prognosverksamhetcn och all

männa industripolitiska frågor. Under nästa budgetår avser verket att på

börja bl. a. nya projekt inom olika industribranscher. i första hand utred

ningar avseende den kemiska industrin. verkstadsindustrin och industrin 

för fritidsprodukter. I mån av resurser avser verket också att genomföra 

utredningar rörande entreprenörmaskinindustrin och utredningar om de 

branscher som f. n. erhåller särskilt statligt stöd, bl. a. tekoindustrierna, 

den manuella glasindustrin, metallmanufakturindustrin och gjuteriindust

rin. Den långsiktiga prognos verksamheten innefattar bl. a. den årligen 

återkommande strukturöversikten och industripolitiska utredningar i an

slutning till den fysiska riksplaneringen. 
Inom området allmänna industripolitiska frågor planeras främst utred

ningar rörande mindre och medelstor industri, arbetsmiljö och företagsde

mokrati. Förutom utredningsverksamheten behövs resurser även för utar

betande av industriverkets remissyttranden inom byråns område och för 

uppföljningsarbete av genomförda och planerade utredningar. Vidare er

fordras förstärkta resurser för metodutvecklingsarbete. 

Vid industriavdelningen beräknas behovet till I 110 000 kr. Projekten av

ser främst fortsatta utredningsinsatser inom omrä.det företagsservice. inkl. 

utbildningsfrämjande åtgärder med inriktning på de mindre företagen, kon

sultutredningar i kreditärenden och utredningar inom området explosiva 
och brandfarliga varor, bl. a. frågor i anslutning till internationella trans

porter av farligt gods på väg. 

Energibyråns medelsbehov beräknar verket till I 781 000 kr. På prognos

området kommer arbetet med utveckling av en energiprognosmodell samt 
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uppbyggnad av en databank för energistatistik att fortsätta även under näs

ta budgetår. För industriverkets särskilda arbetsuppgifter inom bered

skapsplaneringen på energiområdet, vilka har tillkommit innevarande bud

getår, har industriverket i avvaktan på närmare erfarenheter av verksam

heten räknat med oförändrat anslagsbehov för budgetåret 1977/78. dvs. 

150 000 kr. Inom eldistributionsområdet pågår utredningar om Storstoek

holms och Göteborgs elförsörjning samt ett omfattande.arbete med att rita 

in elektriska kraftnät på kartor. Inom elsäkerhetsområdet finns projekt rö

rande deltagande i externa kommitteer, bevakning av angelägna frågor i te-

. lestörningsnämndcn. revideringar av starkströmsföreskrifter på olika om

råden samt uppläggning av ett elinstallationsregister. 

Under nästa budgetår räknar verket också med att kunna inleda ytterli

gare utredningar om olika industrihranschers energiutnyttjande och i sam

band därmed utvärdera effekterna av den statliga bidragsgivningen till 

energisparande åtgärder inom dessa branscher. Vidare planeras viss utred

nings verksamhet i samband med handläggningen av ärenden enligt 136 a ~ 

byggnadslagen. Dessutom finns inom koncessionsområdet ett utrednings

program rörande eldistributionens fortsatta rationalisering. På elsäkerhets

området planeras bl. a. revidering och anpassning 'till internationella re

kommendationer av föreskrifter rörande starkström. 

Yfineralbyråns resursbehov, som uppgår till 500 000 kr., avser den pågå

ende utredningen om utvinning av sand och grus samt planerade .projekt 

rörande prospektering i obrutna fjällområden och utnyttjande av landets 

mineralresurser m. m. 

FöredraJ;amlen 

Industriverkets utredningsverksamhet utgör en betydelsefull infl)rma

tionskälla avseende förhållanden och utvecklingstendenser inom industrin 
och andra näringsgrenar. Industrisektorns långsiktiga utveckling, de mind

re och medelstora företagens allmänna verksamhetsbetingelser samt frå

gor om landets energiförsörjning är exempel på områden där enligt min 

mening behovet av omfattande och fortlöpande kartläggningsinsatser är 

särskilt framträdande. En betydande del av industriverkets utredningsre

surscr har också koncentrerats till just dessa områden. 
Under föregående och innevarande budgetår har industriverket avgett · 

ett flertal utrcdningsrapporter, bl. a. (SIND 1975: 5) Företagsformer i teori 

och tillämpning, (SIND 1976: I) Industrin i Sverige. utvecklingen till 1980, 

(SIND 1976: 2) Etableringar och konkurser i byggnadsindustrin, (SIND 

1976: 3) Tätorternas och den tunga industrins cnergiförsö1jning samt 

(SIND 1976: 7) Industriutvecklingen i Sverige. Den sistnämnda rapporten 

- den s. k. höstrapporten - är den första av en planerad årligen återkom

mande redovisning av strukturutvecklingen i industrin. Föreliggande rap

port beskriver även verkets hittills bedrivna utredningsarbete rörande 

etableringen i tillverknings- och byggnadsindustrin samt fusioner av famil

jeföretag. 

4-Riksdagen /976/77. Nr /00. Biluga 17 
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Härutöver har flera delrapporter redovisats för utredningsprojekt som 

löper över flera budgetår, bl. a. (SIND 1975: 3) Slakteri- och charkuteriin

dustrin. (SIND 1976: 4) Sockerindustrin samt (SIND 1976: 8) Bageriindu

strin. 
Som exempel på projekt. vilka beräknas bli slutförda under innevarande 

budgetår kan nämnas utredningar om livsmedels-. plast-, sågverks- och 
skivindustrierna. byggnadsmaterialindustrin samt en utredning inom ra

men för den fysiska riksplaneringen om vissa industribranschers långsikti

ga lokaliseringsbehov och anspråk på naturresurser. 

Vid min medelsberäkning för budgetåret 1977/78 har jag beaktat dels den 

verksamhet som nu pågår och som beräknas löpa även under nästa budget

år, dels behovet av utredningsinsatser på nya angelägna delområden. Till 
sådan pågående verksamhet hör bl. a. uppföljning av dataindustriutred

ningen. löpande branschbevakning och det långsiktiga prognosarbetet. Hit 

hör också olika företagsserviceprojekt, frågor i anslutning till transporter 
av farligt gods på väg, ett flertal projekt på energiområdet, bl. a. arbetet 

med att ta fram en energiprognosmodell och utredningar rörande indu

strins energihushållning, samt fortsatta utredningsinsatser i fråga om ut

vinning av sand och grus. Som exempel på tillkommande projekt kan jag 
nämna utredningsuppdrag från regeringen om de multinationella företa
gens betydelse för svensk industriell teknisk utveckling, om utvecklingen 
inom gummivaruindustrin samt utredningar om alunskiffer och diabas. 
Förutom de här nämnda aktiviteterna ryms i min beräkning medel även för 

metodutveckling av utredningsverksamheten, bl. a. analys- och prognos
teknik, samt olika informationsinsatser. 

Sammanlagt beräknar jag medelsbehovet under anslaget nästa budgetår 

till 4 820 000 kr. vilket innebär en ökning med I 800 000 kr. jämfört med in
nevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industriverk: Utredningar m. m. för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett reservation sans lag av 4 820 000 kr. 

B 3. Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster avseende verksamhe

ten vid statens industriverks enhet för företagsutveckling (SIFU). 
I enlighet med statmaktemas beslut (prop. 1973: 41, NU 1973: 54, rskr 

1974: 225 och prop. 1974: 47, NU 1974: 35, rskr 1974: 227) övertog statens 

industriverk den I juli 1974 de uppgifter som tidigare åvilade statens insti-



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 51 

tut för företagsutveckling. För de operativa uppgifterna i samband härmed 

bildades en särskild enhet (SIFU) vid verket. 

Det åligger SIFU att insamla och bearbeta kunskaper och erfarenheter i 

tekniska. administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av betydel

se för utvecklingen inom näringslivet samt att genom kurs verksamhet, råd

givande verksamhet. information eller på annat sätt främja utbildning av 

företagare~och anställda inom näringslivet. Om det behövs för industriver

hts uppgifter i fräga om företagsutveckling får försöks- och utveck!ingsar

bete bedrivas samt provningar och undersökningar utföras. Härvid fär 

uppdrag utföras åt myndigheter eller enskilda. Tyngdpunkten i SIFU:s 

verksamhet ligger inom utbildningsområdet. 

SIFu svarar även för administration av stipendiegivningen enligt kungö

relsen ( 1971: 553) om stipendier för fortbildning av företagare och anställda 

inorn industri och hantverk. 

SIFU leds av en direktör. Verksamheten är uppdelad pä sex operativa 

sektioner, nämligen för företagsekonomi, verkstadsteknik- och produk

tionsekonomi, byggnads- och YVS-teknik, elteknik, processteknik samt 

kemisk teknik. Dessutom ingår ett stabsorgan för marknads- och plane

ringsfrågor och en servicesektion. Fi!ialkontor finns i Malmö, Göteborg, 

Växjö och Luleä. Den I juli 1976 fanns inom SIFU-verksamheten 174 

tjänster, varav 29 var vakanta. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1973: 55, InU 1973: 22, rskr 

1973: 220) skall del av SIFU omfattande ca 100 personer omlokaliseras till 

Bods. 
Verksamheten vid SIFU omfattas av försöksverksamheten med pro-

grarnbudgetering. Följande programindelning gäller t. v. 

I. Allmänna tjänster 

2. Kursverksamhct 
3. Teknisk facktjänst 

Program I. Allmänna tjänster omfattar sådan service till offentliga 

organ. företagareföreningar, branschorganisationer etc. som inte kan hän

föras till industriverkets egen kursverksamhet eller till den tekniska fack

tjänsten. Vidare ingår administrationen av stipendier för fortbildning, viss 

extern informations- och dokumentationstjänst i tekniska och ekonomiska 

frågor, administration av kompetenser och behörigheter samt viss utred

ningsverksamhet i detta program. 

Program 2. Kursverksam het omfattar de av industriverket anordna

de kurserna och föreläsningarna i praktiska och teoretiska ämnen samt det 

planerings- och utvecklingsarbete som är hänförligt till framtagande av nya 

kurser. 

Program 3. Teknisk facktjänst omfattar sådana försöks- och ut

vecklingsarbeten samt provningar och undersökningar av material, arbets

metoder. driftförhållanden, redskap, instrument och apparater som erford

ras för industriverkets verksamhet under övriga program. Vidare ingår 
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provningar och undersökningar som. inom ramen för industriverkets verk

samhet, utförs mot ersättning på uppdrag av myndighet eller enskild. 

SIFU :s verksamhet finansieras dels genom kursavgifter och andra er

sättningar för tjänster, provningar, undersökningar m. m .. dels genom 

statsanslag. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 

B 3. Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. 

B 4. Statens industriverk: Bidrag till Kursverksamhet m. m. 

B 5. Statens industriverk: Utrustning 

Anslaget B 3 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp pft 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program I. 2 

och 3. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna avgifter. ersätt

ningar. arvoden etc. och ianspråktagna medel från anslaget 8 4. Anslaget 8 

4 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag till verksamheten ut

går. Anslaget B 5 iir ett reservationsanslag som skall finansiera investering

ar i mer kostnadskrävande utrustning för verksamheten. 

Anslaget B 3 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem och för att tillgodose behovet av rörelsekapital 

disponerar industriverket en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 4 milj. kr. 

Av följande sammanställning framgår omfattningen av SIFU-verksam
heten (! 000-tal kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräknar 

Statens in- Föredra-
dustriverk ganden 

I. Allmänna tjänster 
Intäkter 
Särkostnader 7T2 829 900 
Täckningsbidrag 772 829 900 

2. Kurs verksamhet 
Intäkter 14171 15249 13 710 
Särkostnadcr 15577 18605 19400 
Täckningsbidrag - 1406 - 3 356 - 5690 

3. Teknisk facktjänst 
Intäkter 1488 681 250 
Särkostnader 1531 722 300 
Täckningsbidrag 43 41 150 

Täckningsbidrag totalt - 2221 - 4226 - 6640 
Samkostnader (netto) 5886 6259 6400 
Resultat -· 8 107' - 10 485' -13040 
ingående reservation 604 1447 842 

Statens bidrag 8950 9880 12198 10700 

' I 447000 kr. är överskott varav 114000 kr. utgör återstående belopp av den en

gångsanvisning, som lämnades budgetåret 1974/75 för täckande av tidigare års för
luster. 
2 842 000 kr. är överskott. 
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Stat<!ns i11d11striver/.:. 

Industriverket erinrar inledningsvis om att verket på. uppdrag av rege

ringen har utrett bl. a. omfattningen och inriktningen av den framtida 

SlFU-verksamheten samt principerna för dess finansiering. Verkets för
slag redovisas i rapporten (SIND 1975: 6) Kursverksamheten m. m. vid 
statens industriverk. Med hänsyn till att statsmakterna ännu inte har tagit 

ställning till förslagen i rapporten är anslagsframställningen för SIFU-verk
samheten inte baserad på dessa förslag. I vissa avseenden hänvisas emel

lertid till dessa förslag. 

Beträffande verksamheten under budgetåret 1975/76 anför verket att ca 

90'7/( av denna var hänförlig till utbildningsområdet. Verksamheten har 

främst inriktats på korta, specialiserade kurser av fortbildningskaraktär. 
SlFU:s fortbildningsverksamhet vänder sig till målgrupper. vilkas behov 
av anpassning till den tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen är 

särskilt påtagliga. Målgrupperna finns inte bara inom näringslivet utan i 
stor utsträckning också inom den offentliga sektorn. Av SIFU:s ca 17 500 

kursdeltagare budgetåret 1975/76 var drygt hälften verksamma inom nä
ringslivet. En strävan vid SIFU är enligt verket att i ökad utsträckning in

rikta verksamheten på. utveckling av nya kursprogram och system för den 

företagsanpassade fortbildningen samt att ta fram kurs- och instruktions

material. 
Vad gäller verksamheten under innevarande budgetår har för nya ut-_, 

vecklingsprojekt beräknats drygt 3 milj. kr. l detta belopp ingår bl. a. kost
nader som hänger samman med att vissa vakanta tjänster avses bli tillsatta. 

En ökad satsning på kursutveckling är enligt verket nödvändig för att bibe

hålla SIFU:s verksamhet på. nuvarande nivå. Möjligheterna att genom yt
terligare rationaliseringar skapa resurser för utveckling eller ökning av 

självfinansieringsgraden är på sikt begränsade. Detla budgetår räknar 
verket emellertid med att SIFU genom rationaliseringar och avgiftshöj
ningar skall kunna kompensera sig för allmänna prisstegringar. 

För budgetåret 1977/78 räknar industriverket sålunda med en fortsatt 
profilering av kursverksamheten med en ökad satsning på utveckling av 
nya kurser och andra metoder för information och kunskapsspridning rik
tade till de primära målgrupperna. 

Som kompensation för ökade lönekostnader och prisstegringar begär 

verket 860 000 kr. 
För att kunna behålla vissa kursaktiviteter inom hantverksyrkena, 

främst branschanpassad fortbildning för bl. a. bageri-, må.leri- och tvätteri

näringama. begär verket 400 000 kr. 
Vidare begär verket 300000 kr. för bl. a. utveckling av kurser på det fö

retagsekonomiska området. Kurserna riktar sig huvudsakligen till de allra 

minsta företagen och avses bli genomförda regionalt eller lokalt. 
Det är enligt verkets mening uppenbart att SIFU-verksamheten kräver 

ordentliga utvecklingsinsatser inom ett flertal teknikområden på grund av 
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de stora utbildningshehoven. Inom det eltekniska området har SIFU redan 

ett omfattande kursutbud. SIFU kan enligt verket betraktas som mark

nadsledande inom elektronik och datorområdet. Verksamheten har i dag 

en sådan volym att rörelseresultatet kan finansiera såväl löpande som till

kommande utvecklingsinsatser. Det är därför angeläget att andra områ

den. där SIFU har en mer begränsad verksamhet, ges ökade resurser. Där

igenom kan SI FU få en jämnare kompetensfördelning och de olika sektio

nerna få lättare att samarbeta inom gemensamma utvecklingsprojekt. Det

ta är nödvändigt, hävdar verket, genom att den tekniska utvecklingen 

medför inslag från en rad tekniker inom olika processer och objekt. SIFU 

har genom rekrytering av chefer till sektionerna för byggnads- och VVS

teknik samt vcrkstadsteknik och produktionsekonomi påbörjat en utveck

ling av kurs verksamheten inom dessa områden. Sektionernas utvecklings

potential måste do<:k enligt verket personalmässigt ytterligare förstärkas. 

Behov av teknisk utbildning föreligger si'ilum.la enligt verket inom hela 

verkstadsområdct, vad avser såväl material och bearbetningstcknik som 

mätteknik och automation. Vidare finns stora behov av utbildning för eko

nomisk/teknisk optimering vilket kräver en avsevärd upprustning av 

SIFU:s nuvarande resurser och program. Utveckling av kurser främst för 

de mindre företagen planeras inom områdena produktutvcckling, kvali

tetsteknik och underleverantörsfrågor. För bl. a. dessa ändamål begär 

verket 500 000 kr. nästa budgetår. 

Även marknaden inom byggnads- och YVS-området är enligt verket 

stor. Denna omfattar konsulter, entreprenörer, kontrollanter och förvalt

ningsförctag. Sektionen för byggnads- och VYS-teknik är väl etablerad 

inom VYS-området. Sedan början av 1970-talct har sektionen utvecklat 

och genomfört kurser med avancerat energitekniskt innehåll, såsom fjärr

värmeteknik, eldningsanläggningar, distributionssystem. Utvecklingsbe

hov finns också inom områden som värmepumpsteknik och klimatteknik. 

Inför den tilltagande energiknappheten kommer intresset för energiteknik 

allmänt att tillta, anför industriverket, som finner det angeläget att fortsät

ta utveckla energitekniska kurser. Särskilda utbildningsprogram som klar

lägger sambanden mellan byggnadskostnader och energikostnader för upp

värmning är också angelägna, anför verket. som i dessa frågor har kontak

ter med statens planverk. tekniska högskolan och Svenska värmeverksför

eningen. Inom området byggnadsekonomi och boendekostnad har SIFU 

påbörjat en utveckling som rönt starkt intresse och det finns enligt verket 

önskemål om en avsevärd ökning av programmet. För bl. a. dessa verk

samheter begär verket 500000 kr. Verket anför i sammanhanget att SIFU 

under innevarande budgetår avser att arbeta fram närmare underlag för 

prioritering av erforderliga insatser inom sektionerna för byggnads- och 

VYS-teknik resp. för verkstadsteknik och produktionsekonomi. Disposi

tionen av de sammanlagt I milj. kr. som begärs för de två sektionernas 

verksamhet nästa budgetår blir beroende av resultaten av detta arbete, vil-
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ket enligt verket kommer att föreligga våren 1977. 

Verket anför vidare - bl. a. med hänvisning till arbetsmiljöutredningens 

betänkande (SOU 1976: I) Arbetsmiljölag -- att utbildningsbehovcn inom 
arbetsmiljöområdet har ökat starkt under de senate åren. Detta gäller bl. a. 

mättckniska regler och deras tillämpning inom buller-. stoft- och belys

ningsområdena. För översyn och kompletteringar av nuvarande utbild

ningsvcrksamhet på arbetsmiljöområdet samt för kursgenomföranden be

gär verket 300 000 kr. 

SIFU har som utbildningsgivare ett ständigt behov av att följa utveck

lingen inom pedagogiken och anpassa sin utbildning efter dess nya meto

der. framhäller verket. Det gäller såväl olika tekniska hjälpmedel som pe

dagogisk planering. Denna del har blivit eftersatt under de senaste åren. 
Det har även från vissa deltagare och de deltagandes organisationer fram

förts önskemål om en modernare pedagogik vid SIFU-kurserna. Industri

verket finner det därför nödvändigt med en upprustning inom det utbild

ningsteknologiska området. Verket beräknar att dessa aktiviteter och ett 
ökat samarbete med bl. a. branschorganisationer för utveckling av nya 

kurser på olika områden medför ökade kostnader med 200 000 kr. 

Slutligen erinrar verket om att i den nyss nämnda rapporten SIND 

1975: 6 föreslås vissa förändringar beträffande stipendieverksamheten. Vid 

en fortsatt verksamhet enligt nuvarande ordning bör enligt verket stipen

diemedlen ökas från 600 000 kr. till 700 000 kr. Vidare föreslår verket att 

maximibeloppet för varje enskilt stipendium höjs från I 000 kr. till 1 500 kr. 
De förslag som verket här har fört fram innebär ett ökat medels behov av 

3 160000 kr. för nästa budgetår. Verket räknar emellertid med att 842000 

kr. av detta belopp kan täckas genom en beräknad utgående reservation 

från innevarande budgetår. Med hänsyn därtill begär verket således ett 

ökat statsbidrag med 2 318 000 kr.. dvs. totalt för nästa budgetår 12 198 000 

kr. 

Föredraganden 

SIFU-verksamhetens ekonomi har stabiliserats påtagligt under de se

naste budgetåren. För budgetåret 1974/75 redovisades ett överskott med 
ca 600 000 kr., vilket kan jämföras med ett underskott av ca 500 000 kr. 

budgetåret dessförinnan. Utfallet för budgetåret 1975/76 visar på ett över
skott av omkring 1,4 milj. kr., inkl. ingående reservation. För innevarande 

budgetår beräknas överskottet till drygt 840 000 kr. 

Denna mycket positiva utveckling är en följd av de medvetna rationali

seringssträvandena som har präglat SIFU de senaste åren. Olönsamma 

verksamhetsgrenar har avvecklats eller beskurits. En restriktiv personal

politik har förts vad avser nyanställningar. Samtidigt har SIFU renodlat 

sin verksamhet. Den har i allt större utsträckning inriktats på aktiviteter 

inom utbildningsområdet. Ca 90 % av verksamheten budgetåret 1975/76 

var enligt verket hänförlig till detta område. Jag finner det angeläget att 
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SIFU även i fortsättningen lika framgångsrikt som hittills uppmärksammar 

olika möjligheter att bihålla en god lönsamhetsnivå. utan att göra avkall på. 
effektiviteten. 

S\ FU :s mest väsentliga uppgifter bör enligt min mening liksom hittills 

vara att ta fram kurser för företagsinriktad fortbildning och att svara för 

kursgenomföranden på områden där andra utbildningsgivare inte är verk

samma. I sammanhanget är det angeläget att möjligheterna till ökad regio

nalisering av kursverksamheten tas till vara. Samarbetet mellan industri

verket och den kommunala vuxenutbildningen, i vilket SlFU och dess fi
lialkonor samt företagareföreningarna har viktiga funktioner, har härvid 

stor betydelse. Som kommer att framgå vid min anmälan av anslags posten 

Regional utbildningsservice under anslaget Företags- och branschfrämjan
de åtgärder (s. 72) räknar jag med att detta samarbete skall fortsätta även 
nästa budgetår. 

Jag beräknar statens bidrag till kursverksamhet m. m. budgetåret 

1977/78 till sammanlagt 10,7 milj. kr. Härutöver har SIFU möjlighet att 

disponera en beräknad utgående reservation av 842 000 kr. Medelsanvänd

ningen bör koncentreras till fortbildningsverksamhet som i första hand till
godoser de mindre företagens speciella utbildningsbehov. Kurserna bör 

således läggas upp och utformas pä ett så.dant sätt att dessa företag i ökad 

omfattning stimuleras att delta i utbildning. 

Industriverket har i rapporten (SlND 1975: 6) Kurs verksamheten m. m. 
vid statens industriverk lämnat förslag bl. a. till riktlinjer för verkets utbild
ningsanknutna verksamhet, t. ex. hur uppgifterna bör fördelas mellan 

SIFU och verkets industriavdelning. Vidare föreslås vissa resursförstärk
ningar för utbildningsfrämjande åtgärder vid verket och en organisatorisk 
förändring vad gäller SIFU:s filialkontor. Slutligen hemställer verket att 
riksdagens beslut år 1973 att del av SIFU skall lokaliseras till Borås tas upp 
till ny prövning och att frågan om ny organisationsform för SIFU utreds. 

Rapporten har remissbehandlats. 
Rapporten prövas nu inom regeringskansliet. Rapporten har i vissa av

seenden beröringspunkter med frågor som företagarcföreningsutredningen 
(A 1975: 03) har att behandla, bl. a. företagareföreningamas roll i utbild

ningssammanhang. Utredningen kommer att lägga fram sina förslag inom 
kort. Med hänsyn härtill avser jag att redovisa mina ställningstaganden till 

industriverkets rapport i anslutning till behandlingen av företagareföre

ningsutredningens väntade förslag. I avvaktan härpå bör SIFU:s nuva

rande stipendieverksam het bedrivas pä oförändrat sätt och med bibehållen 

beloppsram. 
Jag vill dock redan nu förutskicka att jag inte ämnar ta initiativ till en 

ändring av riksdagens lokaliseringsbeslut, vilket innebär att ca 100 perso

ner vid SIFU skall lokaliseras till Borås. Beslutet ligger så.ledes fast. 
Jag vill härvid erinra om att regeringen genom beslut den 19 augusti 1976 

har föreskrivit att ortskommitte Borås senast den I juli 1977 skall komma in 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 5i 

med förslag till tidsplan för utflyttningen. Jag avser att inom kort föreslå 

regeringen att lämna ortskommitti.!n kompletterande anvisningar för dess 

arbete. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. för budgetåret 

1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

8 4. Statens industriverk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

8 136266 

9880000 

10700000 

Reservation I 560 862 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget Statens industriverk: 

Kursvcrksamhet m. m. föreslår statens indust1frerk att bidragsanslaget 

budgetåret 1977 /78 förs upp med 12 198 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget till 

kursvcrksamhet m. m. beräknar jag för nästa budgetår statens bidrag till 

SIFU-verksamheten under detta anslag till 10,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industrii·erk: Bidrag till. kursverksamlzet m. m. för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av I 0 700 000 kr. 

B S. Statens industriverk: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

83 510 

I 000 

150000 

Reservation 585 !03 

Över anslaget finansieras anskaffning av utrustningsobjekt för SIFU

verksamheten, vilkas anskaffningskostnad överstiger 10000 kr. och vilkas 

livslängd uppgår till minst tre år. Medel motsvarande avskrivning och för

räntning av utrustningskapitalct omförs till särskild inkomsttitel på stats

budgeten. 

Statens ind11stri1•er/.:. 

Anskaffningen under de senaste åren har i huvudsak begränsats till utby

ten av försliten och otidsenlig utrustning. En sådan begränsning har enligt 

verket varit nödvändig i avvaktan på att frågor av principiell betydelse för 

SIFU-vcrksamheten närmare klarläggs. Det behövs emellertid, hävdar 

verket. att SIFU förfogar över tidsenlig utrnstning inom olika tekniska 

verksamhetsområden. En viss ökad nyanskaffning av utrustning måste 

därför påräknas för de närmast kommande åren. 

Till följd av begränsad nyanskaffning av utrustning under de senaste 
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åren har reservationer uppkommit på anslaget. Med hänsyn härtill har in

dustriverket beräknat medelsbehovet för budgetåret 1977/78 till 150000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med industriverkets förslag bör anslaget nästa budgetår föras 

upp med 150 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Utrustning för budgetåret 1977/78 anvi

sa ett reservationsanslag av 150 000 kr. 

B 6. Sprängämnesinspektionen 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

1913 835 

2261000 

2 396000 

Sprängämnesinspektionen är statligt tillsynsorgan för ärenden rörande 

brandfarliga och explosiva varor och därmed sammanhängande frågor. 

Statens industriverk är chefsmyndighet för inspektionen. Såvitt avser ar

betarskyddsärenden är inspektionen underställd arbetarskyddsstyrelsen. 
Inspektionen leds av en sprängämnesinspektör, som är specialinspektör 

inom yrkesinspektionen. Inspektionen är organiserad på två civila avdel

ningar och en militär avdelning. Den ena civila avdelningen handlägger 

ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga gaser, den andra ären

den rörande brandfarliga vätskor. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 14 
Övrig personal 5 

19 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 1825 000 
Sjukvård 3000 
Reseersättningar 172000 

(även för utrikes resor) 
Lokalkostnader 185000 
Expenser 78000 
därav engångsavgifter (4900) 

2263000 

Uppbördsmede/ 
Försäljning av tekniska 
meddelanden 2000 

Nettoutgift 2261000 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
industriverk 

of. 
of. 
of. 

+ 79500 
of. 

+ 37200 

+ 27500 
+ 29900 

(+ 17600) 
+ 174100 

of. 

+ 174100 

Föredraganden 

of. 
of. 
of. 

+ 79500 
of. 

+ 25500 

+ 26200 
+ 3800 

(- 2900) 
+ 135000 

of. 

+ 135000 
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Statens industriverk 

Industriverket räknar med ett förstärkt behov av tillsynsverksamhet. 

Målet för inspektionen är bl. a. att utöka tillsynen inom hittillsvarande om

råden och att i samband med pågående utbyggnad av den petrokemiska in

dustrin ägna särskild uppmärksamhet åt förebyggande åtgärder mot gas

explosioner/detonationer inom bl. a. denna industrisektor. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 127 000 kr. 

2. I 0-alternativct förordar industriverket att en tjänst som byrädirektör 

dras in. Detta innebär en minskad insats inom området för brandfarliga 

vätskor ( -115 300 kr. inkl. följd besparingar). 

3. Anslagspostcn Reseersättningar föreslås bli uppräknad med 20000 

kr. för att ge möjlighet till ökad tillsynsverksamhet och ett ökat deltagande 

i internationellt normarhete. 

4. För anskaffning av laboratorie- och kontorsutrustning föreslås som 

engångsanvisning 22 500 kr. 

5. Under anslagsposten Expenser begärs även 1500 kr. för representa

tion samt 2 000 kr. för information och ytterligare 1 000 kr. för personalut

bildning ( +4 500 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 396000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen. 

att till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 396000 kr. 

B 7. Företags- och branschfrämjande åtgärder 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 förslag 

1 19905030 
2 35 490000 

'145610000 

' Inkl. åtgärder för skoindustrin. 

Reservation '12863 172 

2 Härutöver har 7000000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. Fr. o. m. budgetåret 
1976/77 ingår medel för exportfrämjande åtgärder för vissa branscher som tidigare 
anvisades under anslaget B3 Exportfrämjande åtgärder på handelsdepartementets 
huvudtitel. 

3 Exkl. åtgärder för manuell glasindustri. 

Från detta anslag, som disponeras av statens industriverk. bestrids kost

naderna för dels branschfrämjande åtgärder för vissa branscher, dels åt

gärder för främjande av företagsservice och regional utbildningsservice åt 

mindre och medelstora företag. 
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De branschfrämjande åtgärderna omfattar utbildningsåtgänler, teknisk 

konsulentverksamhct, omställningsfrämjande åtgärder och exportfrämjan

de åtgärder enligt av statsmakterna fastställda tidsbegränsade program. 

Ätgärderna för textil- och konfektions (teko) industrierna löper enligt tidi

gare beslut t. o. m. budgetåret 1977/78. Våren 1976 beslutades för teko

industrierna om ökade resurser till de omställnings främjande åtgärderna -

som ett led i ett särskilt rationaliseringsprogram för konfektionsindustrin 

- och till de exportfrämjande åtgärderna (prop. 1975/76: 206, NU 

1975/76: 70. rskr 1975/76: 415). De ökade medlen under detta anslag har för 

budgetåret 1976/77 anvisats på tilläggsbudget I (prop. 1976/77: 25 bil. 10, 

NU 1976/77: 13. rskr 1976/77: 55). För metallmanufakturindustrin löper ett 

treårigt program t. o. m. utgången av detta budgetår. Programmen för övri

ga berörda branscher. dvs. träbearbetandc industrin. gjuteriindustrin och 

manuella glasindustrin. förlängdes av statsmakterna år 1976 och löper lika

så t. o. m. utgången av budgetåret 1976/77. 

Atgärderna för främjande av företagsservice. som består av statliga bi

drag till företagareförcningarna enligt av dessa redovisade program. syftar 

till att förstärka föreningarnas utvecklingsfrämjande verksamhet, i första 

hand teknisk och ekonomisk rådgivning. kontaktförmedling och informa

tionsvcrksamhct. 

Den regionala utbildningsservicen avser att främja utbildningsaktiviteter 

hos främst mindre och medelstora företag. 

Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriverk. 

1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Branschfrämjande åtgärder 
Främjande av förctagsserviee 
Regional utbildningsservice 

Anvisat 

124010 000 
8400000 
3 080000 

35490000 

Statens in
dustriverk 

+ 16090000 
+ 4600000 

"+ I 820000 

+22510000 

1 Härutöver har 7 000 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

Föredra
ganden 

3 + 7 150000 
+ 2600000 
+ 370000 

+10120000 

2 I beloppet ingår I 300 000 kr. under en föreslagen ny delpost Stöd till utbildnings
insatser m. m. 

3 Exkl. medel till åtgärder för manuell glasindustri. 

BRAI\SCHFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

Av följande sammanställning framgår hur för budgetåret 1976/77 anvisa

de medel och för budgetåret 1977/78 föreslagna medel fördelar sig på olika 

branscher och åtgärds program (i 1 000-tal kr.). Medel till åtgärder för den 

manuella glasindustrin har inte tagits med. Dessa har för budgetåret 

1976/77 beräknats till I ,I milj. kr. Jag avser att inom kort återkomma till 

regeringen med förslag i denna fråga. 
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Bransch/åtgärd Anvisat 
1976/77 
fördelat 
på pro
gram 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens in
dustriverk 

Teko-industrierna 
Exportfrämjande åtgärder 
Övriga åtgärder 

Övriga branscher1 

Exportfrämjande åtgärder 
Övriga åtgärder 

Därav för 
träbearbctande industrin 
gjuteriindustrin 
metallmanufakturindustrin 

Summa 

'10000 
2 12000 

22000 

2 300 
5610 

3 7910 

4625 
1950 
1335 

'29 910 

' Härav har 2 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget I. 
2 Härav har 5 miij. kr. anvisats på tilläggsbudgct I. 
' Exkl. medel till åtgärder för manuell glasindustri. 

of. 
of. 

of. 

+2 700 
+2890 

"+5590 

+2375 
+2050 
-'-I 165 

"+5590 

Föredra
ganden 

+ 
+ 

of. 
of. 

of. 

675 
575 

"+1250 

+ 910 
+ 200 
-'- 140 

"+ 1250 

För teko-industrierna infördes fr. o. m. budgetåret 1970/71 utbildnings

och exportfrämjande åtgärder (prop. 1970: 41. St.: 1970: 60 och 61 samt 

Ball 1970: 23. rskr 1970: 164, 165 och 188) som fyraåriga program. Omställ

ningsåtgärder infördes året därpå (prop. 1971: l bil. 15, NU 1971: 13. rskr 

1971: 120) som ett treårigt program. Programmen har senare förlängts. 

Riksdagen beslöt våren 1975 att förlänga exportprogrammet för teko

industrierna t. o. m. budgetåret 1977/78 (NU 1975: 9, rskr 1975: 72). Även 

utbildnings- och omställningsätgärderna för teko-industrierna förlängdes 

under samma tid genom statsmakternas beslut hösten 1975 (prop. 

1975/76: 57. NU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 107). Samtidigt gavs omställ

nings- och exportprogrammen ökade resurser. 

Riksdagen fattade vären 1976 med anledning av regeringens förslag till 

åtgärder för beklädnadsindustrin beslut om bl. a. ett särskilt rationalise

rings program för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften inom i första 

hand konfektionsindustrin (prop. 1975/76: 206. NU 1975/76: 70. rskr 

1975/76: 415). Programmet. som löper under två år. omfattar avskrivnings

lån för investeringar i effektivitetshöjande produktionsutrustning. ökat 

stöd till utveckling av produktionsmetoder och -system samt, genom en 

förstärkning av de omställningsfrämjandc atgärderna. bidrag till konsultin

satser vid införandet av ny produktionsteknik i företagen. Vidare höjdes 

ramen för exportfrämjande åtgärder för teko-industrierna. Ramen för ex

portfrämjande åtgärder för teko-industrierna har därmed höjts med 2 milj. 

kr. till JO milj. kr. och för utbildnings- och omställningsåtgärder med 5 milj. 

kr. till 12 milj. kr. 

Utbildnings- och omställningsprogrammen liksom också rationalise-
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ringsprogrammet för konfektionsindustrin administreras av statens indu

striverk. Även exportprogrammen, som avser både individuella och kol

lektiva insatser, administreras fr. o. m. den I juli 1976 av industriverket ge

nom ett särskilt sekretariat. 

Fr. o. m. budgetåret 1974/75 omfattas även pälsindustrin av åtgärderna 

för teko-industrierna (prop. 1974: I bil. 15 s. 44. NU 1974: 35, rskr 

1974: 227). 

Tidsbegränsade åtgärder för den triibearhetande industrin inleddes bud

getåret 1972/73 (prop. 1972: 46 och 47, NU 1972: 32 och 33, rskr 1972: 195 

och 196). Åtgärderna består av utbildningsinsatser, teknisk konsulentverk

samhet och exportfrämjande åtgärder. Vidare ingår omställnings program 

för möbelindustrin och fr. o. m. innevarande budgetår även snickeriindu

strin. Åtgärderna för den träbearbetande industrin har förlängts och löper 

t. o. m. utgången av budgetåret 1976/77. För exportåtgärderna, som avser 

kollektiva insatser, har statens industriverk programansvar alltsedan den I 

juli 1976. Sveriges exportråd svarar för verkställigheten av de exportfräm

jande aktiviteterna. Övriga åtgärder för den träbearbetande industrin ad

ministreras av statens industriverk. 

För gjuteriindustrin infördes budgetåret 1973/74 teknisk konsulentverk

samhet som ett treårigt program samt omställningsfrämjande åtgärder 

(prop. 1973: 57, NU 1973: 37, rskr 1973: 149). Under budgetåret 1974/75 in
leddes ett utbildningsprogram för gjuteriindustrin (prop. 1974: I bil. 15 s. 

41, NU 1974: 35, rskr 1974: 227). Åtgärderna, som administreras av statens 

industriverk, har förlängts och löper enligt hittillsvarande beslut t. o. m. ut
gången av juni 1977. 

För metallmanufakturindustrin löper under perioden 1974/75-1976/77 

teknisk konsulentverksamhet för branschens mindre och medelstora före
tag med viss inriktning på Eskilstunaregionen och exportfrämjande åtgär

der för delar av branschen (prop. 1974: 63, NU 1974: 34, rskr 1974: 226). 

Delar av branschen har sedan budgetåret 1974/75 även omfattats av om
ställningsfrämjande åtgärder. För exportprogrammet har statens industri

verk programansvar alltsedan den I juli 1976, medan Sveriges exportråd 

svarar för verkställigheten av de exportfrämjande aktiviteterna. Industri

verket administrerar övriga åtgärder för metallmanufakturindustrin. 

Exportfrämjande åtgärder för den manuella glasindustrin inleddes som 

ett treårigt program budgetåret 1970/71 (prop. 1970:41, SU 1970:61 och 

BaU 1970: 23, rskr 1970: 165 och 188). Branschen omfattas sedan budget

året 1972/73 även av omställningsfrämjande åtgärder (prop. 1972: 46, NU 

1972: 32, rskr 1972: 195). Åtgärderna har förlängts och löper enligt nu gäl

lande riksdagsbeslut t. o. m. utgången av detta budgetår. Fr. o. m. den I ju

li 1976 har statens industriverk programansvar för exportprogrammet me

dan Sveriges exportråd svarar för verkställigheten av de exportfrämjande 

aktiviteterna. Övriga åtgärder administreras av statens industriverk. 
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Statens industriverk 

Med ledning av erfarenheterna av branschprogrammen bedömer indu

striverket att en förhållandevis lång programtid behövs för varje bransch. 
Under programperioden bör de olika ä.tgärdema, beroende på typ av åt

gärd, sättas in under olika tidsperioder. Ett branschprogram bör inledas 

med åtgärder av t~pen teknisk konsulentverksamhct, omställningsstöd 
och utbildningsåtgärder. Först senare bör exportfrämjande å.tgärder och fi

nansiellt stöd aktualiseras. Omvänt bör i slutet av programperioden de 

först insatta åtgärdstyperna trappas ned, medan exportfrämjande å.tgärder 

och finansiellt stöd fortsätter att löpa programtiden ut. 
Det senaste verksamhetsåret har enligt industriverket kännetecknats av 

hög intensitet i samtliga branschprogram. Verksamheten med s. k. del

branschprojekt har fått allt större betydelse. Delbranschprojekt innebär att 

grupper av företag - oftast med likartade produktsortiment - engageras i 

ett lå.ngsiktigt planeringsarbete. Projekten genomförs med uppdelning i 
omvärldsanalys för delbranschen, konkurrenskraftsanalyser för företagen, 

genomförande av åtgärdsprogram och slutligen uppföljning. Hittills vunna 

erfarenheter tyder på att delbranschprojekten utgör incitament till struk

turåtgärder och påskyndar beslutsprocesscn inom företagen. Projektan
svar och ledning av delbranschprojekten ligger hos industriverket. Projek

ten kräver ett starkt engagemang och omfattande insatser från verkets 

handläggare. 
Planeringsperioder på ett eller två år för branschprogrammen är enligt 

industriverket otillfredsställande korta. Företagen arbetar vanligen med 

längre planeringsperioder. För delbransch projekt krävs ofta femårsplaner. 

Industriverket föreslår på vissa punkter ändrade bestämmelser för de 

branschfrämjande åtgärderna. 
Enligt gällande regler för exportprogrammen kan bidrag inte ges till 

kostnader för etablering av försäljningsorganisationer eller andra direkt 

säljstimulerande åtgärder. Industriverket föreslår en utvidgning av export
stödet till att omfatta åtgärder av typen etablering av försäljningsorganisa
tioner utomlands. 

Konsultinsatser i syfte att införa ny produktionsteknik kan nu stödjas 
enbart när det är fråga om konfektionsindustri. Industriverket föreslår att 

denna möjlighet skall öppnas för samtliga stödbranscher och även vid 

övergång till produktion utanför branschområdena. 

Nuvarande system för utbildningsåtgärderna med bidrag till kursdelta

gares resor och uppehälle är enligt industriverket administrativt tungrott. 

Industriverket föreslår att bidragen slopas och att i stället kurs verksamhe
ten utökas i motsvarande grad. 

Statens industriverk föreslår vissa utvidgningar av branschprogrammen. 

Trähusindustrin. som liksom övrig träbearbetande industri omfattas av ut
bildningsåtgärder, teknisk konsulentverksamhet och exportfrämjande åt

gärder, föreslås sålunda bli inkluderad i strukturstödet. En väsentlig ök-
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ning av exportprogrammet för den träbearbetande industrin förcslfts för att 

möjliggöra bl. a. vissa initialåtgärder för snickeri- och trähusexport i form 

av marknadsundersökningar m. m. Vidare föreslår industriverket att även 

gjuteriindustrin omfattas av exportfrämjande åtgärder och att utbildnings

åtgärder införs för metallmanufakturindustrin. För den manuella glasin

dustrin föreslår industriverket en väsentlig ökning av de branschfrämjande 

åtgärderna. Av följande sammanställning framgår fördelningen på bran

scher och åtgärdsprogram av anvisade medel för budgetåret 1976/77 och 

industriverkets förslag för budgetåret 1977/78. 

Bransch/åtgärd 

Träbearbetande industrin 
exportfrämjande åtgärder 
övriga åtgärder 

Gjuteriindustrin 
exportfrämjande åtgärder 
övriga åtgärder 

Metallmanufakturindustrin 
exportfrämjande åtgärder 
övriga åtgärder 

Manuella glasindustrin 
exportfrämjande åtgärder 
övriga åtgärder 

Anslag 1976/77 
fördelat på 
program 

1600 
3025 

1950 

700 
635 

700 
400 

Beräknad änd-
ring 1977 /78 
enligt statens 
industriverk 

+ 1400 
+ 975 

+I 000 
+I 050 

7 300 
+ 865 

+2300 
+1200 

I fråga om förlängningar av de olika branschprogrammen föreslår indu

striverket följande. 

Teko-industrierna 
Träbearbetande industrin 
Gjuteriindustrin 
Metallmanufakturindustrin 
Manuella glasindustrin 

Föredraganden 

Beslutad löp
tid t. o. m. 
budgetåret 

1977/78 
1976/77 
1976/77 
1976/77 
1976/77 

Statens industriverk 

löptid t. o. m. 
budgetåret 

1980/81 
1980/81 
1981/82 
1981/82 
1981/82 

förlängning. 
antal är 

3 
4 
5 
5 
5 

De branschfrämjande åtgärderna syftar i huvudsak till att inom vissa 

branscher medverka till sådana omställningar som stärker den långsiktiga 

konkurrenskraften. Åtgärderna består av direkt strukturpåverkande insat

ser i form av bidrag till konsultundersökningar i omställningsfrämjande 

syfte kompletterade med statliga lånegarantier, s. k. strukturgarantier, till 

vilka jag återkommer i det följande. Vidare består de branschfrämjande åt-
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gärderna av exportfrämjande åtgärder. vissa utbildningsinsatser och stöd 

till teknikspridning via tekniska konsulenter. 

Branschprogram finns f. n. för teko-industrierna, vari pälsindustrin in

räknas, den träbearbetande industrin, gjuteriindustrin, metallmanufaktur

industrin och den manuella glasindustrin. Därutöver har åtgärder beslutats 

för skoindustrin - särskilda strukturinsatser och exportfrämjande åtgär

der. Dessa åtgärder är av i princip samma karaktär som övriga bransch

program men bör vad avser syftet ses som en frän branschfrämjande åtgär

der i övrigt avskild verksamhet med hänsyn till att företagsekonomisk lön

samhet inte utan vidare kan förutsättas bli uppnådd för denna bransch. 

Medel för dessa åtgärder anvisas på anslaget Strukturåtgärder för skoin

dustrin, till vilket jag återkommer. 

De branschfrämjande åtgärderna för teko-industrierna har genom beslut 

under de senaste åren förlängts och avsevärt förstärkts. Detta har skett 

mot bakgrund av bl. a. den markanta försämring som inträffade inom 

branschområdet under år 1975 och som fortsatte under år 1976. Enl:gt nu 

gällande beslut löper åtgärderna t. o. m. budgetåret 1977 /78. I åtgärderna 

ingår ett särskilt, tvåårigt rationaliseringsprogram för i första hand konfek

tionsindustrin (prop. 1975/76: 206, NU 1975/76: 70, rskr 1975/76: 415). En 

viktig komponent i detta program utgörs av avskrivningslån till effektivi

tetshöjande investeringar inom en ram om 20 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1976/77 och 1977/78. Medlen anvisas under investeringsansla

get Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin. Ra

marna för bidrag till konsultinsatser i omställningsfrämjande syfte har 

höjts med 5 milj. kr. för vart och ett av de båda nämnda budgetåren för i 

första hand konsultinsatser vid införandet av ny produktionsteknik i före

tagen. Genom denna resursförstärkning har totalt 12 milj. kr. anvisats för 

budgetåret 1976/77 för konsultbidrag och utbildningsåtgärder för teko
industrierna. För exportfrämjande åtgärder för teko-industrierna har be

slutats om en höjning med 2 milj. kr. till 10 milj. kr. för vart och ett av bud

getåren 1976/77 och 1977 /78. 

I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna beräknar jag nu för 

budgetåret 1977/78 12 milj. kr. för konsultbidrag och utbildningsätgärder 

för teko-industrierna och 10 milj. kr. för exportfrämjande åtgärder för 

dessa branscher. 
För den träbearbetande industrin sattes branschfrämjande åtgärder in 

som ett fyraårigt program under budgetåren 1972/73-1975/76. Program

met har förlängts under budgetåret 1976/77 varvid, förutom liksom tidigare 

möbelindustrin, även snickeriindustrin har innefattats i den omställnings

främjande verksamheten med konsultbidrag och strukturgarantier. Indu

stri verket föreslår nu fortsatt åtgärdsprogram t. o. m. budgetåret 1980/81 

och att vissa utvidgningar av programmet görs. Verksamheten med kon

sultbidrag och strukturgarantier föreslås omfatta även trähusindustrin. 

Vidare föreslås att exportprogrammet för den träbearbetande industrin till-

5-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bi/tiga 17 
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förs avsevärt ökade resurser. Liksom statens industriverk anser jag fort

satta åtgärder för den träbcarbetande industrin nödvändiga. Jag förordar 

således att åtgärderna förlängs med ett år till att omfatta budgetåret 
1977/78. Jag delar också industriverkets uppfattning att det är särskilt in

satserna för att främja den träbearbetande industrins export som behöver 
stärkas och beräknar därför för budgetåret 1977 /78 en ökning av export
programmet med 0,6 milj. kr. till 2,2 milj. kr. De ökade resurserna behövs 

för att möjliggöra fortsatta och intensifierade insatser för möbelexporten 
och för att ge utrymme för ytterligare åtgärder, delvis av initial karaktär, 

inom snickeri- och trähusområdena. För övriga åtgärder för den träbearbe

tande industrin under budgetåret 1977 /78 beräknar jag 3 335 000 kr., vilket 
är en höjning jämfört med innevarande budgetår med 310000 kr. 

Gjuteriindustrin har sedan budgetåret 1973/74 omfattats av teknisk kon

sulentverksamhct och den omställningsfrämjande verksamheten med kon

sultbidrag och strukturgarantier. Under budgetåret 1974/75 inleddes även 

ett utbildningsprogram. Statens industriverk föresfär ett exportprogram 

för gjuteriindustrin och att åtgärderna i övrigt förlängs t. o. m. budgetåret 

1981/82. Även jag anser fortsatta åtgärder för gjuteriindustrin nödvändiga . 
.Jag förordar således att åtgärderna förlängs med ett år till att omfatta bud

getåret 1977 /78. Däremot är jag utifrån föreliggande material om exportför
utsättningarna för branschen inte beredd att nu tillstyrka förslaget om ett 
exportprogram för gjuteriindustrin. För branschfrämjande åtgärder för gju

teriindustrin räknar jag nästa budgetår med 2 150 000 kr., vilket innebär en 

höjning jämfört med budgetåret 1976/77 med 200000 kr. 
För metallmanufakturindustrin löper enligt tidigare beslut ett treårigt 

program med teknisk konsu!entverksamhet och - för delar av branschen 
- exportfrämjande åtgärder t. o. m. budgetåret 1976/77. Delar av bran
schen omfattas sedan budgetåret 1974/75 också av verksamheten med kon
sultbidrag och strukturgarantier. Statens industriverk föreslår en förläng
ning av åtgärdsprogrammet t. o. m. budgetåret 1981/82 och att åtgärderna 
härvid kompletteras med utbildningsinsatser. Jag förordar att åtgärderna 
för meta\lrnanufakturindustrin förlängs med ett år till att omfatta budget

året 1977/78 rnen att branschen liksom hittills inte omfattas av utbildnings

åtgärder. För branschfrämjande åtgärder för metallmanufakturindustrin 
under budgetåret 1977/78 räknar jag med 1475 000 kr., vilket är en höjning 

jämfört med innevarande budgetår med 140000 kr. 

Statens industriverk föreslår att bestämmelserna för de branschfräm-
jande åtgärderna ändras på vissa punkter. Enligt gällande regler (prop. 

1970: 41 s. 41-42) för exportprogrammen kan bidrag utgå dels till punktåt

gärder av typen kollektiva uppackningar och mässframträdanden, dels till 

tröskelkostnader som har direkt initial karaktär. Till det senare slaget räk
nas främst kostnader för marknads undersökningar, upprättande av mark
nads planer och kostnader för anpassning eller utveckling av produkter för 

exportmarknadema. Däremot kan inte upprättande av försäljningsorgani-
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sationer i utlandet eller andra direkt säljstimulerande åtgärder stödjas med 

bidrag. Sådana åtgärder kan däremot stödjas med statliga exportlånegaran

tier. Statens industriverk föreslår nu en rcgeländring så att exportstödet i 

fortsättningen kan inrymma även bidrag till åtgärder av typen etablering av 

försäljningsorganisation utomlands. Jag finner en ändring av bestämmel

serna enligt industriverkets förslag ändamålsenlig för att ytterligare öka ef

fekterna av exportstödet. Vid min anmälan av anslaget Täckande av för

luster på grund av exportlånegarantier till företag inom textil-, konfek

tions- och manuella glasindustrierna kommer jag med anledning av bl. a. 

denna ändring i exportprogrammens inriktning att föreslå att verksamhe

ten med exportkreditgarantier upphör med utgången av innevarande bud

getår. 

Inom ramen för rationaliserings programmet för konfektionsindustrin 

kan bidrag utgå till konsultinsatser vid införandet av ny teknik. I rapporten 

(SIND PM 1976: 3) Den manuella glasindustrin i Sverige, som har utarbe

tats av en arbetsgrupp vid statens industriverk, föreslås att konsultbidra

gens användningsområde utvidgas till att omfatta även tekniska utredning

ar, exempelvis metodutveckling, mekanisering av tillverkningen och frå

gor sammanhängande med glastillverkningens smältprocess. Statens in

dustrivi::rk föreslår nu att bidrag till konsultinsatser vid införandet av ny 

teknik skall kunna utgå för samtliga programbranscher och gälla även vid 

övergäng till produktion utanför branschomrädena. Jag förordar att an

vändningsområdet för konsultbidragen allmänt vidgas i enlighet med indu

striverkets förslag. Stödet bör inte inriktas pä utveckling av ny teknik utan 

avse undersökningar som syftar till att hos företagen införa redan utveck

lad teknik. Konsultinsatserna bör också kunna avse anpassning av befint

lig teknik till företagens behov. 

Riktlinjer för bidrag till kursdeltagares resor och uppehälle inom ramen 

för utbildningsåtgärdema angavs ursprungligen i prop. 1970: 41 (s. 49). En

ligt reglerna utgår resebidrag med ett högsta bidrag av 100 kr. per tur och 

returresa vid regionala arrangemang och 150 kr. vid centrala arrangemang. 

Vidare utgår traktamentsbidrag med förslagsvis 40 kr. per deltagardygn. 

Bidrag utgår till avdelningschefer, arbetsledare och fackliga förtroende

män. Genom beslut den 7 december 1973 höjde Kungl. Maj:t traktaments

bidraget till 50 kr. Enligt industriverket är nuvarande system för utbild

ningsåtgärderna med bidrag till kursdeltagares resor och uppehälle inte än

damålsenligt utformat. Verket föreslår att bidragen slopas och att i stället 

kursverksamheten utökas i motsvarande grad. Jag förordar att så sker. 

Som jag redan har nämnt avser jag att inom kort återkomma till regering

en med förslag till åtgärder för den manuella glasindustrin. 

Sammanlagt har jag alltså för branschfrämjande åtgärder för budgetåret 

1977/78 beräknat (12000000+10000 000+2 200000+ 3 335 000+2 150000+ 

1475 000 =) 31 160000 kr. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 68 

FRÄMJANDE AV FÖRETAGSSERVICE 

Från anslagsposten bestrids utgifter avseende åtgärder för främjande av 

företagsservice. Dessa består av statliga bidrag till företagareföreningarnas 

verksamhet. i första hand teknisk och ekonomisk rådgivning. kontaktför

medling och information. Riktlinjerna för verksamheten har angetts i prop. 

1973: 41 (s. !08. NU 1973: 54. rskr 1973: 225) och. vad gäller de särskilda 

insatserna under en treårsperiod för metallmanufakturindustrin inom Es

kilstunaområdet. i prop. 1974: 63 (NU 1974: 34. rskr 1974: 226). Fördel

ningen av medlen grundas på programförslag från företagareföreningarna. 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 bedrivs också viss försöksverksamhct röran

de industriell design och fr. o. m. budgetåret 1976/77 viss verksamhet rö

rande användarfrämjande åtgärder på dataområdet. 

Statens industriverk 

Industriverket anför att e1farenheterna av den hittills bedrivna företags

serviceverksamheten bekräftar att den statliga satsningen på utbyggd ser

vice till mindre och medelstora företag har varit välmotiverad. En mycket 

positiv effekt med avseende på såväl lönsamhet som sysselsättning har 

sålunda kunnat konstateras i de företag som har erhållit denna typ av ser

vice. 
Enligt verket finns uppenbarligen en relativt outnyttjad utvecklingspo

tential hos en tredjedel av landets industriföretag. Till stor del torde denna 

kunna tas tillvara genom en utökad företagsservice. Trots att personalstyr
kan vid företagareföreningarna totalt har ökat med ca 50 </(,under de senas

te tio åren är emellertid enligt verket personalresurserna för rådgivning 

m. m. otillräckliga för att i önskvärd omfattning kunna stödja dessa före

tags utvecklingsmöjligheter. 
Industriverket framhåller vidare att efterfrågan på föreningarnas tjänster 

i flera län har ökat i betydande omfattning. bl. a. till följd av att informatio
nen om föreningarnas verksamhet har fött stor spridning. 

Industriverket anför att företagareföreningarna har anmält behov av 

sammanlagt 16,9 milj. kr. för nästa budgetår. Verket föreslår att 13 milj. 

kr. anvisas för det kommande budgetäret och att medlen i första hand bör 

användas för följande aktiviteter. 

Den uppsökande verksamheten med föranalyser, åtgärdsförslag oeti 

uppföljning är enligt verket av avgörande betydelse för att utvecklingsmöj

lighetcrna i de mindre företagen skall kunna tillgodogöras och mer bestå

ende resultat uppnås i företagen. Totalt sett har denna verksamhet hittills 

kunnat bedrivas endast i mindre omfattning. beroende främst på de relativt 
begränsade resurserna hos föreningarna i de företagsrika länen. En ökad 

satsning på denna typ av verksamhet bedömer verket som nödvändig. 

Verket har sedan budgetåret 1973/74 prioriterat insatser inom områdena 

marknadsföring och produktförnyelse. Kompetens inom dessa områden 
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har tidigare till stor del saknats i föreningarna men har nu kunnat byggas 

upp i en tredjedel av dem. I övriga föreningar har uppbyggnaden fått anstå 

i avvaktan på medel. Verket bedömer det som angeläget att denna upp

byggnad kan fortsätta. 
Verket planerar vidare att tillsammans med Sveriges exportråd utvidga 

verksamheten med exportservice till tler föreningar. Minst I 500 mindre 

företag beräknas vara i behov av den service av typen "exportchef att hy

ra" som med framgång har prövats vid några föreningar. 

En stor del av de mindre och medelstora företagen arbetar huvudsakli

gen som underleverantörer. Verket anser det därför angeläget att de kan få 

service såväl i form av en aktiv förmedling av sina tjänster som hjälp till ut

veckling. Ett tiotal föreningar har i dag möjlighet att ge en sådan förmed

lande och företagsutvecklande service. Det är enligt verket angeläget att 

flera får samma möjligheter. 
De användarfrämjande åtgärderna på dataområdet anser verket bör fort

sätta och utvidgas till flera föreningar. De bör omfatta utbildning av perso

nalen, löpande uppföljning och information samt rådgivnings- och kontakt

förmedlingsverksamhet på ADB-området. 

Bland övriga angelägna aktiviteter nämner verket åtgärder för att stimu

lera till nyetablering av företag. Verket avser att under budgetåret 1976/77 

stödja en försöksverksamhet vid ett par föreningar som innebär att en pro

jektledare på grundval av en lovande produktide svarar för att produkten 

kan leda till tillverkning och därmed etablering av ett nytt företag. En utök

ning av denna försöksverksamhet är enligt verket angelägen. 

Mot denna bakgrund räknar industriverket med ett anslagsbehov av 13 

milj. kr. för budgetåret 1977/78. Därav avser 600000 kr. insatser inom da

taområdet. Den pågående försöksverksamheten rörande industriell design 

bör enligt verket utvärderas efter utgången av budgetåret 1976/77 innan en 
fortsättning sker. Verket påpekar också att enligt statsmakternas beslut 

skall de särskilda insatserna i Eskilstunaområdet upphöra med utgången 

av budgetåret 1976/77. 

Föredraganden 

Erfarenheterna har visat att förctagareföreningarnas serviceverksam

het, som bl. a. omfattar information, kontaktförmedling samt teknisk och 

ekonomisk rådgivning, i hög grad kan bidra till förbättrade utvecklingsmöj

ligeter för de mindre och medelstora företagen. Sådan service utgör enligt 

min mening ett viktigt komplement till föreningarnas och andra organs kre

ditstödjande verksamhet med inriktning på dessa företag. I likhet med in

dustriverket anser jag således att en utbyggd företagsservice är välmotive

rad. Ett mycket betydelsefullt inslag i denna verksamhet är enligt min upp

fattning den regionalt uppbyggda organisationen. Denna gör det möjligt att 

anpassa insatserna till olika lokala förhållanden, samtidigt som närkontak

ten mellan servicegivarna och mottagarna av tjänsterna främjas. En viktig 
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roll i sammanhanget har industriverket som centralt samordnande organ 

på företagsserviceområdet. I sammanhanget vill jag nämna att företagare

föreningsutredningen (A 1975: 03), som har till uppgift bl. a. att se över för-

1.:ning<irnas stöd- och utvecklingsins<itser, inom kort b1.:räknas lägg<i fram 

sina förslag. 

För nästa budgetär beräknar jag medelsbehovet till 11 milj. kr., dvs. en 

ökning med 2,6 milj. kr. Medlen bör användas främst till fortsatt informa

tions- och kont<iktverksamhet samt rådgivning. Särskild uppmärksamhet 

bör h~irvid liksom hittills ägnas ät områdena marknadsföring och produkt

förnyelse samt ät den uppföljande verksamheten. 

I fråga om informationsvcrksamheten till de mindre och medelstora fö

retagen vill jag ol:kså erinra om riksdagens beslut (NU 1975/76: 54, rskr 

1975/76: 388) med anledning av motioner beträffande information till före

tagare om den författningsmässiga regleringen av näringsverksamheten 

(mot. 1975/76: 1972 och 1807). Beslutet innebär bl. a. att regeringen bör låta 

pröva olika möjligheter att förbättra informationen till företagare om dt: la

gar och bestämmelser som reglernr företagens verksamhet och om de fort

löpande förändringarna av dessa. 

För egen del anser jag att detta är en informationsuppgift som bör falla 

inom ramen för industriverkets och företagareföreningarnas serviceverk

samhet till företagen. Enligt vad jag har inhämtat har verket i samråd med 

föreningarna inlett ett arbelt! som syftar till att förbättra informationen till 

företagen i de avseenden som riksdagen har tagit upp. Någon särskild åt

gärd från regeringens sida finner jag därför inte motiverad f. n. 

Beträffande verkets förslag om utvidgad verksamhet med exportservice 

vill j<ig hänvisa till vad chefen för handelsdepartementet, efter samråd med 

mig, tidigare denna dag har anfört vid sin anmälan av anslaget Exportfräm

jande ätgärder (prop. 1976{77: 100 bil. 14 p. B 3). Under det anslaget har 

han beräknat medel för bl. a. ytterligare projekt av typen "exportchef att 

hyra". 

Industriverket har kommit in med en redogörelse för försöks verksamhe

ten rörande industriell design under budgetåret 1975/76. Enligt verket bör 

verksamheten under innevarande budgetår utvärderas innan ett eventuellt 

fortsatt finansiellt stöd lämnas. Jag delar verkets uppfattning och har följ

aktligen inte beräknat medel för sådan verksamhet under budgetåret 

1977/78. 

Vid min medelsberäkning har jag tagit hänsyn till att vissa specialinrikta

de insatser upphör med utgången av innevarande budgetår. bl. a. insatser

na för Eskilstunaområdet. Under anslagsposten har jag beräknat 200000 

kr. till fortsatta användarfrämjande ätgärder pä dataområdet. Medelstill

delningen till föreningarna bör liksom hittills baseras på programförslag. 
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REGIONAL UTBILDNINGSSERVICE 

Anslagsposten används till statliga bidrag till regional utbildningsservice 

vid företagareföreningarna enligt de riktlinjer som anges i prop. 1974: 47 

(NU 1974: 35. rskr 1974: 227). Fördelningen av medlen grundas på pro

gramförslag från föreningarna. Dessutom har under anslags posten för bud

getåret 1976/77 anvisats 200000 kr. till statens industriverk för en försöks

verksamhet - i samverkan med den kommunala vuxenutbildningen ·· i 

syfte att anpassa kurs verksamhet i tekniska och ekonomiska ämnen till de 

mindre företagens behov. 

Statens industriverk 

Industriverket anför att det statliga bidraget för regional utbildningsser

vice vid företagareföreningarna för budgetåret l 975/76 uppgick till sam

manlagt 2.4 milj. kr. Detta skulle möjliggöra uppbyggnad av en utbild

ningskonsulentfunktion vid samtliga 24 företagareföreningar. Med hänsyn 
till bl. a. inträffade kostnadsökningar räknades bidraget upp för budgetåret 

1976/77 till 3 080 000 kr. 

Beträffande verksamheten under nästa budgetår anser industriverket det 

angeläget att fä möjlighet att fortlöpande ta fram kartläggnings- och analys

material som stöd och vägledning för företagareföreningarnas utbildnings

främjande insatser. För detta behövs enligt verket ökade medel med 

300 000 kr. Dessutom begär verket ytterligare 220 000 kr. till be stridandet 

av lönekostnader och följdkostnader för utbildningskonsulcnterna. 

Industriverket anför vidare att i de riktlinjer som statsmakterna har an

gett för utbildningsverksamheten vid verket framhålls bl. a. att en ökad re

gionalisering av kursutbudet bör eftersträvas för att underlätta för de 

många mindre och medelstora företagen att ta del av olika utbildningsakti

viteter. Verket har i rapporten SIND 1975: 6 närmare undersökt hur detta 

lämpligen kan genomföras och har därvid kommit till den uppfattningen att 
detta rimligen bör ske inte i första hand genom en regionalisering av SI

FU-verksamheten utan genom en systematisk samverkan med andra kurs

arrangörer som har en väl utbyggd regional verksamhet. Som exempel på 

sådana samverkanspartner nämner verket den kommunala vuxenutbild

ningen. studieförbunden, arbetsmarknadsutbildningen samt olika närings

livs- och intresseorganisationer. 

Verket har under de senaste åren initierat och genomfört en försöks

verksamhet i samverkan med den kommunala vuxenutbildningen främst i 

Växjöregionen, där ett 40-tal "SIFU-kurser" med ca 600 deltagare har ge

nomförts. Försöket har enligt verket slagit väl ut och den tillämpade sam

verkansmodellen bör därför kunna ligga till grund för en breddad verksam

het. En ökad regionalisering förutsätter emellertid enligt verket en aktiv 

regional behovsinventering. intensifierad utveckling av kurser och lärome

del samt en aktiv marknadsföring av existerande kursutbud. 
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För att verket i samverkan med andra intressenter skall kunna stimulera 

ett utbildningsutbud som kan nås av de här aktuella målgrupperna måste 

verket ha resurser att ekonomiskt stödja utveckling och anpassning av kur

ser och hjälpmedel samt kursgenomförande. Verket föreslär dälför att en 

ny delpost tas upp under denna anslagspost. benämnd Stöd till utbildnings

insatser m. rn. Delposten bör enligt verket byggas upp successivt under en 
femårsperiod och vid slutet av perioden uppgå till uppskattningsvis 15 milj. 

kr. För budgetåret 1977/78 beräknas posten till 1,5 milj. kr. I detta belopp 

ingår de 200 000 kr. som för innevarande budgetår har anvisats för sam

verkan med den kommunala vuxenutbildningen. Från delposten avses 
stöd kunna utgå till bl. a. utveckling av nya kurser, anpassning och aktuali

sering av befintligt kursmaterial samt kursdokumentation. 

Sammanlagt beräknar således industriverket under anslagsposten Re

gional utbildningsservice för nästa budgetår ett totalt medelsbehov av 
(3.4+ 1,5) = 4,9 milj. kr., vilket innebär en ökning med 1820 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med industriverkets förslag har jag under anslagsposten beräk

nat ytterligare 220 000 kr. till utbildningskonsulternas löner m. m. Därut
över beräknar jag ytterligare 150 000 kr. för centrala insatser vid verket i 

anslutning till förctagareförcningarnas utbildningsservice. 

Verkets förslag om inrättande av en ny delpost för stöd till utbildningsin
satser m. m. är jag inte beredd att behandla i detta sammanhang. Som 
framgått vid min anmälan av anslaget Statens industriverk: Kursverksam

het m. m. (s. 56) avser jag att återkomma till bl. a. denna fråga i samband 
med behandlingen av företagareföreningsutredningens förslag. 

I avvaktan härpå förordar jag, efter samråd med chefen för utbildnings
departcmentet. att 200 000 kr. under anslagsposten i enlighet med vad som 
gäller innevarande budgetår avsätts för fortsatt samverkan på utbildnings
området mellan industriverket och den kommunala vuxenutbildningen. 

Jag beräknar sälunda anslagsposten för budgetåret 1977/78 till samman
lagt 3 450 000 kr. Liksom hittills bör fördelningen av medel grundas på pro
gramförslag från företagareföreningarna. 

Sammanfattningsvis förordar jag att detta anslag för budgetåret 1977/78 

förs upp med (31 160 000+ 11 000 000 + 3 450 000 =) 45 610 000 kr., vilket in

nebär en ökning med I 0 120 000 kr. i förhållande till detta budgetår. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen före

sfär riksdagen att 
I. godkänna de ändringar i riktlinjerna för de branschfrämjande åt

gärderna som jag har förordat, 
2. till Företags- och branschfrämjande åtgärder för budgetåret 

1977 /78 an visa ett reservationsanslag av 45 610 000 kr. 
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B 8. Strukturåtgärder för skoindustrin 

J 976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

2000000 

2000000 

73 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

der för dels särskilda strukturåtgärder för skoindustrin, dels exportfräm

jande åtgärder för sko- och garveriindustrierna (prop. 1975/76: 100 bil. 15 

s. 82, NU 1975/76: 53. rskr 1975/76: 387). Beslut om disposition av medlen 

för exportfrämjande åtgärder fattas efter samråd med överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar och på grundval av förslag från Sveriges exportråd. 

Anslaget togs första gången upp i statsbudgeten för budgetåret 1976/77. 

Skoindustrin omfattades under budgetåret 1975/76 av de omställnings

främjande åtgärderna inom ramen för anslaget Företags- och branschfräm

jande åtgärder. Sko- och garveriindustrierna omfattades under budgetåret 

1975/76 av åtgärderna inom ramen för anslaget Exportfrämjande åtgärder 

under handelsdcpartementets huvudtitel. 
Riksdagen beslöt hösten 1975 med anledning av regeringens förslag till 

åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m. m. (prop. 

1975/76: 57. NU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 107) om förstärkta strukturinsat

ser för skoindustrin inom en ram av I milj. kr. per budgetår t. o. m. budget
året 1977/78. Vidare beslöts förstärkta exportfrämjande åtgärder för sko

och garveriindustrierna inom en ram av likaså I milj. kr. per budgetår 

t. o. m. budgetåret 1977/78. 

Statens industriverk 

Anslagsposten för strukturinsatser för skoindustrin på I milj. kr. under 

budgetåret 1976/77 kommer enligt statens industriverk sannolikt att visa 
sig otillräcklig för att täcka både kostnader för åtgärder inom anslagets 
normala användningsområde och kostnaderna för den pågående struktur
utredningen för skoindustrin. Anslagsposten för exportfrämjande åtgärder 

för sko- och garveriindustrierna på I milj. kr. kommer däremot sannolikt 
inte att helt kunna utnyttjas. Industriverket föreslår mot denna bakgrund 
att de av riksdagen beslutade medlen för exportfrämjande åtgärder på I 

milj. kr. för budgetåret 1977 /78 till viss del får an vändas för strukturåtgär

der efter samråd med Sveriges exportråd. 

Föredraganden 

I enlighet med de av riksdagen antagna riktlinjerna beräknar jag 2 milj. 

kr. för särskilda strukturåtgärder för skoindustrin och för exportfrämjande 

åtgärder för sko- och garveriindustrierna under budgetåret 1977/78. I fråga 

om användningen av anslaget för dessa ändamål bör det ankomma på rege

ringen att fastställa den närmare fördelningen. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Strukturåtgärder för skoindustrin för budgetåret 1977/78 an

visa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

B 9. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

403 277 

2000000 

3 225000 

Reservation 3 1967'2.3 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

der för räntebefrielse vid strukturgarantier som berör företag inom tcxtil
och konfektions(teko)industrierna, skoindustrin, möbelindustrin. snickeri
industrin, den manuella glasindustrin, gjuteriindustrin, pälsindustrin och 

vissa delar av metallmanufakturindustrin. Strukturgarantier och räntebe

frielse i samband härmed beviljas enligt riktlinjer som har antagits av riks
dagen (prop. 1972: 46, NU 1972: 32, rskr 1972: 195, prop. 1973: 57, NU 

1973:37, rskr 1973: 149, prop. 1974: I bil. 15, NU 1974:7, rskr 1974:81, 

prop. 1974: 63, NU 1974: 34, rskr 1974: 226. prop. 1975: I bil. 15. NU 
1975: 15, rskr 1975: 99, prop. 1975/76: 100 bil. 15 och prop. 1975/76: 206, 

NU 1975/76: 70, rskr 1975/76: 415). 

Statens industriverk 

Av strukturgarantiramen, somt. o. m. budgetåret 1975/76 successivt har 

ökats till 100 milj. kr., hade t. o. m. den 30 juni 1976 beviljats garantier för 
67 milj. kr. Garantiramen höjdes genom beslut vid 1975/76 års riksmöte till 
125 milj. kr. samtidigt som verksamheten med strukturgarantier förlängdes 
för teko-industrierna t. o. m. utgången av budgetåret 1977 /78 (prop. 
1975/76: 206, NU 1975/76: 70, rskr 1975/76: 415). 

Industriverket har i anslutning till anslaget Företags- och branschfräm

jande åtgärder föreslagit förlängningar och utvidningar av övriga bransch
främjande åtgärder. Verket anser att systemet med strukturgarantier bör 

tidsmässigt samordnas med de övriga åtgärderna inom branschprogram

men. Kapitalbehovet för genomförande av åtgärder i stödbranscherna 

ökar enligt verket i programmens senare hälft. Verket föreslår att garanti

ramen höjs från 125 till 200 milj. kr. för budgetåret 1977/78 och att ramen 
t. o. m. budgetåret 1980/81 utökas till ca 400 milj. kr. 

Enligt beslut vid 1975/76 års riksmöte bör samverkan inte vara ett abso
lut krav vid strukturgaranti för beklädnadsindustri. Sådan bör kunna utgå 

såväl till satsningar av ett enskilt företag som till kollektiva satsningar (NU 

1975/76: 70 s. 8-9, rskr 1975/76: 415). Industriverket föreslår att struktur

garanti för finansiering av åtgärder inom ett enskilt företag beviljas i un-
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dantagsfall och att en förutsättning skall vara att åtgärderna ger en plan
mässig struktureffekt på branschen. Om särskilda skäl föreligger bör enligt 

verket säkerhet för garantin kunna krävas. 
T. o. m. den 30 juni 1976 hade räntebefrielse medgivits med 2 305 000 kr., 

varav 403 277 kr. utbetalats. 

Enligt nuvarande hestämmelser kan räntebefrielse endast beviljas i un

dantagsfall om särskilda skäl föreligger. t. ex. vid företagssamgåenden med 
särskilt höga initialkostnader. Erfarenheterna visar enligt industriverket 

att höga initialkostnader i samband med företagsförvärv numera snarare är 

regel än undantag. Bidragsgivning har därtill en stimulerande effekt när det 
gäller förverkligande av för branscherna angelägna förvärv och fusioner. 
Verket anser därför en ändring av reglerna på denna punkt motiverad. 
~led hänvisning härtill och till den föreslagna höjningen av garantiramen 

föreslår verket att anslaget för räntebefrielse höjs till 7 milj. kr. för budget

året 1977/78. 
Utbetalning av räntebefrielse sker med betydande eftersläpning i förhål

lande till beslutstidpunkten. Genom nuvarande anslagskonstruktion är det 

nödvändigt att verket har täckning för sina beslut inom av riksdagen med
givna anslagsramar. Industriverket påpekar att anslaget alternativt kan ut
formas så att verket bemyndigas fatta beslut inom vissa ramar. 

Föredraganden 

Riksdagen beslöt vid 1975/76 års riksmöte att förlänga verksamheten 

med strukturgarantier för teko-industrierna t. o. m. budgetåret 1977/78 
(prop. 1975/76: 206, NU 1975/76: 70. rskr 1975/76: 415). Vid min anmälan 
av anslaget Företags- och branschfrämjande åtgärder har jag förordat fort

satt verksamhet med omställningsbidrag för nu ingående branscher exkl. 
manuell glasindustri under budgetåret 1977/78. Omställningsbidrag och 
strukturgarantier utgör kompletterande delar av omställningsåtgärderna 
för vissa industribranscher. Jag förordar därför att verksamheten med 
strukturgarantier också fortsätter för berörda branscher under budgetåret 
1977/78. Vad gäller manuell glasindustri avser jag att i annat sammanhang 
förorda en förlängning under ytterligare tre år. 

Strukturgarantiramen har för innevarande budgetår höjts med 25 milj. 
kr. till 125 milj. kr. Med hänsyn till det fortsatta behovet av finansiellt stöd 
för att genomföra strukturella förändringar inom berörda branscher föror

dar jag att garantiramen höjs med 30 milj. kr. till 155 milj. kr. för budget

året 1977/78. Härvid har jag även beaktat det behov av garantier som kan 
uppstå inom den manuella glasindustrin. Regeringen bör alltsä inhämta 

riksdagens bemyndigande att inom en ram av sammanlagt 155 milj. kr., 

inkl. redan löpande åtaganden, ikläda staten ekonomiska förpliktelser i 
samband med strukturgarantier. 

Enligt tidigare gällande riktlinjer avsäg strukturgarantierna att främja 

samverkan och samgåenden mellan företag. Riksdagens beslut vid riksmö-
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tel 1975/76 med anledning av prop. 1975/76: 206 innebär att strukturgaranti 

för heklädnadsindustri kan utgå även till satsningar inom ett enskilt före

tag. Jag delar industriverkets uppfattning att denna möjlighet bör komma i 

fråga i undantagsfall och att en förutsättning bör vara att åtgärderna ger en 

planmässig struktureffekt på branschen. I likhet med industriverket anser 

jag också att säkerhet för garantin bör kunna krävas om särskilda skäl före

ligger. 

Vid 1975/76 års riksmöte beslöts i samband med förlängningen av verk

samheten med strukturgarantier för teko-industrierna att även under bud

getåret 1977/78 bibehålla den högre nivån för räntebefrielse. 2 milj. kr., 

som infördes för budgetåret 1976/77. Som en konsekvens av mitt förslag 

om höjd garantiram bör för räntebefrielse ytterligare medel ställas till indu

striverkets förfogande. Utbetalning sker betydligt senare än beslut om rän

tebefrielse. Som industriverket påpekar måste verket ha täckning för sina 

beslut under ett visst budgetår - även om utbetalningarna till stor del sker 

under de följande budgetåren - inom av riksdagen medgivna ramar. Jag 

förordar därför att det mot garantiramhöjningen svarande totala räntebefri

elsebeloppet ställs till industriverkets förfogande genom medelsanvisning 

redan under budgetåret 1977/78. Med hänsyn härtill förordar jag att ansla

get för räntebefrielse för budgetåret 1977/78 förs upp med 3 225 000 kr. Vid 

beräkningen av beloppet har hänsyn tagits till att räntenivån för de lån som 

tas mot strukturgaranti kan väntas vara högre än när ramarna för räntebe

frielse ursprungligen beräknades vid verksamhetens start. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i riktlinjerna för strukturgarantierna som 

jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977/78 ikläda staten 

förpliktelse i form av strukturgarantier. som inberäknat löpande 

garantier innebär åtaganden om högst 155 000 000 kr., 

3. till Kostnuder för räntebefrielse l"id strukturgarantier till företag 

inom vissa industribranscher för budget~ret 1977/78 anvisa ett 
reservationsanslag av 3 225 000 kr. 

B 10. Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 000000 

3 000000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgifter 

för förluster i samband med strukturgarantier, som har beviljats enligt de 

riktlinjer som antagits av riksdagen (prop. 1972: 46, NU 1972: 32, rskr 
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1972: 195, prop. 1973: 57, NU 1973: 37, rskr 1973: 149, prop. 1974: I bil. 15, 

NU 1974:7, rskr 1974:81. prop. 1974:63, NU 1974:34, rskr 1974:226, 

prop. 1975: 1 bil. 15, NU 1975: 15, rskr 1975: 99, prop. 1975/76: 100 bil. 15 

och prop. 1975/76:206, NU 1975/76:70, rskr 1975/76:415). 

Statens industriverk 

Förlusterna på grund av strukturgarantier beräknas av statens industri

verk till 3 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Industriverket hemställer att 

detta belopp anvisas. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om vad jag vid min anmälan av anslaget Kostnader för 

räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom vissa industribran

scher har anfört beträffande fortsatt verksamhet med strukturgarantier. 

Jag förordar att anslaget för förlusttäckning för budgetåret 1977 /78 förs 

upp med 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Täckande av förluster på grund m· strukturgarantier till jdre

tag inom vissa industribranscher för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 

B 11. Täckande av förluster på grund av exportlånegarantier till företag 

inom textil-, konfektions- och manuella glasindustrierna 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

12798!0 
450000 
450000 

1 Anslaget Täckande av förluster på grund av garantier för lån till teko-industri 
samt manuellt arbetande glasindustri under handclsdepartementets huvudtitel. 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgifter 
för att täcka förluster på grund av statsgarantier för lån till företag inom 
textil- och konfektions (teko)industrierna och den manuella glasindustrin 
för ökad exportmarknadsföring (prop. 1970: 41, S U 1970: 61 och Ba U 
1970: 23, rskr 1970: 156 och 1970: 188). Garantierna beviljas enligt av 
Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 meddelade föreskrifter (ändrade genom be
slut den 10 juni 1976). 

Under innevarande budgetår är garantiramen 22,5 milj. kr. för teko
industrierna och 4 milj. kr. för den manuella glasindustrin. Vid utgången av 
budgetåret 1975/76 hade endast 2,3 milj. kr. av ramen för teko-industrierna 
och 1,6 milj. kr. av ramen för den manuella glasindustrin utnyttjats. 

Statens industriverk föreslår med hänsyn till den låga utnyttjandegraden 
och till de vidgade möjligheterna att fä strukturgarantier att stödformen 
med exportlånegarantier upphör. Industriverket hemställer att anslaget 
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tillförs 450000 kr. för budgetåret 1977/78 men pekar på möjligheten av att i 
stället använda anslaget Täckande av förluster på grund av strukturgaran
tier till företag inom vissa industribranscher för att täcka förluster även på 
grund av exportlånegaranticr. 

Föredraganden 

Möjligheten att erhålla statlig garanti för lån till ökad exportmarknadsfö

ring infördes för teko-industrierna och den manuella glasindustrin under 

budgetåret 1970/71. Garantiramen ökades successivt och har sedan bud

getåret 1973/74 varit 26,5 milj. kr .. varav 22,5 för teko-industrierna och 4 

milj. kr. för den manuella glasindustrin. T. o. m. den 30 juni 1976 hade en

dast 2,3 milj. kr. av ramen för teko-industrierna och 1.6 milj. kr. av ramen 

för den manuella glasindustrin utnyttjats. Intresset för stödformen har va

rit svagt och koncentrerat till de första verksamhetsåren. Under budget

åren 1973/74-1975/76 har exportlånegaranti beviljats i endast ett fall. Sta

tens industriverk föreslår därför att exportlånegarantigivningcn upphör. 

Exportlånegarantierna infördes som ett komplement till exportprogram

mens statliga bidrag och avsågs kunna komma i fråga för bl. a. finansiering 

av vissa av de kostnader, för vilka bidrag inte kan utgå. Som exempel på 

här aktuella kostnader angavs i prop. 1970: 41 (s. 42) kostnader för upprät

tande av försäljningsorganisationer i utlandet eller för andra direkt säljsti

mulerande åtgärder. Vid min anmälan av anslaget Företags- och bransch

främjande åtgärder har jag förordat att de exportfrämjande åtgärderna vid

gas till att kunna omfatta även stöd till etablering av försäljningsorganisa

tioncr utomlands. Med hänvisning härtill och till det låga utnyttjandet av 

exportlånegarantierna förordar jag att sistnämnda stödform upphör i och 

med utgången av innevarande budgetår. Anslag för täckande av förluster 

måste dock anvisas även fortsättningsvis för att täcka eventuella förluster 

för efter den 30 juni 1977 utestående åtaganden. Anslaget bör för nästa 

budgetår föras upp med ett oförändrat belopp av 450 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster på grund av exportlånegarantier till fö

retag inom textil-, konfektions- och manuella glasindustrierna för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 450000 kr. 

B 12. Främjande av hemslöjden 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 381 300 

1552000 

I 952 000 

Reservation 460 

Frän anslaget, som disponeras av statens industriverk, lämnas bidrag till 

olika hemslöjdsändamål i enlighet med riktlinjerna i prop. 1968: I (bil. 9 s. 

91-93, SU 1968: 7, rskr 1968: 7). 
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Statens industriverk 

Industriverket framhåller att de statliga bidragen till de heltidsanställda 

hemslöjdskonsulenterna och till övriga hemslöjdsändamål - Svenska 

hemslöjdsföreningarnas riksförbund, särskilda rese bidrag. expertrådgiv

ning. sameslöjden m. m. - med hänsyn till kostnadsstegringar och viss 

utvidgad verksamhet bör räknas upp med sammanlagt 506000 kr. Ver

ket föreslår sålunda att anslaget för budgetåret 1977/78 tas upp med 

2058000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen och behovet av ut

ökad verksamhet bör anslaget för nästa budgetår ökas med 400 000 kr till 

I 952 000 kr. Jag räknar härvid - efter samräd med chefen för utbildnings

departementet - med att 100000 kr. av de tillkommande medlen används 

till att bestrida kostnaderna för ytterligare en s. k. sameslöjdskonsulent. 

Jag kan nämna att chefen för utbildningsdepartemcntet i annat samman

hang avser föreslå regeringen att lägga fram förslag om ytterligare insatser 

för samerna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

reservationsanslag av I 952000 kr. 

B 13. Medelstillskott till Norrlandsfonden 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

5000000 

5 000000 

10000000 

Reservation 

Stiftelsen Norrlandsfonden. som bildades år 1961 (prop. 1961: 77. SU 

1961: 89, rskr 1961: 233), har till uppgift att främja näringslivets utveckling i 

Norrland. Fonden skall därvid ta initiativ till och stödja sådant forsknings

och utvecklingsarbete som syftar till att vidareförädla norrländska råvaru
tillgängar eller som pä annat sätt är av betydelse för det norrländska nä
ringslivet. Fonden skall också med beaktande av den regionalpolitiska pla

neringen medverka till utveckling och differentiering av dels industri som 

arbetar med norrländska råvaror, dels sådan industriell produktions- och 
serviceverksamhet i övrigt som är stödberättigad enligt normerna för det 

statliga lokaliseringsstödet. Fonden skall slutligen ta initiativ till och stödja 

sådana utredningar som bedöms vara av betydelse för det norrländska nä

ringslivet samt främja samordning av den regionala företagsservicen i 
Norrland. 

Norrlandsfonden förvaltas av en av regeringen utsedd styrelse. Fondens 

kansli ligger i Luleå. För fonden gäller en av Kungl. Maj:t den 17 december 
1970 fastställd stadga (ändrad senast den 22 december 1976). 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 80 

Av de medel - 20 milj. kr. - som har anvisats för fondens verksamhet 

innevarande kalenderår utgår 15 milj. kr. från Statsföretag AB:s vinst avse

ende räkenskapsåret 1975. Resterande 5 milj. kr. utgår över statsbudgeten 

och belastar den för budgetåren 1973/74-1977/78 fastställda ramenförre

gionalpolitiskt stöd. 

Föredraganden 

Statsmakterna har beslutat (prop. 1975/76: 200, NU 1976/77: 7, rskr 

1976/77: 50) att Norrlandsfonden fr. o. m. är 1977 skall fortsätta sin verk

samhet i stort enligt tidigare riktlinjer men med en ökad ekonomisk ram 

från 20 milj. kr. kalenderåret 1976 till 30 milj. kr. under vartdera åren 1977 

och 1978. Enligt beslutet skall härav 20 milj. kr. årligen belasta resultatet 

för Statsföretag AB. 

Jag beräknar således i detta sammanhang 10 milj. kr. för finansiering av 

fondens verksamhet är 1977. Jag förordar att dessa medel liksom för inne

varande budgetår belastar den för budgetåren 1973/74-1977/78 fastställda 

ramen för regionalpolitiskt stöd (prop. 1973: 50, In U 1973: 7, rskr 1973: 248 

och prop. 1975/76: 100 bil. 13, InU 1975/76: 37, rskr 1975/76: 250). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ml'delstillskott till Norrlandsfonden för budgetåret 1977/78 

anvisa ett reservationsanslag av 10000000 kr. 

B 14. Ökade lånemöjligheter för Sveriges Investeringsbank AB 

Sveriges Investeringsbank AB bildades år 1967 (prop. 1967: 56 och 102, 

SU 1967: 111 och BaU 1967: 33, rskr 1967: 289). I proposition 1967: 56fram

hölls att den snabba strukturomvandlingen inom näringslivet mot större, 

kapital- och teknologiintensiva enheter reste krav på omfattande investe

ringar. Genom att lnvestcringsbanken bildades med uppgift att i första 

hand medverka vid finansieringen av stora och utvecklingsbetonadc pro

jekt, skapades institutionella förutsättningar för att bättre lösa näringsli

vets finansieringsproblem i samband med strukturomvandlingen. 

År 1971 vidgades bankens verksamhetsområde till att omfatta också ex

portkreditgivning (prop. 1971: I bil. I, Fi U 1971: I. rskr 1971: 25). Härmed 

fick banken ytterligare en viktig uppgift när det gäller att effektivt lösa nä

ri ngsli vcts kapitalförsörjningspro blem. 

Sedan hösten 1974 samarbetar Investeringsbanken med landets företa

gareföreningar i läneärenden så att banken kompletterar föreningarnas di

rektlån, högst 300000 kr. per låntagare, med egna lån pä upp till 500000 kr. 

Samarbetet med företagareföreningarna har gett banken möjligheter att i 

större utsträckning än tidigare nå de mindre företagen med sin kreditgiv

ning. 
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Investeringsbankcns aktiekapital uppgår f. n. till 900 milj. kr. Staten har 

därutöver ställt en garanti på 2 000 milj. kr. för bankens förpliktelser (prop. 

1975: 90. NU 1975: 23, rskr 1975: 151). Aktiekapitalet ägs helt av staten. 

Enligt den för banken gällande bolagsordningen får banken låna upp 

medel eller ingå garantiförbindelser till ett belopp som högst motsvarar 

fem gånger bankens eget kapital. 

Omfattningen och inriktningen av Investeringsbankens låneverksamhet 

under senare år framgår översiktligt av följande sammanställning (milj. 

kr.). 

1971 1972 1973 1974 1975 1 1976 

Under resp. år utlämnade lån 537 515 466 788 I 021 810 
därav till 
investeringsändamål 529 503 421 629 734 627 
exportfinansiering 7 12 44 159 287 183 

Utestående lån per 
31 december resp. år 961 I 389 1653 2127 2795 3 300 

därav exportkrediter 7 17 53 197 476 624 

1 Preliminärt. 

Till summa utestående lån per den 31 december år 1975 kommer bevilja-

de men ännu inte utnyttjade krediter på 2 070 milj. kr. Detta innebär att vo-

lymen av bankens åtaganden har svällt ut kraftigt under senare år. 

Sveriges lnrestcringsbank AB 

I skrivelse den 25 oktober 1976 konstaterar Investeringsbanken att den 

av banken beviljade utlåningen (inkl. kreditgarantier) uppgick till 5 500 

milj. kr. vid utgången av augusti månad 1976. Utrymmet för utlåning och 

garantigivning var samtidigt ca 6 500 milj. kr., vilket lämnade en återståen
de utlåningsmarginal på ca I 000 milj. kr. Detta bör enligt Investeringsban

ken ställas mot de kreditanspråk som f. n. riktas mot banken och som tyder 

på en utläningsökning på ca 2 000 milj. kr. under kommande tolvmänaders

period. Vid oförändrat upplånings tak skulle därför kreditbcviljningarna 

ganska snart behöva reduceras för att taket inte skall brytas igenom. 
Visserligen kan banken öka sin upplåningskapacitet genom att uppta för

lagslån. men räntekostnaderna härför är enligt banken för höga för att kun

na absorberas av de små marginaler som banken arbetar med. 

Banken anser därför att upplåningsrätten bör förstärkas på annat sätt 

och lämpligen genom att bankens eget kapital ökas samtidigt som multi

peln för upplåningsrätten höjs. En höjning av multipeln bör dock enligt 

banken inte komma ifråga utan att den statliga garantin för bankens för

pliktelser samtidigt utökas. Detta framför allt för att banken även framde

les skall betraktas som förstklassig låntagare vid upplåning utomlands. 

Med hänvisning till det anförda hemställer Investcringsbankcn dels att 

bankens eget kapital ökas med 500 milj. kr. på så sätt att 450 milj. kr. förs 

6-Riksdagen 1976/77. Nr /(JO. Bilaga 17 
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till aktiekapitalet och 50 milj. kr. till reservfonden. dels att statens garanti 

för bankens förpliktelser höjs från 2 000 till 5 000 milj. kr.. dels att bankens 
uppläningsrätt höjs från fem till åtta gånger bankens eget kapital. 

Föredraganden 

Sveriges Investeringsbank AB bildades år 1967 för att i första hand med

verka vid finansieringen av stora och utvecklingsbetonade projekt inom 
näringslivet. Bankens verksamhetsområde har därefter kompletterats med 

exportkreditgivning och en. i samarbete med landets förctagareföreningar. 

ökad kreditgivning till de mindre företagen. Investcringsbanken har här

igenom kommit att spela en viktig roll som förmedlare av framför allt såda
na krediter som genom sin karaktär annars hade haft svårt att finna lämplig 
finansiering. 

Med tanke på att det snart har gått tio år sedan banken bildades anser jag 

det motiverat att bankens hittillsvarande verksamhet utvärderas och att 
det samtidigt sker en översyn av de riktlinjer som nu gäller för bankens 
verksamhet. 

Med hänsyn till att Investeringsbankens verksamhet sålunda bör ses 

över, är jag f. n. inte beredd att ta ställning till hur bankens verksamhet 
bäst skall säkerställas på längre sikt. Jag delar emellertid bankens uppfatt

ning att det redan nu finns behov av att öka bankens upplåningskapacitet. 
Enligt bolagsordningen får banken låna upp medel eller ingå garantiförbin

delser till ett belopp som högst motsvarar fem gånger bankens eget kapital. 

I likhet med banken anser jag att denna multipel bör höjas från fem till åtta 

gånger det egna kapitalet. Bankens upplåningsrätt ökar därmed från nuva
rande ca 5 500 milj. kr. till ca 9000 milj. kr. Jag förordar att regeringen in
hämtar riksdagens bemyndigande att godkänna nämnda ändring i bolags
ordningen. 

Jag delar bankens uppfattning att en höjning av multipeln inte bör kom

ma i fråga utan att den statliga garantin för bankens förpliktelser samtidigt 
utökas. Jag förordar därför att den statliga garantin för lnvesteringsban
kens förpliktelser ökas från 2000 milj. kr. till 4000 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att godkänna den ändring i bolagsordning

en för Sveriges Investeringsbank AB som jag har förordat i det 

föregående, 
2. uppdraga åt fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten ga

ranti för Sveriges lnvesteringsbank AB:s förpliktelser med ytterli

gare 2000000000 kr. till sammanlagt högst 4000000000 kr. 
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C. REGIONAL UTVECKLING 

Den regionala balansen mellan länen har förbättrats under 1970-talet. 
Samtliga skogslän har under de senaste åren haft ett inflyttningsöver

skott. Befolkningen har ökat och sysselsättningsläget har förbättrats, men 
fortfarande är förvärvsfrekvcnsema i stora delar av landet alltför låga. Ut
vecklingen inom länen har emellertid varit mer ojämn. Fortfarande uppvi
sar t. ex. många mindre kommuner i det inre stödområdet stora problem. 

I flera län i mellersta och södra Sverige har under de senaste åren befolk
ningen minskat. Regionala utvecklingsproblem framträder därmed också i 
områden utanför Norrland. Även befolkningsutvecklingen i tätorter av oli
ka storlek har ändrats på ett markant sätt under de senaste åren. Under 
första hälften av 1970-talet var befolkningstillväxten snabbast i de mindre 
tätorterna, medan invånarantalet i de allra största minskade. Bilden var an
norlunda under 1960-talet. 

Riksdagen har nyligen tagit ställning till länsplanering 1974 (prop. 
1975/76: 211, AU 1976{77: 7, rskr 1976/77: 79). I det av riksdagen godtagna 
utskottsbetänkandet anges bl. a. att ''regionalpolitiken bör få en mer de
centralistisk inriktning. Politiken bör förstärkas så att människor i olika 
landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö. Bebyg
gelsen i glesbygden och mindre tätorter bör underlättas. Strävan bör vara 
att med olika regionalpolitiska åtgärder inom länen tillgodose bygder och 
orter med en negativ utveckling så att det skapas en bättre inomregional 
balans. Det regionalpolitiska stödet bör utformas så att det i ökad grad tar 

hänsyn till sysselsättningseffekten. Geografiskt indelade stödområden har 
visat sig vara en otillräcklig metod för att styra det regionalpolitiska stödet. 
Ett mera flexibelt system som knyter an till även andra kriterier bör utre
das". Vidare anger utskottet att "nya överväganden bör göras om princi
perna för och utformningen av den regionala strukturen. Ortsklassifice
ringssystemet bör utvärderas och alternativa möjligheter för ett ortssystem 
prövas. Centrala uppgifter beträffande den regionala planeringen bör föras 
över på landstingen". Genom riksdagens beslut har regionalpolitiken getts 
en ny inriktning. 

Länsplaneringen kommer framöver att följas upp och utvärderas årli

gen. Med utgångspunkt i riksdagens beslut om regionalpolitiken och för
slagen i länsplanering 1974 kommer jag att för regeringen lägga fram för

slag till riktlinjer för det fortsatta arbetet i länen. En första redovisning från 
länsstyrelserna avses ske under hösten 1977. Regeringen avser vidare att 
under våren 1977 ge länsstyrelserna i uppdrag att inom ramen för länspla

neringen utvärdera ortsplanens lämplighet och effektivitet som ett instru
ment för fördelning av de sysselsättningspolitiska insatserna. 
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Arbetet med att utveckla länsplaneringcn pågår inom regeringskansliet. 

Bl. a. har prognosmetodiken omarbetats i syfte att förbättra länsplanering

ens material. Som underlag för översynen av länsplancringem; prognoser 

har under hösten 1976 utarbetats två departementspromemorior (Ds A 

1976: 5) Länsplaneringcns prognosmetodik för industrin och (Ds A 1976: 6) 

Länsplaneringens prognosmetodik för handeln. 

Statligt regionalpolitiskt stöd har lämnats sedan den l juli 1965. T. o. m. 

den 30 juli 1976 har totalt I 311 företag fött lokaliscringsstöd. I lokalise

ringsbidrag/avskrivningslån har beviljats 766 milj. kr. och i lokaliscringslån 

3 034 milj. kr. Företagen har i sina planer räknat med en sysselsättningsök

ning på ca 38 000 personer till följd av de investeringar för vilka stöd har 

lämnats. Av de I 311 företagen som har fått stöd ligger 967 inom det all

männa stöd om r?idet. Av dessa ligger 347 inom det inre stöd området. Stö

det till företagen inom det allmänna stödområdet motsvarar 95 % av bevil

jade bidrag och 73 r;{ av beviljade lån. Utanför stödområdet har stöd läm

nats dels till företag i vissa orter intill stödområdesgränsen, dels till företag 

i orter med ensidigt näringsliv och orter som har drabbats av företagsned

läggningar. 

Riksdagen beslutade 11.r 1973 om formerna för det regionalpolitiska stö

det under femårsperioden 1973/74-1977/78 (prop. 1973: 50, lnU 1973: 7, 

rskr 1973: 248). Därvid fastställdes en medclsram om 2 500 milj. kr. för det 

regionalpolitiska stödet. Beslutsramen har därefter ökats till 4 000 milj. kr. 

(prop. 1975/76: 100 bil. 13, lnU 1975/76: 37, rskr 1975/76: 250). Arbets

marknadsstyrelsen (AMS) har inte funnit skäl att föreslå en ytterligare ök

ning av beslutsramen. Jag anser f. n. att ramen är tillräcklig. 
Beslut om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten avses bli fat

tat våren 1978. Sysselsättningsutredningen (A 1974: 02) har i maj 1976 ge

nom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över formerna för det regionalpoli

tiska stödet efter utgången av budgetåret 1977 ]78. l tilläggsdircktiven fram

hålls bl. a. att en utgångspunkt för utredningsarbetet bör vara riksdagens 
beslut med anledning av prop. 1975/76: 211 om samordnad syssclsättnings

och regionalpolitik (AU 1976/77: 7, rskr 1976/77: 79). En annan utgångs

punkt skall vara att de nuvarande stödformerna även i framtiden bildar 

stommen i verksamheten. Bland de frågor som utredningen särskilt skall 

behandla är indelningen i stödområden samt avvägningen mellan stöd som 

inriktas på kapitalkostnader resp. personalkostnader. 

Under perioden den I juli 1976-den 30 juni 1978 pågår en försöks verk

samhet med decentraliserad beslutanderätt i vissa ärenden om regionalpo

litiskt stöd. Länsstyrelserna inom det allmänna stödområdet får besluta i 

vissa ärenden om lokaliseringsstöd och länsarbetsnämnderna i vissa sys

selsättningsstödsärenden. Därutöver har regeringen nyligen beslutat att 

överföra beslutanderätten i vissa ärenden från regeringen till AMS. Den 

nya beslutsordningen träder i kraft den 1 januari 1977. Den innebär i hu-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 85 

vudsak att regeringen beslutar i ärenden om lokaliseringsstöd endast om 
stödet avser verksamhet utanför det allmänna stödområdet och gränsom

rådet till stödområdet (den s. k. grå zonen), eller om stödunderlaget är 5 
milj. kr. eller mer. Vidare kan liksom hittills regeringen avgöra ärenden 
som normalt skulle ha beslutats av AMS om ansökan om stöd lämnas di
rekt till regeringen. AMS får dessutom beslutanderätt i ärenden om utbild

ningsstöd i gränsområdet till det allmänna stödomrädet. 
Regeringen träffade i april 1976 en överenskommelse med Sveriges indu

striförbund om samråd i lokaliseringspolitiska frågor. Syftet med samrådet 
är att skapa förutsättningar för att regionalpolitiska synpunkter beaktas på 

ett tidigt stadium vid planeringen av investeringar inom industrin. Industri

förbundet förband sig genom överenskommelsen att verka för att ca 170 
större industriföretag skulle underteckna en skriftlig förbindelse att delta i 

samrådet. Så.dana förbindelser har nu undertecknats av nästan samtliga 

berörda företag. För att handha samrå.dsverksamheten har en särskild de
legation för etableringsfrå.gor inrättats inom regeringskansliet. Delegatio
nen har påbörjat sitt arbete under hösten 1976. V erksamhcten bygger i stor 

utsträckning på muntliga överläggningar om företagens investeringsplaner. 
Glesbygdsfrågor handläggs inom flera departement. Förutom de ätgär

dt:r som hör hemma inom regionalpolitiken kan nämnas stöd till dagligva
rubutiker och till social service. Samordning av insatserna sker genom en 

interdepartemental arbetsgrupp och en parlamentariskt sammansatt refe
rensgrupp. Jag avser att inom kort begära regeringens bemyndigande att 

tillkalla en särskild delegation för att samordna och intensifiera insatserna i 
glesbygdsområdena. Delegationen bör kunna överta de nyssnämnda grup

pernas uppgifter. 
Företagareföreningsutredningen (A 1975: 03). som började sitt arbete 

hösten 1975, har till uppgift att se över företagarcföreningarnas ställning 
och roll inom samhä~lets närings- och regionalpolitiska organisation. Ut

redningen skall också göra en fördjupad analys av de små och medelstora . 
företagens tillgäng och efterfrågan på krediter. Genom tilläggsdirektiv har 
utredningen vidare fått i uppdrag att lämna förslag till lämplig avgränsning 
av den utvidgning av företagareföreningarnas kreditstödjande verksamhet 
som riksdagen beslutade om våren 1976 (NU 1975/76: 51, rskr 
1975/76: 330). Utredningen väntas slutföra sitt arbete inom kort. 

Inom regeringskansliet arbetar en expertgrupp med uppgift att som för

söksverksamhet samordna uppföljningen och bevakningen av statens ford
ringar i företag som har fått statligt stöd. Gruppen har även till uppgift att 

arbeta fram förslag till åtgärder i enskilda uppföljningsärenden, något som 
under år 1976 har kommit att ta i anspråk huvuddelen av expertgruppens 

resurser. Verksamheten har gett goda resultat. Det gäller både insatserna 
för att ta till vara statens rätt som fordringsägare och strävandet att trygga 

sysselsättningen i de berörda företagen. 
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C 1. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 

I 975/76 Utgift 

I 976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

210999098 

264500000 

258450000 

86 

f.'rån anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS un

der programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna delprogrammen 

Lokaliseringssamråd. Lokaliseringsbidrag (inkl. infriande av statlig garanti 

för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital och marknadsföringsåtgärder). 

U tbildningsstöd. I ntroduktionsstöd och Sysselsättningsstöd. Delprogram

met Lokaliscringssamråd belastas endast av förvaltningskostnader. 

Lokaliseringsbidrag 
Utbildningsstöd 
lntroduktionsstöd 
Sy sselsättningsstöd 
Infriande av statlig garanti för lån 
i lokaliseringssyfte till rörelse
kapital m. m. 
Förvaltningskostnadcr 

1975/76 
Utgift 

124 635 000 

52 639000 

31318000 

20000 
2387000 

210999000 

1976/77 
Anslag 

163 500000 
37000000 
28000000 
30000000 

I 000000 
5000000 

264500000 

1977/78 
Beräknad ändring 

AMS 

+ 500000 
-2000000 
-5000000 

-6500000 

För femårsperioden 1973/74-1977/78 har riksdagen fastställt en medels

ram för regionalpolitiskt stöd (prop. 1973: 50, InU 1973: 7. rskr 1973: 248 

samt prop. 1975/76: 100 bil. 13. lnU 1975/76: 37, rskr 1975/76: 250). Härvid 

har beräknats 850 milj. kr. för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån, 325 

milj. kr. för utbildnings- och introduktionsstöd och 150 milj. kr. för syssel

sättningsstöd. Dessutom får outnyttjat utrymme av de ramar för beslut om 

regionalpolitiskt stöd som fastställdes för treårsperioden 1970/71-1972/73 

tas i anspråk. 

Under budgetåret 1975/76 har beslut fattats om lokaliseringsbi

drag/avskrivningslån med 106 milj. kr. Stödformen avskrivningslån har an

vänts i endast begränsad omfattning. 

En garanti för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital har infriats till ett 

belopp av 20 000 kr. under budgetåret 1975/76. 
Antalet deltagare i utbildning för vilken utbildningsstöd har utgått, upp

gick under budgetåret 1975/76 till 3800. Under budgetåret har beslut fat

tats om utbildning av 2 500 personer till en sammanlagd kostnad av högst 

43 milj. kr. 
Under budgetåret 1975/76 beräknas 5 700 personer ha deltagit i introduk

tion och inträning. för vilken introduktionsstöd har lämnats. Beslut om in-

Föredragan~ 
den 

+ 500000 
-2000000 
-5000000 

+ 450000 
-6050000 
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' 

troduktionsstöd har under samma budgetår fattats för ett belopp av 20 milj. 
kr. vilket svarar mot inträning av 3 900 personer. 

Följande sammanställning visar det beviljade sysselsättningsstödet för 
kalenderåren 1972-1975. 

År Beviljat syssel- Antal ärsarbets-
sättningsstöd krafter 
(milj. kr.) 

1972 15,0 3 568 
1973 22,3 3647 
1974 26,8 4314 
1975 27,5' 4659 

' Beviljat t. o. m. den 30 juni 1976. 

Bestämmelser rörande den regionalpolitiska stödverksamheten återfinns 

kungörelsen ( 1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (omtryckt 
1976: 379: ändrad 1976: 934). 

Arhetsmarknadsstyrelsen 

Lokaliseringsbidrag. För budgetåret 1977/78 beräknar AMS me
delsbehovet för delprogrammet Lokaliseringsbidrag till 165 milj. kr. Därav 
avser I milj. kr. infriande av statlig garanti för lån i lokaliseringssyfte till 

rörelsekapital och 4 milj. kr. bankavgifter. 
Ut bi Id ni n g s stöd . AMS uppskattar att 4 600 personer kommer att 

beröras av utbildningsstöd under budgetåret 1977 /78. Behovet av medel för 
budgetåret 1977/78 uppskattas till 35 milj. kr. 

In t rod u k tio n s st öd. AMS räknar med att ca 6900 personer kommer 
att genomgå inträning under budgetåret 1977/78 för vilken introduktions
stöd utgår till företag. Medelsbehovet under budgetåret 1977 /78 beräknas 
till 23 milj. kr. 

Sys se I sättnings stöd. Medelsbehovet för budgetåret 1977 /78 be
räknas till 30 milj. kr., vilket innebär ett i stort sett oförändrat ianspråkta
gande av stödet jämfört med budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

Det totala medelsbehovet - inkl. förvaltningskostnader - under ansla
get för budgetåret 1977/78 beräknas till 258 milj. kr. 

Föredragonden 

De medel som anvisas under delprogrammet Lokaliseringsbidrag ut
nyttjas dels för utbetalning av lokaliseringsbidrag, avskrivningslån och 

flyttningsersättning, dels för ersättning till banker för deras administrering 

av beviljat lokaliseringsstöd och dels för infriande av statlig garanti i lokali

seringssyfte till rörelsekapital och marknadsföringsåtgärder. Liksom AMS 
anser jag att 160 milj. kr. bör beräknas för utbetalning av bidrag m. m. un

der budgetåret 1977/78. För ersättning till banker bör 4 milj. kr. beräknas 
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och för infriande av garantier I milj. kr. Totalt beräknar jag således me

delsbehovet för delprogrammet Lokaliseringsbidrag till 165 milj. kr. för 

budgetåret I 977 /78. 

l anslutning till medelsberäkningen vill jag erinra om att regeringen nyli

gen har föreslagit riksdagen att medge att medel från detta anslag får tas i 

anspråk för utbetalning av stöd till Algots Nord AB och AB Eiser för att un

der viss tid upprätthålla driften vid bolagens anläggningar inom det allmän

na stödområdet. Användandet av anslaget på detta s~itt har stora likheter 

med det s. k. offertsystemet. 

När statsmakterna är 1969 beslutade att hilda Statsföretag AB (prop. 

1969: I 2 I, SU 1969: I 68. rskr I 969: 38 I) aktualiserades frågan om att bola

get skulle kunna offerera sin medverkan vid regionalpolitiskt motiverade 

investeringar. l propositionen (s. 35) framhöll dåvarande chefen för indu

stridepartementet att det företagsekonomiska intresset skulle kunna före

nas med det samhällsekonomiska genom att Statsförctag ålades skyldight::t 

att lämna offert för att fullgöra sådana särskilda uppgifter som ägaren/sta

ten begär att bolaget skall fullgöra. Vid riksdagsbehandlingen aktualisera

des möjligheten att i sådana fall ta in offerter även från kooperativa och 

privata företag. Riksdagen fann att det inte mötte några hinder. Offertsys

temet har hittills kommit till endast begränsad användning. Det regionalpo

litiska stödet har dock i några fall använts på sätt som liknar offertprinci

pen. Det gäller bl. a. etableringarna i Norrland av Algots Nord AB och AB 

Eiser. 

Enligt min mening bör i de flesta fall statliga stödåtgärder inom ramen 

för gällande regler vara tillräckliga för att genomföra angelägna projekt. 

Det kan dock finnas fall där ett förfarande av offertkaraktär kan prövas. 

Jag förordar därför att regeringen får möjlighet att ta i anspråk medel från 

detta anslag för att till företag betala ut bidrag för att täcka klart avgränsa

de merkostnader till följd av en regionalpolitiskt betingad lokalisering. Ut

formningen av bidraget bör avgöras från fall till fall. Som underlag för be
räkningen bör finnas detaljerade kalkyler över de merkostnader som loka

liseringen innebär. Jag anser det lämpligt att bidraget dessutom görs be

roende av hur företaget uppfyller planerade sysselsättningsmål. Det bör 

ankomma på regeringen att i varje enskilt fall besluta i dessa frågor. Jag vill 

understryka att offertmetoden bör användas endast i undantagsfall och då 

regeringen bedömer att gängse stödformer inte räcker till. I den män meto

den utnyttjas bör den användas i samband med ansträngningarna att för

bättra sysselsättningsmöjlighetema i Norrbotten, där extraordinära insat

ser är erforderliga, och vid nyetableringar i skogslänens inre delar. Verk

samheten bör bedrivas intill ett totalt belopp av 40 milj. kr. Därefter bör 

uppnådda resultat redovisas och utvärderas. Det föreslagna beloppet bör 

räknas av mot den delram för beslut om lokaliseringsbidrag/ 

avskrivningslån som gäller för perioden 1973/74-1977 /78. 

l detta sammanhang vill jag erinra om att den nyligen tillkallade Norr

bottensdclegationen (l 1976: 04) har till uppgift att föreslå åtgärder som kan 

förbättra sysselsättningsläget i Norrbottens län. Jag räknar även med möj-
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ligheten att pröva offertsystemet för att genomföra projekt som delegatio
nen kan komma att föreslå. Det gäller projekt inom industrisektorn och 
den näringslivsinriktade servicen. Kompletterande insatser kan i särsk.ilda 
fall vara motiverade inom andra delar av näringslivet. Som jag nyss har 

förordat bör särskilda medel reserveras för bl. a. detta ändamål. Jag avser 

att återkomma till frågan i annat sammanhang. 

Stijielscn Industricentras förvaltningskostnader täcks delvis genom bi

drag från detta anslag. Jag vill erinra om att regeringen i enlighet med riks

dagens beslut (prop. 1975/76: 87. lnU 1975/76: 27, rskr 1975/76: 167 och 
prop. 1975/76: 185, InU 1975/76: 43, rskr 1975/76: 369) har uppdragit åt stif

telsen att planera nya anläggningar i Ljusdal och Haparanda samt ytterliga
re lokaler vid anläggningarna i Strömsund och Lycksele. Regeringen har 

under år 1976 beviljat stiftelsen lokaliseringsbidrag, lån och kapitaltillskott 
för finansiering av vissa byggnadsinvesteringar i Strömsund och Lycksele. 

För delprogrammetlntroduktionsstöd beräknar jag liksom AMS medels

behovet till 23 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Även för delprogrammet 

Uthi/dningsstöd delar jag AMS bedömning av medelsbehovet och beräk
nar 35 milj. kr. under budgetåret 1977/78. Regeringen har under året i några 

fall beviljat utbildningsstöd för utbildning av redan anställd personal. Det 
har i dessa fall varit fråga om nedläggningshotade företag, som har överta

gits av nya ägare och i samband därmed har haft behov av att utbilda per
sonalen för nya arbetsuppgifter. 

Jag beräknar medelsbehovet för delprogrammet Sysselsättningsstöd till 

oförändrat 30 milj. kr. för budgetåret 1977/78. Med anledning av riksda
gens uttalande (In U 1974: 7, rskr 1974: 204) pågår f. n. en försöks verksam

het med sysselsättningsstöd i gränsområdet till det inre stödområdet och 

på Gotland samt till turistnäringen. Jag vill erinra om att regeringen nyligen 
har beslutat att förlänga försöksverksamheten så att den omfattar även 
sysselsättningsökning under kalenderåret 1977. Samtidigt ändrades regler
na för sysselsättningsstöd så att fortsatt stöd kan lämnas under högst två år 
även om förstaårsstöd inte har utgätt. 

För förvaltningskostnader vid AMS beräknar jag 5 450000 kr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat om användning av det s. k. offert

systemet inom det regionalpolitiska stödet. 
2. till Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksarnhet för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 258 450 000 kr. 

C 2. Särskilda stödåtgärder i glesbygder 

1975/76 Utgift 21 903 955 Reservation 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

29100000 
33 500000 

15624870 

Från anslaget bestrids kostnader för hemarbete m. m .. stöd till företaga
reföreningar, kommunala sysselsättningsinsatser och åtgärder i Vindel-
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älvsområdet. Verbamheterna handhas av statens industriverk, AMS. sta
tens vägverk, vissa företagareföreningar och kommuner. 

Hemarhete m. m. 
Stöd till företagareföreningar 
Kommunala sysselsättningsinsatser 
Åtgärder i Vindelälvsområdet 
Särskilda sysselsättningsinsatser 

1975/76 
Utgift 

3 725000 
740000 

8836000 
7102900 

20403900 

1976/77 
Anslag 

3 500000 
1500000 
9000000 

15 100000 

29100000 

Bcräknau änuring 
1977/78 

Statens 
industriverk 
och AMS 

+ 500000 
500000 

-15100000 

-15100000 

Under budgetåret 1975/76 uppgick utgifterna för Hemarbete m. m. 

till 3, 7 milj. kr. Stödet har inneburit att ca 2 500 personer bosatta i glesbygd 
har kunnat beredas hel- eller deltidssyssclsättning. 

Stöd t i 11 före taga refö reningar avser allmänna åtgärder från för
eningarna för att främja företagsamhet i glesbygder och skärgårdar. Under 

budgetåret 1975/76 uppgick utgifterna till ca 740 000 kr. 

Under budgetåret 1975/76 har Kommunala sysselsättningsin
s a t ser i form av genomförande av sysselsättningsprojekt bedrivits i tolv 

kommuner. Under budgetåret har 8,8 milj. kr. utbetalats för ändamålet. 
Åtgärder i Vindelälvsområdet innebär utbyggnad av väg 363 

och vissa andra vägar i Lycksele, Sorsele och Vindelns kommuner. De ti
digare påbörjade byggnadsarbetena fortsatte under budgetåret 1975/76. 
Medelsförbrukningen uppgick under budgetåret till 7, I milj. kr. Arbetena 
kommer att slutföras under budgetåret 1976/77, varför några medel inte er

fordras för budgetåret 1977 /78. 

Statens industril'erk 

Hemarbete m . m. Verket bedömer att utbetalningarna under bud
getåret 1976/77 kommer att uppgå till 5 milj. kr. Med hänsyn till väntad re

servation under anslagsposten föreslår verket ett anslag för budgetåret 

1977/78 av 4 milj. kr. 
Stöd t i 11 företagare föreningar. Verket hemställer - under för

utsättning att disponibel reservation av 2 milj. kr. får användas - att I milj. 
kr. anslås nästa budgetår för projekt som främjar företagsamheten i gles

bygds- och skärgårdsområden. 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

Kommunala syssclsättningsinsatser. Styrelsen anser verk
samheten vara ett värdefullt komplement till övriga sysselsättningsskapan

de insatser. I avvaktan på resultatet av sysselsättningsutredningens utvär-

Före
draganden 

500000 
+ 3000000 
-15 100000 
+ 17000000 

+ 4400000 
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dering av verksamheten föreslår styrelsen ett oförändrat anslag av 9 milj. 

kr. 

Föredrngandnz 

Glesbygdsstödet till hemarbete administreras av företagareföreningar
na. Organisationskommitten för skyddat arbete har i sitt betänkande (SOU 

1975: 82) Organisation för skyddat arbete berört frågan om hemarbete. 

Kommittens förslag innebär att vissa delar av hemarbetet bör administre

ras och organiseras av de regionala stiftelser som föreslås överta huvud

mannaskapet för den skyddade verksamheten. Förslaget har remissbe

handlats och bereds f. n. inom regeringskansliet. Mot denna bakgrund an

ser jag att verksamheten med hemarbete bör bedrivas i oförändrad form 

och omfattning under budgetåret 1977/78. Med hänsyn till befintlig reser
vation på anslagsposten beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 

1977/78 till oförändrat 3.5 milj. kr. 

Från anslagsposten Stöd till företagareföreningar täcks kostnaderna för 

speciella projekt som främjar företagsamhet i glesbygder och skärgårdar. I 

likhet med industriverket beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 

1977/78 till I milj. kr. 

Under innevarande budgetår pågår försöks verksamhet med intensifiera

de kommunala sysselsättningsinsatser (IKS) i tolv kommuner i det inre 

stödområdet. Anslagsposten Kommunala sysselsättningsinsatser har varit 

oförändrad sedan budgetåret 1973/74. Det har medfört att de berörda kom

munerna inte har kunnat få ökade bidrag som kompensation för pris- och 

löneökningar. För att återställa verksamhetens omfattning till den tidigare 

nivån bör an slagsposten för budgetåret 1977 /78 ökas från 9 milj. kr. till 12 

milj. kr. Som chefen för arbetsmarknadsdepartementet har anmält tidigare 
denna dag pågår inom regeringskansliet en översyn av reglerna för statsbi

drag till beredskapsarbeten. Översynen kan komma att påverka IKS-verk
samhetens framtida utformning. Vidare behandlas verksamheten med IKS 
inom sysselsättningsutredningen. I avvaktan på resultatet av pågående 

överväganden inom regeringskansliet och sysselsättningsutredningen bör 

inte IKS-verksamheten utvidgas till ytterligare kommuner. 

Ett viktigt inslag i regionalpolitiken är strävandena att med olika åtgär
der öka sysselsättningsmöjligheterna i glesbygder och mindre tätorter. En 

ny anslagspost för särskilda sysselsättningsskapande åtgärder i glesbygder 

bör nu tas upp under detta anslag. Jag anger i det följande områden. där jag 

bedömer att medel från anslagsposten bör kunna utnyttjas. 

Tillgången på industrilokaler har stor betydelse när det gäller att intres

sera företag att etablera eller bygga ut verksamhet inom det inre stödområ

det. Jag har tidigare vid anmälan av anslaget Regionalpolitiskt stöd: Bi

dragsverksamhet berört Stiftelsen Industricentras verksamhet i vissa re

gionala centra. Vidare har riksdagen uttalat (In U 1975: 7, rskr 1975: 119) att 
kommunala industrilokaler, som är avsedda för uthyrning till andra företag 
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än hantverks- och serviceföretag med lokal marknad, i vissa fall bör kunna 

uppföras som beredskapsarbeten. Därmed avses anläggningar på orter 

inom det inre stödområdet med särskilt stora svårigheter. Enligt riksdags

uttalandct bör dock en sådan ordning tillämpas restriktivt. 
Frågan om stöd till kommunala industrilokaler som regionalpolitiskt 

medel kan inte bedömas fristående från övriga regionalpolitiska stödåtgär
der. Som jag nyss har nämnt utreds dessa frågor f. n. av sysselsättnings
utredningen. Emellertid finner jag det angeläget att redan nästa budgetår 
införa en möjlighet att i vissa fall ge statligt stöd till kommuner för att i 

mindre orter i det inre stödområdet uppföra industrilokaler för uthyrning. 
Stödet bör därvid ges formen av ett regionalpolitiskt motiverat och lång

siktigt sysselsättningsskapande medel. Samtidigt bör kraven på en jämn 

och stabil sysselsättning inom byggnadsverksamheten beaktas. Stödets 
storlek och övriga villkor för bidraget bör avgöras från fall till fall och bör i 

princip ansluta till vad som gäller för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån. 
Länsstyrelsen i Västerbottens län har till regeringen överlämnat ett åt

gärdsprogram för Vindclälvsområdet. Vissa av de föreslagna projekten bör 
delvi~ k111111a fimmsicras med hidr<tg rr~n 1kn ny<t <tnslagsposten. 

I nt!rn liin har bildats siirskilda arbetsgrupper med företrädare för bl. a. 

länsstyrelse, företagareförening och länsmyndigheter. Arbetsgrupperna 
har till uppgift att skapa ökad sysselsättning i glesbygderna. Genom bidrag 

Mm anslagsposten Stöd till företagareföreningar har i flera fall statligt stöd 
kunnat lämnas till åtgärder inom ramen för sådana arbetsgruppers verk

samhet. I vissa fall torde dock ytterligare stödinsatser aktualiseras. Jag 
räknar med att anslagsposten för särskilda sysselsättningsskapande åtgär
der skall kunna utnyttjas också i dessa sammanhang. 

Det bör i övrigt ankomma på regeringen att besluta om den närmare an
vändningen av anslagsposten. Jag beräknar för nästa budgetår 17 milj. kr. 

för ändamålet. 
Anslaget bör sålunda för nästa budgetår tas upp med (3,5+ I+ 12+ 17 =) 

33,5 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 
att till Särskilda stödåtgärder i glesbygder för budgetåret 1977/78 

anvisa ett reservationsanslag av 33500000 kr. 

C 3. Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administrationskost
nader 
1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

18274895 

20700000 
25700000 

Reservation 140751 
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Från anslaget utgår statsbidrag till att täcka administrationskostnader 

för företagareföreningarna och vissa centrala organisationer pä hantver

kets. småindustrins och turistnäringens område. Bestämmelser rörande fö

retagareföreningarnas kreditstödjande verksamhet återfinns i kungörelsen 

( 1960: 372) om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri 

(omtryckt 1973: 550; ändrad senast 1976: 471). 

Statens ind11st1"ii'erk 

Företagareföreningarna har för budgetåret 1977 /78 anmält behov av stat

ligt bidrag till sina administrationskostnader med 28 970 000 kr. Vidare har 

Sveriges hantverks- och industriorganisation, Svensk industriförening och 

Svenska turisthotellens riksförbund hemställt om bidrag för organisatio

nernas verksamhet under budgetåret 1977/78 med 80000, 25000 resp. 

20000 kr. 

Enligt företagareföreningarnas driftbudgetar för kalenderåret 1976 be

r~iknas administrationskostnaderna till 55,3 milj. kr., varav löner inkl. soci

ala kostnader 43,7 milj. kr. Intäkterna har för samma år beräknats till 54,6 

milj. kr.. varav statliga administrationsbidrag 20.7 milj. kr.. landstingsme

del 15,3 milj. kr. och övriga intäkter 18,6 milj. kr. För kalenderåret 1977 

har föreningarna beräknat administrationskostnaderna till 67 milj. kr., var

av löner inkl. sociala kostnader 52.8 milj. kr. Intäkterna har beräknats till 

66 milj. kr. Behov av statligt administrationsbidrag om 24,7 milj. kr. har 

härvid bedömts erforderligt. Bidrag av landstingsmedel har beräknats till 

18.5 milj. kr. och övriga intäkter till 22,8 milj. kr. 

Den ökade satsningen på företagsservice m. m. medför ökad efterfrågan 

på såväl föreningarnas tjänster som det statliga kreditstödet. De nya ruti

ner som har införts för uppföljning och bevakning av statliga stödinsatser 

ställer ökade krav på föreningarnas utredningsresurser. Verket anser ock

så att medel hör beräknas för vidareutbildning av de anställda vid företaga

reförcningarna. 

Mot denna b<1kgrund föreslår verket för budgetåret 1977 /78 ett anslag 

om 29 milj. kr., vilket innebär en ökning med 8,3 milj. kr. Av ökningen av

ser 3, I milj. kr. prisökningar, 5, 1 milj. kr. kostnader för kapacitetsökning 

och 100000 kr. ökade kostnader för personalutbildning. 

Föredraganden 

Jag har nyss berört företagareföreningsutredningens uppdrag och arbete 

(s. 85). En omfattande uppbyggnad av företagareföreningarnas basorgani

sation har skett under de senaste åren. Att föreningarnas verksamhet och 

organisation f. n. utreds, får enligt min mening inte medföra att den pågå

ende upprustningen av föreningarnas administrativa resurser avbryts. För

eningarnas stora betydelse inom närings- och regionalpolitiken motiverar 

att de även under budgetåret 1977/78 får möjlighet att bygga ut .sin verk

samhet. Jag förordar därför en höjning av anslaget med 5 milj. kr. till 25,7 
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milj. kr. Av anslaget bör liksom hittills 100000 kr. beräknas för bidrag till 
Norrbottens företagareförening för särskilt stöd åt företagsamheten i Tor

nedalen. Vidare bör medel få tas i anspråk för stöd till vissa organisationer 
på hantverkets, småindustrins och turistnäringens område. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidmg till j('jretagareföreningar m .fl.: Administrationskost

nader för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 
2.'i 700 000 kr. 

C 4. Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till hantverks
och industriföretag m. fl. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

7641972 

15000000 
15000000 

Statens förbindelser till följd av utfärdade garantier för lån till hantverks
och industriföretag och för lån till turistnäringen infrias från detta anslag, 
då behov därav uppkommer. Förluster i företagareföreningarnas långiv

ning från statens hantverks- och industrilånefond skall föreningarna i 

första hand täcka med medel ur egna förlusttäckningsfonder. Regeringen 
kan emellertid efter särskild prövning bevilja förening bidrag från detta an
slag för att täcka förluster. 

Statens industriverk 

Omfattningen av Kungl. Maj:ts resp. regeringens och industriverkets 
beslut under budgetåren 1972/73-1975/76 redovisas i följande tablå 
(milj. kr.). 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Infriande av garantier 10,1 14,2 8,7 6,1 
Bidrag till företagare-

föreningarna 3,5 s.o 2,3 

13,6 19,2 8,7 8,4 

Industriverket beräknar att förlusterna på kreditverksamheten kommer 

att uppgå till ca 15 milj. kr. under budgetåret 1977 /78. Konstaterade låne

förluster hos företagareföreningarna den 31 december 1975 upogick till 
sammanlagt 5, I milj. kr. Enligt verkets uppfattning bör en sanering av före

tagareföreningamas äldre lånefordringar ske. För budgetåret 1977 /78 före

slår verket därför att ett anslag på 20 milj. kr. anvisas. 
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F<iredragande11 

Verksamheten med uppföljning och bevakning av statens fordringar i fö
retag som har fått statligt stöd har jag nyss berört (s. 85). Företagareför

cningsutredningen. som väntas slutföra sitt arbete inom kort, behandlar 
frågan om reglerna för täckning av förluster i företagareföreningarnas lån

givning. 

Industriverket föreslår att anslaget för budgetåret 1977/78 höjs med 5 

milj. kr. med hänsyn till behovet att sanera företagareföreningarnas äldre 
lånefordringar. Infriade garantier för lån till hantverks- och industriföretag 

samt till turisthotell har under de två senaste budgetåren understigit JO 

milj. kr. Mot den bakgrunden bedömer jag att ett oförändrat anslag om 15 

milj. kr. bör vara tillräckligt både för att infria garantier och för att rymma 
de förlusttäckningsbidrag som regeringen kan komma att bevilja företaga

reföreningarna efter särskild prövning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av Jiirluster i anledning av statligt stöd till hant

l'erks- och industriföretag m .fl. för budgetåret 1977 /78 anvisa ett 

förslagsanslag av 15 000 000 kr. 
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D. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Frågor som rör mineralförsöi:iningen har uppmärksammats allt mer un

der senare år. I flera industriländer har regeringarna vidtagit åtgärder i syf

te att trygga försö1jningen med mineralråvaror och åstadkomma ett balan

serat utnyttjande av naturresurserna på lång sikt. 

Sveriges försörjningssituation vad gäller mineralråvaror är, åtminstone 

jämfört med flertalet andra industriländers, relativt god. Våra stora järn

malmstillgångar tillåter en betydande export även om Sveriges andel av 

världsexporten successivt har minskat och numera uppgår till ca 10 !J·(. 

Sverige är vidare självförsörjande i fråga om bly- och zinkmalm. Förädling 

av zinkmalm till metall förekommer dock inte i Sverige. Brytningen av kop

parmalm tillgodoser ungefär en tredjedel av landets behov. Däremot sak

nas brytvärda tillgångar av aluminium och av de allra flesta legeringsmetal

ler. Utvinningen av industrimineral, dvs. mineraliska ämnen utom malmer 

och mineralbränslen, tillgodoser inte landets behov. 

Underår 1976 bcrliknas 29,7 milj. ton järnmalm ha brutits i Sverige. vil

ket innebär en minskning från år 1975 med 2, I milj. ton. Malmleveranscrna 

från gruvorna beräknas ha ökat från 26,5 till 27.4 milj. ton. varav 23,5 milj. 

ton - en ökning från 1975 med 2.4 milj. ton - beräknas ha exporterats. 

Exportvolymen är i förhållande till år 1974 fortfarande mycket låg, vilket 

framför allt beror på den fortsatt mycket svaga internationella stålkonjunk

turen. 

Brytningen av sulfidmalmer beräknas ha uppgått till 11,8 milj. ton år 

1976, vilket innebär en ökning från 1975 års brytning med ca 300000 ton. 

Metallinnehållet i den brutna malmen har för koppar uppgått till 45 000 ton 

(41000 ton år 1975). för bly 79000 ton (69000 ton år 1975) och för zink 

120000 ton (107000 ton år 1975). 

Många råvaror och bland dem flera viktiga metaller utmärks av kraftiga 

variationer i pris och förbrukning. Under år 1976 har dock priserna för de 

allra flesta metaller i stort sett legat stilla på den mycket låga nivå som de 

sjönk till under åren 1974 och 1975. Den viktigaste orsaken till de låga pri

serna är den fortfarande mycket låga industriella aktiviteten i västvärlden. 

I syfte att motverka prisvariationerna. som ger upphov till svårigheter 

för såväl företag som nationer, har under senare år allt flera krav ställts på 

internationella överenskommelser som skall stabilisera råvarumarknader

na. Dessa krav har förts fram främst av utvecklingsländer, vilka för sina 

exportintäkter och ekonomiska utveckling över huvud taget ofta är bero

ende av prisutvccklingen för en enstaka råvara. Vid den fjärde sessionen 

med FN :s konferens för handel och utveckling (UNCT AD) i maj år 1976 

fattades ett principbeslut om ett s. k. integrerat program för råvaror. De 

1-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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centrala delarna av programmet går ut rå att stabilisera råvarupriserna på. 
en rimlig nivå. genom buffertlagring och andra åtgärder. Lagringen avses 

bli finansierad genom en gemensam fond för nera råvaror. Under å.r 1977 
kommer överläggningar att ske dels om uppbyggnaden av den gemensam

ma fonden, dels om prisstabiliserande åtgärder för ett tlertal enskilda rå.va

ror. 
Även vid konferensen om internationellt ekonomiskt samarbete (CIECJ. 

den s. k. dialogen. som har pågått under år 1976 i Paris. har råvarupriserna 

diskuterats. I detta sammanhang har främst de problem som rör investe
ringar i rå.varuproduktion tagits upp. Från Förenta staternas sida har lagts 

fram ett förslag om en internationell resursbank. Denna bank skulle ha till 

uppgift att främja investeringar i rå.varuproduktion i utvecklingsländer. 
bl. a. genom att garantera obligationer som ges ut i syfte att finansiera en
skilda utvinningsprojekt. Den svenska regeringen har förklarat sig villig att 

studera förslaget. 
Ett framträdande inslag i den internationella utvecklingen under senare 

år är de rå.varuproducerande utveeklingsländernas försök att genom sam
ordnat handlande uppnå. fördelaktigare avsättningsvillkor och högre priser 
för sina produkter. Samarbetet mellan länderna underlättas i viss må.n av 

det starkare innytande över råvaruproduktionen i det egna landtl som 
dessa länders regeringar har fått efter hand. Samtidigt strävar man efter att 

öka bearbetningen av rå.varor i de egna länderna m:h att stärka regeringar
nas kontroll över marknadsföringen av råvarorna. 

Samarbete mellan råvaruproducerande länder förekommer för flera me

taller och mineral, bl. a. koppar m:h bauxit. Strävandena att höja priserna 
på dessa mineral har emellertid endast haft begränsad framgång hittills. 

En annan inriktning har Organisationen för järnmalmsexporterande län
der. Dennas huvud uppgift är att främja en balanserad global utveckling av 
ji:irnmalmsindustrin genom att skapa bättre förutsättningar för varje enskilt 
medlemsland att vidta lämpliga åtgärder avpassade till de egna problemen. 
Sverige ingår sedan år 1975 i organisationen. Vid möten under år 1976 har 

organisationen utsett en generalsekreterare och diskuterat ett arbetsprog
ram för år 1977. i vilket ingår flera olika utredningar om jämmalmsmarkna

den. 
FN :s tredje havsrättskonferens höll under år 1976 en fjärde och en femte 

session i New York. Vid dessa sessioner diskuterades bl. a. vem som skall 
ha rätt att utvinna naturtillgångarna på och under den del av havsbottnen 

som ligger utanför nationell jurisdiktion och de grundläggande villkoren för 

sådan utvinning. Ett annat centralt ämnesområde för sessionerna gällde 

omfattningen av den del av havsbottnen som skall anses falla under natio
nell jurisdiktion. Konferensen avses sammanträda till ytterligare en ses

sion i New York under våren 1977. 
I Sverige har råvaru- och naturresursfrågorna fått ökad betydelse under 

de senaste åren. Inte minst mot bakgrund av den internationella utveck-
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!ingen på rävaruområdet framstår det som angeläget att dessa frågor ägnas 

fortsatt stor uppmärksamhet i samband med utformningen av industripoli
tiken på lång sikt. Industristrukturen påverkas av prisutvccklingen och 

produktionsförhållandena för råvaror. Anpassning till ändrade förutsätt
ningar för råvaruförsörjningen kräver lång tid. Det är därför angeläget att 

förändringar kan förutses i god tid och åtgärder vidtas för att underlätta in
dustrins anpassning till förändrade villkor. Samtidigt är det en viktig upp

gift att skapa sådana förutsättningar för råvaruproduktionen att ett balan

serat utnyttjande på lång sikt av våra egna naturresurser blir möjligt. 
Utformningen av industripolitiken såvitt gäller råvaru- och naturresurs

området förutsätter en samlad överblick över hela råvaruområdet och jäm
förelser mellan utvecklingen för olika råvaror. Under år 1977 kommer en 

betydande mängd beslutsunderlag i dessa avseenden att tas fram genom 

olika utredningar. 

Den år 1974 tillkallade mineralpolitiska utredningen (I 1974: 02) väntas 
under våren 1977 avlämna två delbetänkanden med prognoser över Sveri
ges långsiktiga försörjning med mineralråvaror. ett om metaller och ett om 

industrimineral. Utredningen har därefter till uppgift att överväga om en 
ändrad inriktning eller utformning av mineralpolitiken är motiverad med 

hänsyn till samhällets långsiktiga behov. 
Regeringen har vidare i december 1976 uppdragit åt statens industriverk 

att utreda vissa frågor rörande dels brytning av alunskiffer, dels utvinning 

av diabas. Dessa utredningar, som beräknas bli slutförda under hösten 
1977. syftar till att undersöka förutsättningarna för utvinning av alunskiffer 

resp. diabas i olika delar av landet. Resultaten av utredningarna avses ock

så ligga till grund för bl. a. den fortsatta fysiska riksplaneringen. Regering
en uppdrog i juni 1975 åt industriverket att utreda vissa frågor om kalksten. 

Verket väntas redovisa utredningsresultatet inom kort. 
Statens industriverk genomför f. n. en särskild utredning om utvinning 

av sand och grus, särskilt från havsområden. Verket har i november 1976 
publicerat en rapport (SIND PM 1976: JO) om resultatet av en försöksin
ventering av sand- och grusförekomster. Utredningen beräknas bli slutförd 

under senare delen av år tfJ77. 
Organisationskommitten för havsresursfrågor (I 1975: 06) tillsattes hös

ten 1975 för att utreda frågan om inrättande av ett organ för havsresursfrå
gor. Kommitten väntas avlämna sina förslag under senare delen av år 

1977. 
Under år 1977 pågår också arbete med mer övergripande frågor inom rå

varu- och naturresursområdet. 
Näringspolitiska rådets arbetsgrupp för råvarufrågor, som tillkallades år 

1975, väntas i början av år 1977 avlämna en rapport. I arbetsgruppen ingår 
företrädare för statliga myndigheter, näringslivet och de fackliga organisa
tionerna. Målet för arbetsgruppens arbete är att söka väga samman skilda 
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uppfattningar till en samstämd bild av utvecklingen för olika industriråva

ror och diskutera den näringspolitiska innebörden av denna utveckling. 
Regeringarna i de nordiska länderna har år 1975 beslutat utreda den 

nordiska råvaru- och naturresurssituationen. Under år 1976 har tillgängliga 
data om råvaru- och naturresurser i de nordiska länderna ställts samman. 

Arbetet fortsätter nu, i enlighet med vad som beslutades vid ett möte med 
de nordiska ländernas statsministrar i december 1976. med sikte på att ta 

fram underlag för en utvärdering av praktiska samarbetsmöjligheter vad 
gäller utnyttjandet av resurserna. Utredningsarbetet beräknas bli slutfört 

under sommaren 1977. 
I detta sammanhang bör också nämnas att projektgruppen Resurser och 

råvaror inom sekretariatet för framtidsstudier under år 1977 kommer att 
redovisa en bedömning av frågeställningar på råvaruområdet som framstår 
som viktiga i ett längre framtidsperspektiv. 

Arbete i syfte att trygga Sveriges försörjning med olika metaller och mi
neral pågår sedan många år. Sveriges geologiska undersöknings (SGU) ar
bete är härvid av grundläggande betydelse. SGU utför dels karterings- och 
dokumentationsarbetcn som bildar den geovetenskapliga grundvalen för 
ett ändamålsenligt utnyttjande av våra naturtillgångar. dels prospektering 

som ger direkt kunskap om mineralresursernas belägenhet och egenska
per. Fr. o. m. budgetåret 1975/76 ansvarar nämnden för statens gruvegen

dom för statens malmprospektering med undantag av prospektering efter 
uran. 

Innevarande budgetår har för statligt finansierad uranprospektering an
visats drygt 16.9 milj. kr. Uran används som bränsle i kärnkraftverk. Den 
statligt finansierade prospekteringen efter uran i Sverige har huvudsakli
gen motiverats av försörjningsskäl. Med hänsyn till den inställning till 
kärnkraften som regeringen gett uttryck för bl. a. i prop. 1976/77: 53 med 

förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle. 
m. m. föreslås en successiv neddragning av uranprospekteringen. Som ett 

led i denna neddragning föreslås för budgetåret 1977/78 att närmare 10,4 
milj. kr. anvisas för uranprospektering, dvs. en minskning med närmare 
6,6 milj. kr. 

För sin prospektering anlitar nämnden för statens gruvegendom SGU på 

uppdragsbasis. För sådana uppdrag föreslås nämnden budgetåret 1977/78 
få disponera ca 35.6 milj. kr., vilket innebär en pkning med ca 11,6 milj. kr. 

jämfört med innevarande budgetår. Genom denna väsentliga utökning av 
nämndens prospekteringsuppdrag till SGU bör det vara möjligt att be

mästra de problem som kan uppstå vid SGU som följd av neddragningen 

av uranprospekteringen. 

Nämndens nuvarande instruktion ger den inte befogenhet att prospekte
ra efter andra än inmutningsbara mineral eller att förvalta annan statlig 

gruvegendom än sådan som uppkommer vid tillämpning av bestämmelser
na i gruvlagen ( 1974: 342). Utvecklingen på prospekteringsområdet under 
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senare tid har lett till att del ofta iir J:impligt att anviinda s. k. fullprL>Spckte

ringstcknik. Fullprnspektering inneb:ir en <dlmiin. förutsiittningsliis ge

nomsökning av stora arealer i syfte att samtidigt systematiskt leta efter oli

ka typer av mineralfyndigheter oberoende av om dessa for undersökning 

och bearbetning kräver inmutningsriitt. koncession enligt lagen ( 1974: 890) 

om vissa mineralfyndigheter eller tillstånd av jord:igaren. Med hänsyn 

bl. a. till önskemålet att nämnden skall kunna bedriva prospektering så ra

tionellt som möjligt föreslås att dess kompetensLm1rtlde vidgas. N:imnden 

skall härigenom kunria prospektera också efter olika industrimineral. 

Nämnden har vidare till uppgift att förvalta den statliga gruvegendomen, 

dvs. gruvrätter som tillhör staten. Den föreslagna utvidgningen av nämn

dens kompetensområde innebär att sådana gruvrätter kan grundas också 

på lagen om vissa mineralfyndigheter. 

Sedan början av 1940-talet har brytningen av vissa staten tlllhöriga gruv

rätter inom det s. k. Adakfi.iltet i Norsjö kommun varit utarrenderad till Bo

liden AB. Den tidpunkt närmar sig då denna brytning inte längre kan upp

rätthållas på grund av brist på malm. En utredning (I 1975: 10) tillkallades i 
november 1975 för att lösa de avvecklingsproblem, bl. a. från sysselsätt

ningssynpunkt, som kan uppstå vid nedläggning av gruvdriften. En redo

visning av utredningens arbetet. o. m. augusti 1976 har överlämnats till re

geringen. 

I avvaktan på ett mer fullständigt underlag för bedömning av frågan om 

forsknings- och utvecklingsarbete kring alunskiffer föreslås att D.6 milj. 

kr. ställs till Luossavaara-Kiirnnavaara AB:s (LKAB) förfogande för me

todutveckling och utredningar i Ranstad under tiden juli-december 1977. 

Under hösten 1977 kommer regeringen att fatta beslut om den fortsatta in

riktningen av Ranstadsprojektet. Om regeringen då beslutar att verksam

heten i Ranstad skall avvecklas, kommer återställningsarbeten att utföras 

under första halvåret 1978. En närmare redogörelse för Ranstadsprojektet 

lämnas under investeringsanslaget Lån till processutveckling i Ranstad (jfr 

s. 356). 

Kaunisvaara 

I skrivelse till regeringen den 3 december 1976 har nämnden för statens 

gruvegendom redogjort för hittillsvarande undersökningar av förutsätt

ningarna för gruvbrytning i Kaunisvaara i Pajala kommun. Av skrivelsen 

framgår bl. a. följande. 

Förhandlingar mellan företrädare för Luossavaara-Kiirunavaara AB 

(LKAB) och staten angående rätten till brytning av olika förekomster av 

järnmalm inom Norrbottens län ledde i oktober 1973 fram till ett s. k. op

tionsavtal mellan nämnden och I .KAB angående utredningar för tillgodo

görande av sex järnmalmsfyndigheter inom Norrbottens län. bl. a. inom 

Kaunisvaaraområdet. Enligt avtalet, som gäller t. o. m. år 1979. förbinder 

sig LKAB att på egen bekostnad och enligt en av nämnden godkänd arbets-
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plan utföra grovprojektering innefattande kostnadsberäkningar för hryt
ning. rnalmbeha1~dling och transporter. N~imnden har å sin sida förbundit 
sig att på villkor som parterna överenskommer för brytning till LKAB upp

låta staten tillhöriga gruvrätter i befintliga och under avtalstiden tillkom

mande utmå.l påjärnmalmsfyndighctcr inom de optionsområdcn i vilka sta
ten äger inmutarandelen. 

LKAB har i rapporten Gruvdrift i Kaunisvaara redogjort för alternativ 

med olika produktionsmängd, från 0,5 till 3, I milj. ton per år. Slutproduk
ten avses vara kulsinter och i det lägsta alternativet även grovslig. Trans

portalternativ med järnväg och pipeline har undersökts. 

LKAB bedömde att projektet utifrån ett företagsekonomiskt synsätt inte 
gav tillriicklig förräntning. Om projektet dock ansågs böra genomföras av 

samhällsekonomiska skäl. rekommenderade LKAB en produktion av 2,6 
milj. ton kulsinter per år med transport av slig genom pumpning i pipcline 

från Kaunisvaara till Luleå, där ett kulsintcrverk borde anläggas. Det för 

projektet nödvändiga kapitalbehovet uppskattades till drygt 2000 milj. kr. i 

löpande kostnader. 

Med hänsyn till resultatet av LKAB:s utredning beställde nämnden av 

statens industriverk en kompletterande utredning av de samhällsekono
miska konsekvenserna av gruvdrift i Kaunisvaara. 

Riksdagen har uttalat sig för att beslutsunderlaget för gruvbrytning i 
Kaunisvaara bör kompletteras med en offert Mm LKAB:s sida som klart 

anger vilka kostnader staten skulle behöva ikläda sig för att få. en gruv bryt
ning till stånd (NU 1975/76: 72, rskr 1975/76: 398). Riksdagens skrivelse 
överlämnades den 17 juni 1976 till nämnden. 

Vid kontakter med LKAB framkom att företaget beräknar kostnaderna 
för att ta fram en så.dan offert till ca I milj. kr. och bedömer att den inte kan 
vara klar förrän efter sommaren 1977. 

LKAB har också. meddelat att företaget på grund av vikande efterfrågan 
på fosformalm sannolikt blir tvingat att starta ett nytt kulsinterverk om
kring år 1980 som ett led i avfosforiseringen av en del av fosformalmen från 
Kiruna. Ett eventuellt upptagande av produktionen i Kaunisvaara bör ses i 
samband med detta ökade utbud av kulsinter-; Den tidigast möjliga tid

punkten för utbud av Kaunisvaarakulsinter synes vara 1985. 

LKAB har även låtit utföra en ny marknadsundersökning om Kaunisvaa

rakulsinter och kulsintermarknaden i övrigt. I denna undersökning görs 

bl. a. bedömningen att världsmarknaden för kulsinter kommer att präglas 
av en intensiv konkurrens, men att efterfrågan kommer att öka betydligt 

.. under den närmaste tioårsperioden. 
Enligt nämndens uppfattning bör alla sådana utredningar slutföras som 

på något sätt kan bidra till att få fram ett så bra tekniskt beslutsunderlag 

som möjligt. Härmed avses bl. a. grundundersökningar längs den tänkta 
pumpledningens sträckning, liksom klarläggande av vilka mängder kulsin

ter som NJA kan ta emot. Resultatet av den samhällsekonomiska utred

ningen måste givetvis också avvaktas. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 103 

Den i nämndens skrivelse omnämnda samhällsekonomiska utredningen 

har den 15 december 1976 av statens industriverk överlämnats till nämn

den och publicerats (Samhiillsekonomiska effekter av gruvdrift i Kaunis

vaara. SIND PM 1976: 11 ). Enligt industriverket ter sig en investering i 

Kaunisvaaragruvan f. n. utomordentligt riskfylld såväl från samhällseko

nomisk som företagsekonomisk synpunkt. Det positiva samhällsekono

miska nuvärde som möjligen skulle kunna uppnås synes enligt verket san

nolikt bli litet, medan det erforderliga subventionsbeloppet torde bli myc

ket stort. Kaunisvaaragruvan måste dätför enligt industriverkets uppfatt

ning f. n. bedömas som ett mindre lämpligt projekt för att skapa sysselsätt

ning i Tomedalen. 

Nämndens ställningstagande till Kaunisvaara-projcktet kan ske när alla 

nu pågående utredningsarbeten har avslutats. 

V erksamhcten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndig

het för ärenden som rör landets geologiska beskaffenhet. SGU har till upp

gift att 

- utföra allmän geologisk kartering, 

-- bedriva informations- och dokumcntationsverksamhet på det geologis-

ka området, 

- på uppdrag uppsöka och undersöka förekomster av tekniskt användbara 

mineral. bergarter och jordarter samt grundvatten. 

SGU:s verksamhet skall. med beaktande av den tekniska och veten

skapliga utvecklingens krav. bedrivas och resultaten redovisas så att bästa 
möjliga ledning ges för beslut om utnyttjande av landskapet, särskilt berg

grund. jord lager och grundvatten. 
SGC utför geologiska utredningar eller undersökningar på uppdrag av 

myndigheter. kommuner och enskilda. Ersättning för uppdragen utgår en

ligt taxa som fastställs av SGU efter samråd med tiksrevisionsverket. 

Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. 

SG U leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. SGU är 

organiserad på fem byråer. nämligen berggrundsbyrån, kvartär- och hy

drogeologiska byrån, geofysiska byrån. geokemiska byrån och administra

tiva byrån. 

Den I juli 1976 fanns vid SGU 636 anställda. Huvuddelen av personalen 

är stationerad i Stockholm. Filialer för kartering och hydrogeologi finns i 

Lund, för kartering i Göteborg samt för prospektering - särskilt teknisk 

verksamhet och geofysik - i Malå och - av mindre omfattning - i Kiruna. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1971:29. InU 1971: 15, rskr 1971: 196) 

skall den till Stockholm förlagda delen av SGU lokaliseras till Luleå och 
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Uppsala. Omlokaliseringen skall enligt gällande tidplaner ske undo..:r resp. 

januari och december 1978. 

SGU tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk

samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande pro

gramindelning gäller t. v. för verksamheten vid SG U. 

I. Kartering 

2. Information och dokumentation 

3. Prospektering 

4. Speciella undersökningar 

SG U :s verksamhet under programmen I och 2 finansieras från rescrva

tionsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt 

information och dokumentation. 

Kostnader och intäkter för SGU:s verksamhet under programmen 3 och 

4 redovisas under anslaget Sveriges geologiska undersökning: Uppdrags

verksamhet, som är ett förslagsanslag vilket tas upp med ett formellt be

lopp av I 000 kr. Detta anslag får i princip inte belastas. För att lösa tillfälli

ga eller säsongmässiga likviditetsproblcm för uppdragsverksamhden dis

ponerar SGU en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 2 milj. kr. 

Den verksamhet under programmen 3 och 4 som inte kan finansieras ge

nom uppdragsintäkter finansieras från reservationsanslagct Sveriges geo

logiska undersökning: Prospektering m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Sveriges 

geologiska undersökning: Utrustning. 

D 1. s,·eriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt informa

tion och dokumentation 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

15976558 

20691000 

24047 000 

Reservation 2 241420 

Från anslaget bestrids kostnader för programmen I. Kartering och 2. In

formation och dokumentation. Utgifter och inkomster för dessa program 

redovisas under anslaget. 

Programmet Kartering omfattar den verksamhet som syftar till att ta 

fram och i form av kartor i reguljära serier tillhandahålla beslutsunderlag 

för samhällsplanering rörande utnyttjandet av landskapet, berggrund, jord

lager och grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för berg

grunds-, jordarts-, geofysisk och hydrogeologisk kartering. Kartläggnings

arbcten i syfte att framställa beslutsunderlag för avgöranden i prospekte

ringsfrågor ingår i programmet Prospektering. 
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Programmet Information och dokumentation omfattar den verksamhet 

som syftar till att genom insamling. bearbetning, bevarande och spridning 

av uppgifter om geologiska förhållanden på annat sätt än genom den regul

jära karteringen tillgodose allmänna och enskilda behov av geologisk infor

mation. Programmet är indelat i delprogram för information, geologisk do

kumentation, grundvattendokumentation. geofysisk dokumentation och 

geokemisk dokumentation. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 

verksamheten fördelar sig på program och delprogram (i I 000-tal kr.). I re

dovisningen av SGU:s beräkningar för budgetåret 1977/78 ingår kostnader 

med 602 000 kr. för viss utrustning som enligt särskilda skrivelser frän 

SGU den I. 5 och 6 oktober 1976 föranleds av den förestående omlokalise

ringen. Dessa kostnader ingår också i redovisningen av det belopp under 

de olika delprogrammen som enligt SGU fordras för en oförändrad verk

samhetsvolym under budgetåret 1977 /78 i 1976 års priser och löneläge. 

Program/delprogram 1975/76 1976/77 1977 /78 beräknar 

Utfall Beräknat SGU Föredra-
i prop. ganden 
1975/76: 100 
bil. 15 

Program I. Kartering 
Berggrundskartering 4764 4974 7766 5741 
J ordartskartering 3726 4161 6484 5101 
Geofysisk kartering 915 1176 2976 1346 
Hydrogeologisk 

kartering 1591 1923 3925 2064 

10996 12234 21151 14252 

Avgår i intäkter 54 50 75 75 

10942 12184 21076 14177 

Program 2. Ittformatiott 
och dokumentation 

Information 2790 2811 4742 3268 
Geologisk dokumenta-

tion 1921 2394 5028 2702 
Grundvattendokumen-

tation 1475 2401 3214 2839 
Geofysisk dokumcnta-

tion 942 931 1897 1101 
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Program/delprogram 1975/76 1976/77 1977 /78 beräknar 

Utfall Beräknat SGU Föredra-
i prop. ganden 
1975/76: IOO 
bil. 15 

Geokemisk dokumenta-
tion 300 

7128 8537 15181 9910 

Avgår i intäkter 47 30 40 40 

7081 8507 15141 9870 

Medelsbehov 18023 20691 36217 24047 
därav engångsutgifter' (406) 

' Kostnader för inköp av sådan utrnstning i samband med omlokalisering som fi
nansieras över detta anslag. 

S1·l'riges geologiska 11ndersäkning 

I anslagsframställning för budgetåret 1977/78 anför SGU i huvudsak föl

jamk. 

Program 1. Kartering 

Geologiska kartor skall tillgodose allmänhetens behov av geologisk in

formation för samh~illsplane1ing, för prospektering efter malmer. industri

mineral. jordarter och grundvatten samt för bedömning av miljövårdsfrå
gor m. m. Kartorna skall ge den grundliga kännedom om landets geologis
ka bildningar som är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjan

de av landets naturtillgångar. Karteringen utgör därför i hög grad basen för 
SG L :s övriga verksamhet och är en viktig förbindelselänk mellan SG U 
och statliga och kommunala myndigheter samt andra presumtiva upp

dragsgivare, särskilt i fråga om miljövård. regional planering samt mineral

rn.:h grundvatteninventeringar. 
Viktiga avnämarintressen kanaliseras numera genom SGU:s s. k. kart

råd. Som bakgrund till sina förslag redovisar SG U dels de synpunkter på 

de geologiska kartornas användningsområden som har framförts inom 

kartrådet. dels karteringens läge i Sverige och i vissa andra länder. 

Enligt redovisningen är de viktigaste användningsområdena dels plane

ringsarbeten (samhällsplanering i form av regionalplanering och detaljpla
nering av skilda slag samt planering för areella näringar såsom skogsbruk 

och jordbruk), dels beslut om resursutnyttjande (bedömning av allmänna 

förutsättningar för att påträffa exploateringsbara mineral- och grundvat

tenförekomster). Synen på kartutgivningen varierar mellan olika länder, 

men de flesta anser att en satsning på geologisk kartering är ett nödvändigt 

led i utnyttjandet av naturtillgångarna och planeringen av samhället. Vid 

en jämförelse med större västliga industriländer ter sig enligt SGU den 
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svenska karteringsverksamheten ganska blygsam. medan den i andra 

nordiska länder har varit mer eftersatt än i Sverige. 

SG U gav tidigare ut kombinerade berggrunds- och jordartskartor i olika 

skalor. Av denna typ anses endast ca 30 st - de som har utgivits efter år 

1930 - ha acceptabel standard. medan äldre kartor är behUftade med avse

värda brister. 

Numera utges separata berggrunds- och jordarts kartor i skala I : .'iO 000. 

Hittills har utgetts 15 berggrunds- och 26 jordartska11hlad över södra och 

mellersta Sverige. Härtill kommer 20 berggrundskartblad över norra Sveri

ge, vilka är en biprodukt av malmprospekteringen. Detta motsvarar en 

täckningsgrad av 5 % av landets yta för berggrundskartor och 3 ~;( för jord

artskartor. Vidare utges översiktliga separata jordartsgeologiska och berg

grundsgeologiska s. k. länskartor i skala 1: 200 000 och I : 400 000. Läns

karteringen är inriktad på landets norra delar och utgivna kartor täcker 

f. n. ungefär halva landets yta. Länskarteprojektet beräknas vara avslutat 

inom en tioårsperiod. 

SGU:s kartering i reguljära serier omfattar även geofysiska. f. n. endast 

tlygmagnetiska. kartor och hydrogeologiska kartor. Den förstnämnda kart

typen framställs som ett nödvändigt underlag för och komplement till berg

grundskarteringen och utges tillsammans med berggrundskartorna i skala 

I : 50000. Den hydrogeologiska karteringen. som har resulterat i fem kart

hlad i skala I: 50000, har hittills legat pä försöksstadict. Inom ramen för 

hydrogeologisk kartering medverkar SGU också i utgivning av en interna

tionell hydrogeologisk Europakarta i skala I : 500 000. 

Den nuvarande kartutgivningens genomsnittliga kapacitet är ca fyra och 

ett halvt blad per är av vardera berggrunds- och jordartskartor i skala 

I : 50 000. Därutöver finns resurser för en viss produktion av de berg

grundskartor som utgör en biprodukt av malmprospekteringen. Vidare 
finns resurser för en mindre produktion av länskartor över ä.tcrstäendc de

lar av norra Sverige. Med hänsyn till landets geologiska uppbyggnad och 

till avnämarnas önskemål beräknar SGU att totalt ungefär 500 blad av var

dera berggrunds- och jordartskartor i skala 1 : 50000 behöver framställas 

för att täcka de viktigaste delarna av landet. Nuvarande resurser för geofy

sisk kartering häller takt med berggrundskarteringen, medan resurserna 

för hydrogeologisk kartering medger en genomsnittlig utgivning av ett och 

ett halvt blad per år. 

Med hänsyn till praktiska frågor, såsom rekrytering och inlärning. har 

SGU t.v. inte ansett det realistiskt att sikta till en snabbare utbyggnad av 

berggrunds- och jordartskateringen i skala I : 50 000 än som motsvarar en 

årlig produktionsökning med två berggrunds- och två jordartskartblad. 

Detta innebär att genomsnittsproduktionen av dessa kartor fr. o. m. bud

getåret 1985/86 skall vara tio blad av vardera per år, vilket.medför att ca 

70 % av landets yta kan vara täckt av moderna berggrunds- och jordarts

kartor omkring är 2025. 
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Länskarteringen i norra Sverige i skala I : 200 000-1 : 400 000 bör fullföl
jas. så att Je Jdar av Sverige som över huvud taget inte har kaiterats får 

en sammanhängande provisorisk k<1rta. I första hand bör de pågående kar
teringarna över .Jämtlands. Värmlands och Västernorrlands län (berg

grunJ) samt Västernorrlands län (jordarter) fullföljas inom tio är. 
Utbyggnaden av berggnmdskarteringcn i skala I : 50000 fordrar utbygg

naJ av Jen flygmagnetiska karteringen, bl. a. så att valfrihet vid upptagan

de av nya bcrggrundskartblad stH..:cessivt erhålls. 
Målet för den reguljära hydrogeologiska karte1ingen överviigs r. n. i 

sam räd med avnämarna. bl. a. genom enkäter och direktkontakter med 

länsstyrelser m. fl. Redan nu står det dock klart att behovet av hydrogeolo

gisk information i kartfonn är mycket stort. För att i möjligaste mån kunna 
möta dett<1 behov så snart utredningsarbetet har avslutats, begär SGU där

för redan i årets anslagsskrivelse medel för att inleda en upprustning av 
den hydrogeologiska karteringen. 

En resurstilldelning enligt 0-alternativet innebär för programmet K<1rtc

ring en omfattning av 13 589000 kr. Detta medför en minskning av pcrsu
nalinsatsen meJ fem årsverkcn. 

B c rggru nd sk art eri ng 

I serien berggrundskartblad i skala I : .'iO 000 har under budgetåret 
1975/76 utgivits sju blad. varav fyra har framställts i samband med malm

prospektcringen. 
Under budgetåret 1976/77 planeras utgivning av 23 blad. varav 17 blad 

för Norrland. Vidare beräknas en länskarta i skala I: 400000 över södra 
N orrbottenstjällen utkomma. 

SGU räknar med att en oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 
1977/78 innebär kostnader på 6001000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 

Den reguljära berggrundskarteringen bör successivt utökas med sikte på 

att en årlig utgivningstakt av tio kartblad i skala I : 50000 skall uppnås bud
getåret 1985/86. Delprogrammet bör därför utökas med I 765 000 kr. till att 
omfatta 7 766 000 kr. för buctgetåret 1977 /78, vilket innebär resurser för ut

givning av genomsnittligt ytterligare två berggrundskartblad per år. 

J ordartskartering 

Under budgetåret 1975/76 har i serien jordartskartblad i skala I : 50000 

tryckts fyra blad. 
Under budgetåret 1976/77 planeras utgivning av åtta blad. 

SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym under 
budgetåret 1977/78 till 4 764000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 

Jordartskarteringen bör successivt utökas med sikte på att en årlig utgiv

ningstakt av tio kart blad i skala I : 50 000 skall uppnås budgetåret 1985/86. 

Delprogrammet bör utökas med I 720000 kr. till att omfatta 6484000 kr. 
budgetåret 1977/78, vilket innebär resurser för utgivning av genomsnittligt 

ytterligare tvåjordartskartblad per år. 
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Geofysisk kartering 

Två geofysiska kartblad har utgivits under budgetåret 1975/76. 

Under budgetåret 1976/77 planeras utgivning av 23 kartblad tillsammans 

med motsvarande berggrundskartor. 
Kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym budgetåret 1977/78 

beräknas av SG U till I 406 000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 

En upprustning av den geofysiska karteringen till samma nivå som berg

grundskarteringen är nödvändig. Då det är viktigt att den flygmagnetiska 

kartan föreligger i preliminärt tryck i god tid innan berggrundskarteringen 

startar, är det angeläget att en kraftig utökning av den geofysiska karte

ringen sker redan under budgetåret 1977/78. Antalet flygmätta kartblad per 

år bör därför ökas till 14. vilket medför ökade kostnader med I 0 I 0 000 kr. 

Samtidigt bör resurser. motsvarande 560000 kr .. ges för geofysisk tolkning 

av lika många kartblad. Totalt räknar SGU med att delprogrammet bör 

omfatta 2 976 000 kr. budgetåret 1977 /78. 

Hydrogeologisk kartering 

Under budgetåret 1975/76 har inget hydrogeologiskt kartblad i skala 

I: 50000 utgivits. Under budgetåret 1976/77 planeras utgivning av två kart

blad. 
SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym till 

2 116000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 

På längre sikt måste utgivningstakten vad gäller hydrogeologiska kart

blad ökas. SGU avser att lägga fram förslag härom i nästa års anslagsfram

ställning på grundval av pågående utredningsarbete. Angelägenheten av en 

utökad kartering kan dock redan nu bedömas vara så stor. att SGU för att 
kunna möta de krav som kommer att ställas på \tarteringen redan nu anser 

det nödvändigt att begära medel för en upprustning och förstärkning av 
verksamheten med I 691 000 kr. Vidare bör 118000 kr. utgå för framställ
ning av en elektromagnetisk motståndskarta på grundval av mätningar som 

har gjorts i annat sammanhang (RAMA-mätningar). Syftet är att undersö
ka användbarheten av dessa mätningar som indikation på vattenförekoms

ter i spricksystem i berggrunden. Delprogrammet bör budgetåret 1977/78 
ha en omfattning av 3 925 000 kr. 

Program 2. Information och dokumentation 

En av SGU:s huvuduppgiftcr är att dokumentera olika geologiska före
teelser och sprida information härom. 

Begreppet "geologiska företeelser" används här som en sammanfattan

de benämning på iakttagelser inom de olika geovetenskapliga ämnesområ

den som faller inom SGU:s verksamhet och kompetens. Dokumentation 

av företeelser inom dessa områden är ett ordinarie inslag i SGU:s arbete 

inom programmen Kartering, Prospektering och Speciella undersökning-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 110 

ar. Stora mängder stuffcr, borrkärnor. jord prover. observationer och mät

data samlas årligen in från olika delar av landet i sambanJ med dessa arbe

ten. De bearbetas och dokumenteras på olika sätt beroende på syftet med 

arbetet i fråga. Resultaten redovisas bl. a. i de ordinarie kartsericrna med 

beskrivningar. i särskilda publikationer inom och utom SGU. på arbetskar

tor, i interna rapporter och i uppdragsrapporter. 

Annan dokumentation. dvs. sådan som inte tas fram inom programmen 

Kartering. Prospektering och Speciella undersökningar. utförs inom ra

men för programmet Information och dokumentation. 

Det är enligt SGU svårt att konkret ange delmål för verksamheten inom 

programmet Information och dokumentation. SGU anser emellertid att 

följande delmål kan urskiljas. 

Inom delprogrammet Information bör hela den kunskapsfond som SGU 

förfogar över i form av rapporter. publikationer. arbetskartor. dagböcker. 
stuffer, borrkärnor. jord prover, observationer. mätdata o. d. snarast göras 

lättillgänglig genom uppbyggnad av ett geodataarkiv, försett med ADB

anpassad teknik och utrustning för allsidigt användbara presentationsme

toder. 

Ett annat delmål inom samma delprogram biir enligt SGU vara att bygga 

upp en aktiv litteraturservice inom ramen för biblioteksverksamhcten. 

Vidare bör det framtida målet för museiverksamheten vara att i Uppsala 

anordna en större, och i Luleå en mindre, geologisk utställning samt att i 
övrigt anordna tillfälliga geologiska utställningar på olika platser i landet. 

Inom delprogrammet Geologisk dokumentation bör en basorganisation 
snarast byggas upp för att kunna ställa samman och bearbeta de kunskaper 
inom industrimineralområdet som finns tillgängliga på olika sätt inom 
SGU. 

En resurstilldelning enligt 0-alternativet innebär för programmet Infor

mation och dokumentation en omfattning av 9457000 kr. Personalinsatsen 
inom programmet måste då minskas med ca femårsverken. 

Information 

Verksamheten inom delprogrammet omfattar SGU:s bibliotek, de geolo

giska samlingarna och museet, viss information till allmänheten, remissvar 

och kontakter med andra myndigheter samt utgivning av andra publikatio

ner än de reguljära kartsericrna. 

Under budgetåret 1975/76 har bl. a. pågått utredningsarbete om inrikt

ningen av SGU:s dokumentationsverksamhet och om möjligheterna att ut

öka uppdragsverksamheten. De problem som är förbundna med uppbygg

nad av ett centralt ADB-baserat geodataarkiv har undersökts. Arbete har 

också bedrivits på ett projekt för utveckling av datorbaserad bearbetnings

teknik, särskilt automatiserade kartframställningsmetoder. 

Under budgetåret 1976/77 börjar överflyttningen av olika samlingar av 

geologiskt material till de nya lokaliseringsorterna Luleå och Uppsala. Ut-
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redningar rörande dokumentationen och uppdragsverksamheten beräknas 

bli slutförda. Arbetet med gcodataarkivet fortsätter, liksom arbetet med 

datorbaserade kartframställningsmctoder. 

SO U beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhctsvolym under 
budgetåret 1977 /78 till 3 437 000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 

Under budgetåret 1977 /78 bör verksamheten utökas och vissa personal
förstärkningar göras. För samordning och planering av arbetena inom 
delprogrammet krävs en förstärkning av ledningspersonalen ( + 175 000 

kr.). Även för informations-. remiss-. biblioteks-, musei- och geodataar
kivverksamheterna krävs en förstärkning av resurserna med (200 000 + 
I 00 000 + 200 000 + 180 000 + 200 000 =) 880 000 kr. Vidare behövs 250 000 
kr. för publicering av resultaten av en nyligen avslutad undersökning om 

sand- och grusförekomstcr i Öresund. 
SO U beräknar de totala kostnaderna för verksamheten inom delpro

grammet undet budgetåret 1977/78 till 4 742000 kr. 

Geologisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet är f. n. indelad i tre projekt, nämli
gen allmängeologisk dokumentation. biostratigrafisk dokumentation och 

deltagande i lnternational Geological Correlation Programme. 
Den allmänna geologiska dokumentationen har under budgetåret 

1975/76 främst omfattat insamling av geologiska data från anläggningsarbe
ten i jord och berg. Denna verksamhet fortsätter under budgetåret 1976/77. 

liksom den biostratigrafiska dokumentationen, vilken främst inriktas på 

bearbetning av borrkämor från tidigare och pågående borrningar efter olja 
och naturgas. Fr. o. m. budgetåret 1976/77 deltar SGU dessutom i det in

ternationella forskningsprojektet Intemational Geological Correlation Pro

gramme. 
En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1977/78 beräknas 

av SGU innebära kostnader av 2 808 000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 
Under budgetåret 1977/78 bör resurserna för den allmänna geologiska 

dokumentationen ökas med 250000 kr. Resurserna för biostratigrafisk do
kumentation bör ökas med 800000 kr. för kartering av borrkämematerial 

från arbeten i Skåne, Östergötland och på kontinentalsockeln. Ökade re
surser krävs också för SO U :s fortsatta deltagande i International Geologi

cal Correlation Programme. Kostnadsökningen härför beräknas till 420000 

kr. Slutligen bör medel anvisas för dokumentation inom industrimineral

områdct. Kostnaderna för genomgång och sammanställning av tillgängliga 
uppgifter om fyndigheter av industrimineral samt fältrekognosering m. m. 

under budgetåret 1977/78 beräknas av SGU till 750000 kr. 
SGU beräknar de totala kostnaderna för verksamheten inom delpro

grammet under budgetåret 1977/78 till 5 028 000 kr. 
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Grund vattendok u mcntation 

Verksamheten inom delprogrammet Grundvattendokumentation omfat

tar SGU:s brunnsarkiv och grundvattenobscrvationsnät. Under budget

året 1975/76 har en viss ökning skett av arbetet vid brunnsarkivet till följd 

av lagen ( 1975: 424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsunder

sökning och brunnsborrning som trädde i kraft den I januari 1976. för bud

getåret 1976/77 planeras en ytterligare ökning. Verksamheten i anslutning 

till grundvattenobservationsnätet kommer också att öka något. 

En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1977/78 innebär en

ligt SG U kostnader på 2 591 000 kr. i 1976 års priser och löneläge. 

En arbetsgrupp vid SG U arbetar tillsammans med statskontoret med att 

finna ett lämpligt databassystem för lagring och bearbetning av uppgifter i 

brunnsarkivet. Kostnaderna för gruppens arbete heräknas under budget

året 1977 /78 uppgå till 140 000 kr. För inrättande av nya mätstationer i 

grundvattenobservationsnätet och för ökade driftkostnader vid vissa mät

stationer i samband med att de kompletteras med klimatstationer och av

rinningsstationer behövs ytterligare 138 000 kr. Vidare bör en allmän 

grundvattendokumentation inledas. Kostnadsökningen härför beräknas till 

345 000 kr.. varav 30000 kr. avser kostnader för SGU :s deltagande i det 

s. k. Internationella hydrologiska programmet. 

De totala kostnaderna för verksamheten inom delprogrammet under 

hudgetåret 1977 /78 beräknas av SG U till 3 214 000 kr. 

Geofysisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Geofysisk dokumentation. som in
nefattar bl. a. geomagnetiska registreringar vid observatorier på Lovön. i 

Enköping och i Abisko. regionala m~itningar som underlag för kartor över 
den magnetiska mi~svisningen samt magnetiska mätningar för undersök

ning av jordskorpans djupstrukturer. har under budgetåret 1975/76 fortsatt 

efter i stort sett samma linjer som tidigare. Inte heller under budgetåret 

1976/77 förutses några större förändringar. 

En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1977/78 innebär en

ligt SGU kostnader på I 147000 kr. i 1976 års priser och löncläge. 

Under budgetåret 1977/78 bör kombinerade paleomagnetiska/petro

fysiska undersökningar påbörjas vid SG U. Kostnaderna härför beräknas 

till 250000 kr. Vidare begärs 250000 kr. för sammanställning och tolkning 

av storregionala geofysiska mätningar, 125 000 kr. för regionala tyngd

kraftsmätningar och 125 000 kr. för inledande försök med lågfrekventa re

gistreringar vid jordmagnetiska mätningar. Enligt SGU motiveras samtliga 

dessa projekt av behovet att öka vårt vetande om jordskorpans uppbygg

nad i den svenska delen av den nordeuropeiska urbcrgsskölden att utnytt

jas för kartering och prospektering. 

SGU räknar med att de totala kostnaderna för verksamheten inom del

programmet under budgetåret 1977 /78 bör uppgå till I 897 000 kr. 
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Geokemisk dokumentation 

Inom delprogrammet Geokemisk dokumentation bedrivs ingen verk

samhet under innevarande budgetår. 

SGU föreslår att en pilotstudie med syfte att belysa anvtindbarhcten i 

miljövårdssammanhang av de geokemiska metoder som används i pro

spekteringen skall utföras budgetåret 1977/78. SGU beräknar kostnaderna 

för pilotstudien till 300 000 kr. 

Remissyttranden 

Yttranden över SGU:s anslagsframställning avseende programmet 

Kartering har avgetts av statens vägverk. lantbruksstyrelscn. skogssty

relsen. statens naturvårdsvcrk. statens planverk, statens industriverk. 

nämnden för statens gruvegendom och Svenska kommunförbundet. 

Samtliga remissinstanscr understryker betydelsen av en utökad karte

ringsverksamhet. Flera redovisar vilken typ av kartering som bör priorite

ras. Sålund? anser statens l'ägverk, skogsstyrelsen och statens p/am·erk 

att en utbyggnad av jordartskarteringen är mest betydelsefull. Samma upp

fattning har lantbruksstyrelsen och statens naturvårdsverk. vilka båda 

också understryker behovet av hydrogeologisk kartering. Statens industri

verk diskuterar närmare SGU :s förslag om utökade resurser för berg

grundskarteringen och utgår härvid från SGU:s påpckapde om bristerna i 

den s. k. länskarteringen av norra Sverige. Enligt verket bör hög prioritet 

ges åt den länsvisa berggrundskarteringcn, framför allt i Västerbottens och 

Norrbottens län, där nuvarande kartor i skala I: 400000 är föråldrade. En 

kartering av dessa län i skala I : 200 000 bör kunna genomföras på relativt 

kort tid med utnyttjande av redan befintligt material. bl. a. flygmagnetiska 
kartor. Liknande synpunkter anförs av nämnden för statens gruvegen

dom. som tillägger att en snabbare kartering av Norrlands inland kan med
föra ökad prospektering med gynnsam inverkan på sysselsättningen i de 

nordligaste länen. Enligt nämnden bör berggrundskartering i skala 
I : 50000 endast ske av begränsade områden av speciellt intresse. 

I fråga om programmet Info rma tio n och dok u men ta tio n har ytt

randen avgetts av statens vägverk, lantbruksstyrclsen, skogsstyrelsen, 
statens naturvetenskapliga forskningsråd, statens naturvårdsverk, statens 

planverk, statens industriverk och Svenska kommunförbundet. 

Skogsstyre/sen pekar på behovet att samordna ett eventuellt geodataar

kiv vid SGU med skogsstyrelsens existerande dataregister. Förslaget att 

bygga upp en s. k. basorganisation på industrimineralområdet fär starkt 

stöd av statens industriverk. Behovet av ökade insatser inom delprogram

met grundvattendokumentation understryks av statens vägverk, lant

bruksstyrelsen, statens naturvetenskapliga forskningsråd, statens natur

vårdsverk, statens planverk och Svenska kommunförbundet. 

8-Riksdagen 1976/77. Nr UJO. Bilaga 17 
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F6redraRandt>n 

I fråga om programmet Kartering har SGU - efter hörande av SGU:s 
s. k. kartråd - föreslagit en successiv, kraftig utbyggnad av resurserna för 

berggrunds-, jordarts- och geofysisk kartering i skala I :50 000 samt en vä

sentlig utbyggnad av den hydrogeologiska karteringen. SGU har emellertid 

inte ansett sig kunna prioritera mellan de olika delprogrammen. Remissin
stansema har starkt understrukit behovet av en ökning av resurserna för 

dessa ändamål. Från flera håll har behovet av ökad jordartskartering påta

lats. Statens industriverk och nämnden för statens gruvegendom har fram
hållit att ökade resurser för berggrundskartering i första hand bör använ

das för den länsvisa karteringen av landets norra delar i skala I :200 000. 
För egen del vill jag framhålla att jag inte delar SGU :s uppfattning att nå

gon prioritering mellan de olika delprogrammen inte kan ske. Frånvaron 

av en sådan minskar avsevärt möjligheterna till lämpliga avvägningar mel
lan de olika önskemål som anmäler sig under budgetarbetet. 

I detta sammanhang vill jag också framhålla betydelsen av att inkoms
terna under programmet Kartering ökar. Jag utgår från att SGU ägnar den

na fråga ökad uppmärksamhet och tar erforderliga initiativ i syfte att öka 

försäljningen av såväl SGC":s kartor som dess övriga publikationer. 
Min medelsberäkning för budgetåret 1977/78 under programmet Karte

ring motsvarar vad som behövs för en i stort sett oförändrad verksamhets
volym. Med hänvisning till bl. a. remissyttrandena har jag dock beräknat 

ytterligare 500 000 kr. för att möjliggöra en ökning av kapaciteten inom 

delprogrammet Jordartskartering. Vidare vill jag nämna att jag delar 
SGU:s uppfattning om angelägenheten av visst utvecklingsarbete under 
delprogrammet Hydrogeologisk kartering i form av bearbetning av data 
från s. k. RAMA-mätningar. Det ankommer på SGU att bedöma om detta 
arbete är så angeläget att det bör utföras inom ramen för de medel som jag 
har beräknat för detta delprogram. 

Under programmet Information och dokumentation beräknar jag ökade 
resurser med 300 000 kr. för att möjliggöra en utbyggnad av delprogrammet 

Grundvattendokumentation. Härvid har jag uppmärksammat bl. a. riksda
gens uttalande våren 1976 med anledning av en motion (1975/76: 1920) be

träffande kartläggning av grundvattentillgångarna (CU 1975/76: 16, rskr 
1975/76: 201 ). Medel för publicering av resultaten av sand- och grusunder

sökningar i Öresund beräknar jag under anslaget Sveriges geologiska un

dersökning: Prospektering m. m. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

24 047 000 kr. Jag har härvid beräknat medel för kostnadsökningar till följd 
av löne- och prisförändringar med 2 milj. kr. och för viss utrustning i sam

band med den förestäende omlokaliseringen med 556000 kr. Av sistnämn

da belopp utgörs 406 000 kr. av kostnader för inköp av sådan utrustning 

som finansieras över anslaget till kartering samt information och dokumen-
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tation. medan 150000 kr. utgörs av kapitalkostnader för sådan utrustning 

som anskaffas över SGU :s utrustningsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sreriges geolo,:iska undersökninu: Geologisk kartering samt 

information och dokumentation för budgetåret 1977/78 anvisa ett 

reservationsanslag av 24 047 000 kr. 

D 2. Sveriges geologiska undersökning: l.Jppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

l 000 

I 000 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster för programmen 3. Pro

spektering och 4. Speciella undersökningar. 

Programmet Prospektering omfattar den verksamhet som syftar till att 

finna exploateringsbara tillgångar av mineral, bergarter. jordarter och 

grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för uran.järn, övriga me

taller, industriella mineral och bergarter. sand. grus och övriga jordarter, 

grundvatten samt regionala inventeringar. Delprogrammen läm och Övri

ga metaller finansieras under innevarande budgetår genom intäkter från 

uppdragsverksamhet åt nämnden för statens gruvegendom. 

Programmet Speciella undersökningar omfattar den verksamhet som 

syftar till att tillgodose allmänna och enskilda behov av sådana undersök

ningar inom SGU :s kompetensområde som inte kan hänföras till prospek

tering eller kartering. Programmet är indelat i delprogram för anläggnings

geologiska undersökningar, naturvårdsundersökningar, mätnings- och 

analysverksamhet samt övrig verksamhet. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnaderna för verksamheten 
fördelar sig på program och delprogram (i 1 000-tal kr.). I redovisningen av 

SGU:s beräkningar för budgetåret 1977/78 ingår kostnader med samman
lagt 1674000 kr. för viss utrustning som enligt särskilda skrivelser från 

SGU den 1. 5 och 6 oktober 1976 föranleds av den förestående omlokalise
ringen. Av beloppet faller sammanlagt 441 000 kr. på den anslagsfinansie

rade verksamheten under delprogrammen för uran samt sand, grus och öv

riga jordarter, 819 000 kr. på prospekteringsuppdrag från nämnden för sta

tens gruvegendom Gfr s. 133) samt 414000 kr. på annan uppdragsfinansie

rad verksamhet. De utrustningskostnader om 441000 kr. som faller på den 

anslagsfinansierade verksamheten ingår i redovisningen av det belopp un

der resp. delprogram som enligt SGU fordras för en oförändrad verksam

hetsvolym under budgetåret 1977/78 i 1976 års priser och löneläge. 
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Program/delprogram 

Kostnader 

Program 3. Prospektering 
Uran 
Järn 
Övriga metaller 
Industriella mineral 

och bergarter 
Sand, grus och övriga 

jordarter 
Grundvatten 
Regionala inventeringar 

Prugrum 4. Speciella 
undersökningar 

Anläggningsgeologiska 
undersökningar 

Naturvärdsundersökningar 
Mätnings- och analys

verksamhet 
Övrigt 

Vissa utrustnings
kostnader i samband 
med omlokalisering 
(gemensamma för 
program 3 och 4) 

Summa program 
3 och 4 

Intäkter 

Medel som tas i anspråk 
Mm anslaget Prospek-

1975/76 

Ctfall 

13 332 
1198 

20310 

246 

I 049 
312 

9018 

45465 

892 
565 

226 
323 

2006 

47471 

tering m. m. 14127 
därav engångsutgifter• 

Övriga intäkter inom 
programmen Prospek-
tering m. m. 

därav engågsutgifter• 33 212 
Förlust pä uppdrags-

verksamhet 132 

Summa intäkter 47471 

1976/77 1977/78 beräknar 

Beräknat i SG U Före
dragan
den 

reglcrings-
brev 1976-
05-30 

16949 
I 003 

23 084 

300 

I 009 
150 

4000 

46495 

I 000 
450 

240 

1690 

48185 

17828 

30357 

48185 

21430 

34832 

2020 

1669 
380 

12000 

72331 

3 300 
450 

240 

3990 

414 

76735 

24549 

52186 

76735 

!0360 

33 916 

2020 

1772 
380 

12 352 

60800 

3 315 
452 

241 

4008 

64808 

11862 
(320) 

52946 

64808 

1 Kostnader för inköp av sädan utrustning i samband med omlokalisering som 
bör finansieras över SGU:s prospekteringsanslag. 

Sreriges geologiska undersökning 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1977/78, kompletterad med 
skrivelse till regeringen den 29 oktober 1976 angående medelsbehov för 
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budgetåret 1977/78 vid en neddragning av statligt finansierad uranprospek

tering till lämplig miniminivå. anför SOV i huvudsak följande. 

Program 3. Prospektering 

Huvuddelen av SOV:s prospektering utförs numera på uppdrag. Den 
·största uppdragsgivaren är nämnden för statens gruvegendom, som 

fr. o. m. budgetåret 1975/76 svarar för finansiering och styrning av delpro

grammen Järn och Övriga metaller. För uranprospektering samt prospek
tering efter sand och grus på kontinentalsockeln anvisas medel direkt till 

SO U under anslaget Sveriges geologiska undersökning: Prospektering 
m. m. Verksamheten inom övriga delprogram har hittills finansierats ge
nom uppdragsintäkter. 

Det övergripande målet för SGV:s prospektering är att finna exploate

ringsbara tillgångar av mineraliska ämnen och grundvatteri. 
Målet för den stora del av SOU :s malmprospektering som numera utförs 

på uppdrag bör anges av uppdragsgivaren. Ett mål för SOV kan under 
dessa förhållanden vara att sköta uppdragen på ett sådant sätt att fortsatta 
uppdrag erhålls. En absolut förutsättning för en fortsatt uppdragsverksam

het är att SOU håller sina kunskaper och sin teknik på en hög nivå. F. n. 
kan detta till stor del ske inom ramen för SOC' :s anslags- och uppdragsfi
nansierade verksamhet och med hjälp av forskningsbidrag. Sådana situa

tioner kan emellertid enligt SOU uppstå att man nödgas äska medel för att 
även på annat sätt hålla sina kunskaper och sin teknik på önskvärd nivå. 

Vidare framhåller SOU att man. på grund av sin långvariga prospekte

ringserfarenhet och kännedom om landets geologiska beskaffenhet, inte· 
kan släppa sin känsla av ansvar för prospekteringens principiella inrikt
ning. Enligt SGU bör landet på sikt täckas av översiktliga undersökningar 
jämsides med att lovande uppslag vidarebearbetas. Dagens förhållanden 
inger inga större farhågor, men SGU finner det svårt att bedöma hur pro
spekteringsuppdragen på sikt kommer att utvecklas och avser att vid be
hov föreslå lämpliga åtgärder. SGU påpekar vidare att den industriella ut
vecklingen kan medföra att hittills inte utnyttjade råmaterial kan bli aktuel
la, varför SO U avser bevaka sådana frågor så att erforderliga åtgärder kan 
vidtas i god tid, t. ex. uppbyggande av kunskaper och·tcknik. 

Av anslagsframstäflningen framgår att SGU i fråga om den anslagsfinan

sierade uranprospekteringen ser det som viktiga delmål att påskynda ut
värderingen av de hittills mest lovande fyndigheterna och att intensifiera 
den översiktliga, fyndgenererande verksamheten. 

Inom delprogrammet Industriella mineral och bergarter kan SGU. i av

vaktan på resultatet av mineralpolitiska utredningens arbete, inte nu före
slå ett långsiktigt mål för sitt arbete. Målet för den närmaste tiden bör vara 

att ställa samman och bearbeta de kunskaper på området som finns till
gängliga på olika sätt inom SGU. varför medel för detta ändamål har be-
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gärts under delprogrammet Gi:ologisk information. En viss prospektering 

bör genomföras. vilket enligt SGU kan ske utan att föregripa mineralpoli
tiska utredningens (1 1974: 02) arbete. 

Målet för delprogrammet Sand, grus och övriga jordarter kan enligt 

SGU anges såsom dels alt på bästa sätt genomföra uppdrag beträffande 

förekomster och utvinning av olika jordarter, dels att slutföra sand- och 
grusundersökningama i Öresund under budgetåret 1976/77 samt att, utan 

att föregripa resultatet av statens industriverks utredningsarbete rörande 
sand och grus. fortsätta inventeringen av sand- och grusförekomstcr i Ös
tersjön. 

Målet för delprogrammet Grundvatten kan enligt SGU anges vara att på 

bästa sätt genomföra uppdrag beträffande tillgångar och utvinning av 
grundvatten. 

Fn resurstilldelning enligt 0-alternativd för de delprogram som finansie

ras genom medel över statsbudgeten direkt till SGU innebär att personalin
satsen måste minskas med sju och ett halvt årsverken. varav sju faller på 

uranprnspek teringen. 

Uran 

Av SGlJ:s anslagsframställning för budgetåret 1977/78 framgår i huvud
sak följande. 

U ranprospekte1ingen under budgetåret 1975/76 har liksom tidigare varit 

landsomfattanck och fortgått planenligt. SGU:s arbeten inom Arjeplogom

rådet. dit under senare år en väsentlig del av resurserna har kanaliserats. 

har inträtt i en ny fas. Från och med våren 1976 bekostar Luossavaara-Kii
runavaara AB (LKAB) i Pleutajokk en förtätad uppborrning av malmkrop
pen. vilka arbeten avses ligga till grund för beslut om gruvbrytning. Fram 
till tidpunkten för LKAB:s övertagande av finansieringen av borrningsar
betena hade 1.6 milj. ton malm påvisats med en genomsnittshalt av 0, 14 7o 
uran innebärande ett innehåll av 2240 ton uranmctall. SGU:s prospekte

ringsarbeten på de uppslag som är belägna inom Pleutajokkområdet. men 
utanför huvudmalmen, har utökats. Malmförekomstcn i hela Pleutajokk
området kan förväntas ha avsevärd storlek. 

Det goda prospekteringsresultatet i området är frukten av sex års syste

matiskt arbete .vilket både exemplifierar prospekteringens långsiktiga na
tur och de utmärkta möjligheter till framtagande av uranreserver som finns 

inom landet. 
De för budgetåret 1976/77 anvisade anslagsmedlen för uranprospekte

ring uppgår till ca 16,9 milj. kr. I skrivelse till regeringen den 20 maj 1976 

meddelade SGU att vissa ändringar i den tidigare planeringen har blivit 

nödvändiga. Dessa är förorsakade av LKAB:s engagemang i Pleutajokk, 
varigenom bolaget övertog finansieringen av vissa av SGU:s planerade 

prospekteringsarbeten i området samtidigt som undersökningarna intensi

fierades. Den härigenom förorsakade omdispositionen av prospekterings-
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resurser och penningmedel innebar att en viss del av anslaget för budget

året 1975/76 inte har kunnat utnyttjas. Genom överföring av dessa resurser 

till budgetåret 1976/77 enligt de planer som har redovisats i den nämnda 

skrivelsen har möjlighet skapats till en förstrirkning av vissa angelägna ak

tiviteter. Främst planeras en utökning av de regionala prospekteringsarbe

tena. 
U ranprospektcringen planeras även under innevarande budgetår ha sin 

tyngdpunkt inom A1jeplog-Arvidsjaurprovinsen. En större del än tidigare 

av de totala ans lagsfinansierade satsningarna inom denna provins kommer 

emellertid att r:oneentreras till Arvidsjaurområdet samt till de nyupptäckta 

områdena inom Sorsele kommun, dvs. den västra delen av uran provinsen. 

Regionala prospekteringsarbeten kommer att utökas nagot. mest på den 

tlygradiometriska sidan. Flygmätningar kommer att utföras i skilda delar 

av landet över en sammanlagd yta av 9 400 km2
• dock endast i mindre om

fattning direkt för uranprospekteringen. Geokemisk provtagning i storre

gional skala kommer att utföras inom Åsele-, Lycksele- och Arvidsjaurom

rådena. Regional, dvs. något förtätad, provtagning är planerad inom olika 

delar av Norrland men främst i trakten av Storsjö i Jämtlands län och Ånge 

i Västernorrlands län. Geologiska arbeten planeras bli utförda i utökad om

fattning. Bl. a. kommer markuppföljningen av geokemiska och tlygradio

met1iska anomalier att utökas väsentligt. Sådana arbeten kommer att ut

föras inom de områden som provtogs och tlygmättes under år 1975, dvs. i 

skilda delar av landet men särskilt inom Västerbottens och Jämtlands län. 

Geologisk kartering kommer att utföras inom Arjeplog-Arvidsjaurfältet, 

inom Sorselcområdet samt i nordvästra Jämtland. Övriga geologiska pro

spekte1ingsaktivitetcr, såsom bilmätning och snöskotermätning, planeras 

bli utförda i ungefärlig oförändrad omfattning jämfört med budgetåret 

1975/76. Omfattande geofysiska markmätningar planeras bli utförda främst 

i Sorsele- och Hotagenområdena för att ge en analys av de komplicerade 

tektoniska förhållandena, vilka i dessa områden reglerar uranfyndigheter

nas lokalisering. Borrningar planeras bli utförda på uranuppslag i Arvids

jaur-Arjeplogfältet (Björklund, Rävabergct. Döttern, Labbas. Akkapakte 

och Harrejokk). Arresåive i Sorsele kommun samt vid Storsjö kapell i 

Jämtlands län. 

En oförändrad verksamhctsvolym under budgetåret 1977 /78 beräknas 

av SGU innebära kostnader på 19312000 kr. i 1976 års priser och löne

läge. 

Dessa medel bör enligt SGU:s anslagsframställning för budgetåret 

1977 /78 användas för fortsatta undersökningar inom uranprovinsen Arje

plog-Arvidsjaur-Sorsele. För radiometriska mätningar inom dels området 

Hudiksvall-Östersund- Ho tagen, dels regionen norra Dalsland-södra 

Värmland behövs I 700 000 kr. För förbättrade geokemiska analyser av ti

digare insamlade prover inom Arjeplogs och Jokkmokks kommuner begärs 

168 000 kr. En ny metod för radonmätningar bör komma till användning för 
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att effektivisera förberedelserna för bormingsarbeten (250 000 kr.). Totalt 

räknar sMunda SGU i sin anslagsframställning med ett medelsbehov för 
den anslagstinansicrade uranprospekteringcn under budgetåret 1977/78 på 
21430000 kr. 

I den s~ir~kilda skrivelsen den 29 oktober 1976 har SGU också redovisat 

medelsbehov för budgetåret 1977/78 under förutsättning av en neddragning 
av statligt finansierad uranprospektering till lämplig miniminivä. SGU har 
härvid förutsatt att neddragningen skall genomföras på sådant sätt au på

gående arheten fl\r avslutas vid sådan tidpunkt att bästa möjliga dokumen
tation av geologiska, geofysiska och geokemiska fakta kan erhållas. En så

dan dokumentation har enligt SGU ett mycket stort värde för redan pågå

ende och framtida prospekteringsinsatscr för andra ändamål än uran. 

Ens. k. miniminivå, uttryckt i 1976 års priser och löneläge, omfattar en

ligt SGU kostnader för dels de radioaktivitctsregistreringar som rutinmäs

sigt utförs i samband med flygmätningar för andra ändamål än uranpro
spektering samt framställning av kartor ur detta material (2 milj. kr.), dels 

en geologisk och geofysisk markuppföljning, bearbetning och dokumenta
tion av de data som har samlats in vid flygmätningama (2 milj. kr.). 

För en successiv neddragning till denna nivå lägger SGU fram två alter

nativ. 
Det första. vilket SGU förordar om en neddragning heslutas av stats

makterna. innebär att under budgetåret 1977/78 bör ske kompletterande 
prospekterings- och återställningsarbeten avseende f. n. pågående projekt 
till en kostnad av 6 milj. kr., uttryckt i 1976 års priser och löneläge. Alter
nativet innebär vidare att dessa kompletterande arbeten fortsätter under 
budgetåren 1978/79 och 1979/80 till kostnader om resp. 4 och 2 milj. kr. 
Totalt fordras enligt SGU sålunda 12 milj. kr. för att avsluta f. n. pågående 
arbeten på ändamålsenligt sätt med minsta möjliga kapitalförstöring. Den 

s. k. miniminivån skulle härigenom uppnås fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

Det andra alternativet innebär att under budgetåret 1977 /78 används en
dast 3 milj. kr. för de kompletterande prospekterings- och återställningsar
betena. Återstående 9 milj. kr. i kostnader för sådana arbeten förutsätts i 
detta alternativ belasta vart och ett av budgetåren 1978/79-1980/81 med 3 

milj. kr. Den s. k. miniminivån skulle härigenom uppnås först fr. o. m. bud

getåret 1981/82. 

En neddragning av uranprospekteringen innebär för budgetåret 1977/78 

att prospekteringsresurser frigörs vid SGU till ett värde av 9,7 milj. kr. vid 

det första och 12,7 milj. kr. vid det andra alternativet. SGU pekar i detta 
sammanhang också på möjligheten att de i anslagsframställningen nämnda 

Pleutajokkarbetena, vilka numera utförs på uppdrag av LKAB som beräk
nats satsa ca 6 milj. kr. under budgetåret 1977 /78. bortfaller. I så fall skulle 
uranprospektcringsresurser vid SGU till ett värde av sammanlagt resp. 

15,7 och 18,7 milj. kr. frigöras. SGU har därför redovisat olika möjligheter 

att använda dessa resurser. I sistnämnda alternativ innebär SGU:s förslag 
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att ökade anslag med sammanlagt 3,3 milj. kr. ges för berggrundskartering, 

dokumentation av industrimineral och geofysisk dokumentation. medan 

återstående 15.4 milj. kr. förutsätts kunna användas för prospekterings

uppdrag från nämnden för statens gruvegendom. Nämnden har i skrivelse 

till regeringen den 2 november 1976 närmare redogjort för de uppdrag som 

kan bli aktuella Ufr s. 139). 

J ä rn och Ö v r i g a m e t a 11 e r 

Verksamheten inom dessa delprogram finansieras genom intäkter från 

uppdragsverksamhet åt nämnden för statens gruvegendom. SGU beräknar 

omfattningen av denna uppdrags verksamhet under budgetåret 1977 /78 till 

34 832 ooo kr. Ufr s. 138). 

Industriella mineral och bergarter 

Prospekteringen efter industriella mineral och bergarter bedrivs hittills i 

form av uppdragsverksamhet. Uppdragsvolymen för budgetåret 1976/77 
beräknas till 300 000 kr. 

Under budgetåret 1977/78 räknar SGU med oförändrad uppdragsverk
samhet. Vidare bör tre projekt avseende koncessionspliktiga eller inmut

ningsbara industrimineral påbörjas, varvid medel bör anvisas direkt till 

SGU under anslaget Sveriges geologiska undersökning: Prospektering 

m. rn. Projekten avser förekomster av kaolinlera i Skåne (675 000 kr.) resp. 

magnesit i Rakas (435000 kr.) och grafit vid Raitajärvi (610000 kr.). bå.da i 
Norrbottens län. SGC beräknar därför den totala omfattningen av delpro

grammet under budgetåret 1977/78 till 2020000 kr. 

Sand, grus och övriga jordarter 

Uppdragsverksamheten inom delprogrammet har under budgetåret 
1975/76 uppgått till 343 000 kr. Sand- och grusundersökningarna i Öresund 

har fortsatt med borrningar, bearbetning av tidigare insamlat material och 
sammanställning av resultat. 

Under budgetåret 1976/77 beräknas uppdragsvolymen uppgå till 130000 
kr. Sand- och grusundersökningarna i Öresund slutförs och avrapporteras 

samtidigt som undersökningar i Östersjön inleds. För dessa båda ändamål 

beräknas innevarande budgetår 879000 kr. 
En oförändrad volym på den anslagsfinansierade verksamheten under 

budgetåret 1977/78 beräknas av SGU innebära kostnader på 995000 kr. i 

1976 års priser och löneläge. 
U ppdragsverksamheten under budgetåret 1977 /78 beräknas uppgå till 

270000 kr. 

Efter samråd med statens industriverk föreslår SGU att de anslagsfinan

sierade undersökningarna i Östersjön fortsätter och att resurserna härför 

förstärks med dels det belopp som innevarande budgetår används för Öre-

5undsundersökningarna, dels ytterligare 404 000 kr, så att de sammanlagda 
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kostnaderna för undersökningar i Östersjön under budgetårl!t 1977 /78 
kommer att uppgå till 1399000 kr. 

SGU räknar sålunda med att delprogrammet budgetäret 1977/78 hör om

fatta sammanlagt I 669 000 kr. 

Grundvatten 

Prospekteringen efter grundvatten bedrivs i· form av uppdrags verksam

het. Volymen av denna beräknas för budgetåret 1976/77 överstiga den i 

reglcringsbrevet upptagna summan och beriiknas nu till ca 350 000 kr. 

För budgetåret 1977/78 beräknar SGU omfattningen av uppdragsverk

samheten till 380 000 kr. 

Regionala inventeringar 

Ddprngrammet omfattar ul\!s\u\andc uppdrngsverksamhet och avser 

prospektering som inte redovisas under andra delprogram. Volymen av 

denna uppdragsvcrksamhct beräknas för budgetåret 1976/77 överstiga den 

i regleringsbrevet upptagna summan m:h beräknas nu till ca 12 milj. kr. 

För budgetåret 1977 /78 räknar SGll med att uppdrag från i första hand 

gruvindustrin kommer att svara för 12 milj. kr. 

Program 4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmet omfattar uteslutande uppdragsverk

samhet. Volymen av denna beräknas för budgetåret 1976/77 överstiga den 

i rcgle1ingsbrevet upptagna summan och beräknas nu till ca 3 990 000 kr., 

främst till följd av utredningsuppdrag som redovisas under delprogrammet 

Anläggningsgeologiska undersökningar. 

För budgetåret 1977/78 räknar SGU med en sammanlagd uppdragsvo

lym inom programmet på 3 990000 kr. 

Remissyttranden 

SG U: s uttalanden om de allmänna målen för programmet P ros p e k te -

ring kommenteras av statens industriverk och nämnden för statens gruv

egendom. 

Nämnden för statens gruvegendom instämmer i SGU:s uppfattning att 

målet för den del av SGU :s prospektering som utförs på uppdrag bör anges 

av uppdragsgivaren och hänvisar till de synpunkter om målet för nämn

dens prospektering som anförs i nämndens egen anslagsframställning Ufr s. 

136). Likaså instämmer nämnden i SGU:s uttalande att förutsättningen för 

en fortsatt uppdragsverksamhet är att SGU kan hålla sina kunskaper och 

sin teknik på en hög nivå. Nämnden, liksom statens industriverk, kom

menterar också SGU:s uttalanden om dess känsla av ansvar för prospekte

ringens principiella inriktning och dess avsikt att bevaka frågor rörande 

hittills outnyttjade mineral. Industriverket påpekar härvid bl. a. dels att 
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verket i årets anslagsframsfa\lning anmält sin avsikt att utarbeta en lång

tidsplan för prospektering inom s. k. obrutna fjällområdcn för att därefter 

genom uppdrag till SGU genomföra sådan prospektering Gfr s. 49), dels 

att SGU:s bevakning i första hand bör inriktas på området prospekterings

teknik. Verket menar att frågor om mineralutnyttjande, brytningsteknik, 

mineralberedning samt prognoser över tillgång och efterfrågan däremot 

faller under industriverket och hänvisar till de uttalanden om ansvarsför

delningen för prospekteringen som gjordes av dcpartementschefen i sam

band med industriverkets tillkomst (prop. 1973: 41 s. 144- 145). N'ämnden 

anför liknande synpunkter och tillägger att ett samarbete mellan SGU och 

industriverket på mineralområdet synes nödvändigt. Nämnden avser att 

bevaka utvecklingen på detta område via industriverket. 

Förslagen i SGU:s anslagsframställning under delprogrammet Uran 

tillstyrks av överstyre/sen för ekonomisktförsvar och Svensk Kiirnbriins/e

försörjning AB. Enligt bolaget har det svenska kärnkraftprogrammet ej in

täckta behov av uran för perioden 1980-1985. För tiden efter år 1985 före

ligger inga försörjningskontrakt för svensk del, ej heller samarbetsarrange

mang vad gäller prospektering eller utvinning i utlandet. Dessa förhållan

den har enligt bolaget förstärkt motivet för en anslagsfinansierad regional 

inventering av de delar av landet som bedöms ha förutsättningar för uran" 

mineraliscringar. I detta sammanhang påpekar bolaget att man med SGU 

diskuterar en överenskommelse av innebörd att företaget skall finansiera 

ett femårsprogram för uranprospektcring som avses utföras av SGU i Ho

tagen-Ånge-området. Ansökningar om erforderliga tillstånd enligt lagen 

( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter bereds f. n. av statens industri

verk. Bolagets avsikt med denna satsning är att öka den totala omfattning

en av uranprospektering i Sverige för att fä bättre underlag för framtida be

slut om svensk uranutvinning och för att uppnä en grad av svensk självför

sörjning med denna energiråvara. 

Delprogrammet Industriella mineral och bergarter berörs av 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar, statens industriverk och nämnden 
för statens gruvegendom. 

Överstyrelsen för ekonomisktförsvar framhåller att kaolin. magnesit och 

grafit ingär i styrelsens beredskapslager. En framgångsrik prospektering 

efter dessa industrimineral kan leda till att kraven på beredskapslagring 

kommer att minska. varför förslagen om medel för prospektering till

styrks. 

Statens industriverk ställer sig avvisande till SGU :s planer på ans lagsfi

nansierad prospektering efter vissa industrimineral och hänvisar till utta

landena om ansvarsfördelningen för prospektering som gjordes av departe

mentschefen i samband med verkets tillkomst (prop. 1973: 41 s. 144-145). 

Verket påpekar att grafit och magnesit är inmutningsbara mineral. varför 
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beslut om undersökning av sådana fyndigheter bör fattas av nämnden för 
statens gruvegendom. Den väsentligaste uppgiften på detta område för 

SGU bör enligt industriverket i stället vara att bygga upp den tidigare 

nämnda dokumentationen kring industrimineral. Nämnden för statens 

grnvegendom påpekar att de aktuella grafit- och magnesitförekomsterna 
båda är inmutade och förvaltas av nämnden, som dock f. n. saknar tillräck
ligt underlagsmaterial för att bedöma projekten. Principiellt är det emeller

tid enligt nämnden önskvärt att undersökningsarbeten bedrivs på tagna in
mutningar. varför de medel som är avsedda för dessa båda projekt bör till

föras nämnden och undersökningar ske inom ramen för nämndens pro
spektering i norra Norrbotten (jfr s. 138). SGU:s kaolinprojekt avser ett 
koncessionspliktigt mineral, som enligt nämndens uppfattning inte f. n. fal

ler under dess förvaltning. Kaolinprojektet saknar enligt nämnden avn~i

mare som kan ha intresse att följa prospekteringen och göra lämpliga upp

följningsarbetcn. Nämnden erinrar om sitt förslag i årets anslagsframställ

ning att ändra dess instruktion så att nämnden får möjlighet att verka för en 

utvidgning av statens gruvegendom till att omfatta även ej inmutningsbara 
mineral (jfr s. 137). En sådan ändring skulle få till följd bl. a. att nämnden 

blev en naturlig avnämare till kaolinprojektet. 

Förslaget om anslagsfinansierad prospektering efter sand. grus och 
övriga jordarter tillstyrks av statens vägverk. 

Föredraganden 

Min beräkning av kostnaderna för resp. program och delprogram samt 
av medelsbehovet under SGU:s prospekteringsanslag och av övrig finan
siering framgår av sammanställningen. För delprogrammen Järn och Övri
ga metaller samt del av delprogrammet Industriella mineral och bergarter 

kommer jag att beräkna medt:l under anslaget Statens gruvegendom. 
Behovet av medel för de delar av programmet Prospektering, som nästa 

budgetår bör finansieras från anslag som står direkt till SGU:s förfogande, 
beräknar jag till 11 862 000 kr. Denna beräkning innebär en väsentlig ned
dragning av omfattningen av den statligt finansierade uranprospektering

en. I det beräknade beloppet ingår kostnader för viss utrustning i samband 

med den förestående omlokaliseringen med 412 000 kr. Av sistnämnda be
lopp utgörs 320 000 kr. av kostnader för inköp av sådan utrustning som bör 

finansieras över SGU :s prospekteringsanslag, medan 92 000 kr. utgörs av 

kapitalkostnader för sådan utrustning som anskaffas över SGU :s utrust

ningsanslag. 
Innan jag närmare redogör för de bedömningar som ligger till grund för 

mina förslag till beräkning av medelsbehov och finansiering av de olika 
delprogrammen vill jag kommentera den diskussion av mål för prospekte
ringsverksamheten som SGU har redovisat i sin anslagsframställning. 

SGU har uttalat att målet för den stora del av SGU:s malmprospektering 
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som numera utförs på uppdrag bör anges av uppdragsgivaren. men att 

SGU. på grund av sin långvariga prospekteringsverksamhet och känne

dom om landets geologiska beskaffenhet. inte kan släppa sin känsla av an

svar för prospekteringens principiella inriktning. Nämnden för statens 

gruvegendom. som är SGU:s största uppdragsgivare. instämmer i uttalan

det att det bör ankomma på uppdragsgivaren att ange må.Jet för prospekte

ringen. Med anledning av SGU :s uttalanden om dess känsla av ansvar för 

prospekteringens principiella innebörd framhåller statens industriverk. lik

som nämnden. att SGU:s bevakning i första hand bör inriktas på området 

prospekteringsteknik. medan frågor om mineralutnyttjande. brytningstek

nik, mineralberedning samt prognoser över tillgång och efterfrågan d~ir

emot faller under industriverket. För egen del vill jag hänvisa till de utta

landen om ansvarsfördelningen mellan SGU. statens industriverk och 

nämnden för statens gruvegendom, som i fråga om prospektering gjordes 

av min företrädare i prop. 1973: 41 angående industripolitisk verksorgani

sation, m. m. (s. 144-145) och som på denna punkt inte föranledde nagra 

erinringar från riksdagen (NU 1973: 54. rskr 1973: 225). Denna ansvarsför

delning innebär i huvudsak att resurser i form av personal och utrustning 

för statlig prospektering är koncentrerade till SGU. som utför prospekte

ring i form av direkt betalda uppdrag. Därigenom kommer uppgiften att 

planera och finansiera olika prospekteringsarbeten att vila på den som har 

intresse av att det särskilda arbetet bedrivs och som kan bedöma dess 

lämpliga inriktning och omfattning samt slutligen nyttiggöra resultatet. Na

turliga uppdragsgivare är bl. a. industriverket, nämnden för statens gruv

egendom och sådana företag som är beroende av mineralråvaror eller be

driver mineralutvinning. Mina synpunkter på målet för elen prospektering 

som finansieras av nämnden för statens gruvegendom återkommer jag till 

vid min anmälan av anslaget Statens gruvegendom. 

Delprogrammet Uran finansieras f. n. helt över anslaget till SGU:s prn

spekteringsverksamhet. För innevarande budgetår har anvisats 16 949 000 

kr. Vidare utförs f. n. vissa ytterligare arbeten med medel som har reserve

rats från föregå.ende budgetår. Uttryckt i 1976 års priser och löneläge 

motsvarar verksamhetsvolymen kostnader på. sammanlagt drygt 19 milj. 

kr. 

Uran används som bränsle i kärnkraftverk. Statligt finansierad prospek

tering efter uran i Sverige har huvudsakligen motiverats av försö1jnings

skäl. Den hittillsvarande planeringen på energiomrä.det har baserats på. att 

kärnkraften kommer att svara för en ökande andel av elproduktionen. Med 

hänsyn till den inställning till kärnkraften som regeringen har gett uttryck 

för bl. a. i prop. 1976/77: 53 med förslag till lag om särskilt tillstånd att till

föra kärnreaktor kärnbränsle, m. m. anser jag att det inte längre är motive

rat att finansiera en omfattande prospektering efter uran i Sverige med 

medel som anvisas över statsbudgeten. I stället bör prospekteringsresur

sema så snart som möjligt överflyttas till att avse prospektering efter andra 

mineral. 
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SG U har redovisat att det är möjligt att successivt dra ned den statligt fi

nansierade uranprospekteringcn till en s. k. miniminiv:'.\.. I samråd med 

nämnden för statens gruvegendom har de båda myndigheterna påvisat att 

resurser som frigörs från ur:.mprospektering i stället kan användas för pro

spektering i nämndens regi efter andra mineral. 

SG U har också lagt fram alternativa tidsplaner t"ör en successiv neddrag

ning av den statligt finansierade uranprospekteringen till den s. k. minimi

nivån och diirvid utgått från att neddragningen skall ske på sådant sätt att 

pågående arbeten kan avslutas och dokumenteras. En sådan dokumenta

tion har enligt SG U ett mycket stort värde för redan pågående och framti

da prospckteringsinsatscr för andra ändamål iin uran. 

Den s. k. miniminivån omfattar enligt SGt..: kostnader för dels de radio

aktivitctsregistreringar som rutinmässigt utförs i samband med flygmät

ningar för andra ändamål ~in uran prospektering och framställning av kartor 

ur detta material. beriiknade till 2 mil.i. kr., dels en geologisk och geofysisk 

markuppföljning. bearbetning och dokumentation av de data som har sam

lats in vid flygml-itningarna. beriiknade till 2 milj. kr. 

.lag anser att den statligt finansierade uranprospckteringen snarast möj

ligt bör dras ned till en s. k. miniminivå. I likhet med SGU beräknar jag de 

årliga kostnaderna för en sådan miniminivå till 4 milj. kr. i 1976 års priser 

och löneläge. Härutöver beriiknar jag för budgetåret 1977 /78 6 360 000 kr. 

för kompletterande prospekterings- och återställningsarbeten. Samman

lagt beräknar jag för budgetåret 1977 /78 I 0 360 000 kr. för delprogrammet 

Uran, dvs. en minskning med närmare 6,6 milj. kr. jämfört med anslaget 

för innevarande budgetår. 

En så kraftig minskning av uranprospekteringcn kan på kort sikt med

föra vissa planeringsproblem vid SGU. Som kommer att framgå av min an

mälan av anslaget Statens gruvegendom har jag emellertid räknat med en 

väsentlig utökning av den prospektering efter andra mineral än uran som 

SGU utför på uppdrag av nämnden för statens gruvegendom. Härigenom 

bör det vara möjligt att utan större svårigheter bemästra de problem som 

kan uppstå. Jag räknar vidare med att SGU, i syfte att underlätta anpass

ningen till ändrade förutsättningar. kommer att iaktta restriktivitet med ny

anställningar. 

L'nder delprogrammet Sand, grus och övriga jordarter har jag för bud

getåret 1977 /78 beräknat I 252 000 kr. för de fortsatta undersökningar i Ös

tersjön som innevarande budgetår har inletts i samråd med statens indu

striverk samt 250 000 kr. för publicering av resultatet av de nyligen avsluta

de undersökningarna i Öresund. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sl'eriges genlogiska undersökning: Uppdrag.1Terk.rnmhet för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

12 774600 

17 828 000 

1· 1 862000 

Reservation 

127 

I 705 336 

Anslaget är avsett att täcka kostnader för programmen Prospektering 

och Speciella undersökingar som inte kan finansieras genom uppdragsin

täkter. 

Sveriges geologiska undersiikning 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsvcrksam

het föreslår SGU för budgetåret 1977/78 ett anslag av 24549000 kr. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till vad jag nyss har anfört under SGU :s anslag till upp

dragsverksamhet bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 11 862 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sreriges gl'ologiska undr!r.1·iikning: Prospr!/.:tering m. 111. för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 11862000 kr. 

D 4. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4426043 

6611000 

12 702 000 

Reservation I 461 522 

Anslaget är avsett att finansiera SG U :s investeringar i mer kostnadskrä

vande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalet belastar 

de program inom vilka utrustningen används. Utrustning som anskaffas 

med anlitandc av utrustningsanslaget tillförs SGU:s utrustningskapital. 

Medel motsvarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet 

omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 128 

SGU:s utrustningskapital (I 000-tal kr.) 

Objcktgrupp Oav- Oav- Anskaffning 1977/78 
skrivet skrivet 
värde värde SGU Föredraganden 
1976-07-0 I 1977-07-0 I 

Beräknar Totalt Härav Totalt Härav 
SGU på på 

grund grund 
av av 
omlok. omlok. 

(en-
gängs-
utgif-
ter) 

Borrningsutrustning 2312 4934 4259 I 105 
För!4ggningar 223 I 193 1749 1436 
Fordlln 1985 2 313 1723 36 401 
Geofysisk fältutrustning 
Geofysisk laboratorie-

1270 1350 3 881 215 3068 

utrustning 239 399 853 625 448 220 
Kemisk laboratorie::-

utrustning 2 215 2009 3400 2717 3010 2 717 
Verkstadsutrustning 437 424 731 75 731 75 
Övrig utrustning 293 290 2903 1983 2 503 1983 
Beräknad reserv;ition 

1977-07-0 I -324 

Totalt 8974 12912 19175 5651 12702 4 995 

Sraiges geologiska 1111der.1iik11i11g 

Anslaget bör för budgetåret 1977/78 höjas till 19175000 kr. Av beloppet 
avser 7 I I .'i 000 kr. ersättning av äldre försliten utrustning medan 357 000 
kr. hänför sig till så.dan anskaffning som bör göras för rationalisering och 

kvalitetshöjning av på.gående verksamhet och 2 376 000 kr. avser anskaff

ningar i syfte att höja driftsäkcrheten och förbättra arbetsförhållandena. 

För att föreslagna utökningar av verksamheten skall kunna genomföras 
fordras vidare anskaffning av utrustning för 3 676 000 kr. 

I särskild skrivelse den I oktober 1976 har SG U angett det totala beho

vet av nyanskaffning av utrustning till följd av den förestående omlokalise

ringen till 8 988 000 kr. I detta hel opp ingår anskaffning av utrustningsdetal

jer till ett värde av över I 0 000 kr. med 6 932 000 kr.. vilket belopp avses 

belasta SGU :s utrustningsanslag. Härav avser 5 651 000 kr. utrustning som 

bör inköpas under budgetåret 1977/78. Vidare ingår i totalbehovet av ut

rustning ett belopp av 2056000 kr .. som avser anskaffning av utrustnings

detaljcr som kostar mindre än 10000 kr. Härav avser 1647000 kr. utrust

ning som bör inköpas under budgetåret 1977 /78. Kostnaden härför belastar 

SGU:s olika delprogram och ingår i redogörelsen för SGU:s beräkningar 

vid anslagen för kartering samt information och dokumentation resp. pro

spektering m. rn. 

Vidare har SGU i särskild skrivelse den 28 april 1976 hemställt om till-
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läggsanslag för budgetåret 1976/77 med 500 000 kr. Medlen avser anskaff

ning av viss datorutrustning som är avsedd att användas efter omlokalise

ringen. Utrustningen bör inköpas redan innevarande budgetår för att tillåta 

inkörnings- och förberedelsearbeten före omlokaliseringen. 

Det totala medelsbehovet för utrustning till följd av omlokaliseringen är 

sålunda enligt SG L (8 988 000+ 500 000) = 9 488 000 kr. 

J-'i>rcdmganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

utrustningsdetaljer till ett värde av över 10000 kr. under budget1hct 

1977/78 till 12 702 000 kr. Av beloppet avser 4 345 000 kr. ersättning av äld

re, försliten utrustning. för nyanskaffning har jag beräknat 8 357 000 kr .. 

varav 681 000 kr. avser anskaffningar för rationalisering och kvalitetshöj

ning av pågående verksamhet. 2 256 000 kr. anskaffningar i syfte att höja 

drift säkerheten och förbättra arbetsförhållandena samt 4 995 00() kr. an

skaffningar till följd av omlokaliseringen. 425 000 kr. avser utrustning som 

behöver anskaffas för den föreslagna utökningen av verksamheten. 

Jag avser vidare att senare denna dag föreslå regeringen att föreslå riks

dagen att på tilläggsbudget Il för budgetåret 1976/77 anvisa 500000 kr. till 

SG U för anskaffning av viss datorutrustning. 

Jag beräknar de totala kostnaderna för anskaffning av utrustning till 

SGU som följd av omlokaliseringen till 8,7 milj. kr. Härav utgör I 550000 

kr. utrustning, för vilken inköpskostnadema belastar SGU:s olika delpro

gram under budgetåret 1977 /78. Vid mina beräkningar under anslagen Sve

riges geologiska undersökning: Kartering samt information och dokumen

tation. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. samt Sta

tens gruvegendom har jag tagit hänsyn härtill. Kostnaderna för anskaffning 

budgetåret 1978/79 eller senare av utrustning som följd av omlokalisering

en beräkpar jag alltså till I 655 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 12 702 000 kr. 

D 5. Bergsstaten 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

933 188 

I 057000 

I 183 000 

Bergsstaten är den lokala statliga organisationen för ärenden rörande 

bergshantering och därmed sammanhängande frågor. I dess uppgifter ingår 

att handlägga ärenden om förvärv och försvar av gruvrättigheter. att anvi

sa områden i dagen för gruvarbete och att utöva teknisk inspektion av 

9-Riksdagen 1976177. Nr /(JO. Bilaga 17 
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gruvfyndigheter, bl. a. för att säkerställa en god hushållning med landets 
mineraltillgångar. 

Bergsstaten, för vilken statens industriverks uppgifter ingår att handläg

ga ärenden om förvärv och försvar av gruvrättigheter, att anvisa områden i 

dagen för gmvarbete och att utöva teknisk inspektion av gruvfyndigheter, 

bl. a. för att säkerställa en god hushållning med landets mineraltillgångar. 
Bergsstaten, för vilken statens industriverk är chefsmyndighet, är orga

niserad på ett nordligt och ett sydligt distrikt med expedition i resp. Luleå 
och Falun. Chef för varje distrikt är en bergmästare. 

1976/77 

Personal 

Handläggande personal 4 
Övrig personal 4 

8 

Anslag 

Lönekostnader 825000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 59000 

därav utrikes resor (-) 
Lokalkostnader 68000 
Expenser 54000 

därav engångsutgifter (-) 
Kungörelsekostnader 50000 

1057000 

Beräknad ändring 1977/78 

Statens 
industriverk 

+2 
+I 

+3 

+351000 
of. 

+ 44000 
(+ 15000) 
+ 16000 
+ 51000 

(+ 30000) 
of. 

+462000 

Föredragan
den 

of. 
+I 

+l 

+ 86000 
of. 

+ 6000 
(-) 

+ 15000 
+ 19000 

(+ 15000) 
of. 

+126000 

Med stöd av gruvlagen (1974: 342). lagen om vissa mineralfyndigheter 
( 1974: 890) och motsvarande äldre lagstiftning tas genom bergsstatens för
sorg ut vissa avgifter på det gruvrättsliga området. Vidare skall enligt 
kungörelsen angående tillämpningen av lagen den 3 juni 1966 (nr 314) om 

kontinentalsockeln ( 1966: 315) avgift erläggas till statens industriverk för 
tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Samtliga 
dessa avgifter redovisas på driftbudgetens inkomstsida under titeln In

komster vid ber)!SStaten m. m. Avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt 
ca 7 milj. kr. för budgetåret 1976/77 och 5 milj. kr. för budgetåret 1977 /78. 

Motsvarande avgifter uppgick budgetåret 1975/76 till drygt 2 milj. kr. 

Statens industriverk 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 53 000 kr. 

2. 0-altemativet innebär för bergsstatens del indragning av en tjänst som 
kansliskrivare (-70000 kr.). 

3. Den beräknade ökningen av tillsynsverksamheten som följd av den 

nya gruvlagstiftningen och befintliga ärendebalanser medför behov av yt
terligare en gmvingenjörstjänst i södra distriktet och i norra distriktet en 
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tjänst som avdelningsdirektör samt en tjänst som kontorsbiträde/kontorist 

( + 325 000 kr.). Följdkostnader på grund av den föreslagna personalför

stärkningen beräknas uppgå till 41 000 kr.. varav 9 000 kr. utgör engi\.ngsut

gifter. 

4. Kostnader för ökade inrikes resor beräknas uppgå till 3 000 kr. För 

utrikes resor bör disponeras 15 000 kr. 

5. Inventarierna bör kompletteras och delvis bytas ut. Kostnaden här

för beräknas till 21 000 kr.. varav för kopieringsapparat 7 000 kr. och för ar

kivutrustning 5 000 kr. Hela beloppet utgör engångsutgifter. 

6. Ökade kostnader för personaluthildning beräknas uppgå till 3 000 kr. 

7. För representation bör disponeras I 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till bergs

staten för budgetåret 1977 /78 till I 183 000 kr. Härvid har jag beräknat me

del för bl. a. en biträdestjänst i norra distriktet och 12 000 kr. för utbyte av 

kopierings- och arkivutrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bergsstaten för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag 

av I 183 000 kr. 

D 6. Statens gruvegendom 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

53 639160 
53 787000 
62 336000 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den I juli 1973 av nämnden första

tens gruvegendom. Nämnden, som har att besluta i frågor om upplåtelse 

av sådan egendom. svarar för att gruvegendomen tas till vara på bästa sätt 

och, där så är lämpligt, utökas. Nämnden skall särskilt följa utvecklingen 

inom sitt verksamhetsområde och ta initiativ till åtgärder för att förbättra 

det ekonomiska utbytet av gruvegendomen. Nämnden skall, efter samräd 

med Sveriges geologiska undersökning (SGU). beräkna medel för del av 

den prospekteringsverksamhet som bör finansieras genom anslag över 

statsbudgeten, dvs. statens malmprospcktering med undantag för prospek

tering efter uran. 

Nämnden för statens gruvegendom bestär av fem ledamöter. Statens in

dustriverk svarar för kanslifunktionerna åt nämnden. 

Anslaget avses innevarande budgetär täcka nämndens utgifter för dels 

drift, anläggningar, skatter, vissa utredningar och ersättning till Boliden AB 

i samband med gruvdriften i Adakfåltet, dels utgifter för statens malmpro

spektering exkl. uran, dels skatter för inkomster från utarrendering av vis-
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sa staten tillhöriga gruvri.illcr. dels vissa utrednings- och förvaltningskost

nader i samband med förvaltningen av s\alcns gruvegendom. 

Reträffande verksamhctt~n i Adak och förvaltningen av statens övriga 

gruvrätter hänvisas till översiktliga redogörelser som har lämnats i prop. 

19il: I \hit. l)<:>.69-72)nchprnp.1975/76:IOO(bil.15s.118). En närmare 

redogörelse fiir omfattningen av slalcns gruvegendom lämnas i 1kt följan

de vid redogörelsen för niimndens anslagsframstiillning. 

De gruvförvaltande myndighetcn111s utgifter för gruvdrit"ten i Adakfältet 

j:imte vissa i tidigare avla! inbegripna gruvfält har ini il! 11tgtlngen av bud- • 

gctrtrd 1975/76 uppgått till ca 180 milj. kr. I beloppet är inlc 11tgifter för 
mcrvärdcskatt och kommunala skatter medräknade. Statsvcrke\s inkoms

ter (inkl. mervärdeskatt) av gruvdriften under samma period har uppgått 

till ca 280 milj. kr. 

Sedan brytningen av malm påbör:jades i Adak i början av 1940-talet har 

ca 6,2 milj. ton malm brutits med ett kopparinnehåll av ca 120000 ton. Den 

teknisk-ekonomiska malm basen i Adak har minskat successivt. Brytningen 

beräknas vara i stort sett avslutad under budgetåret 1977/78 och helt av

vecklad vid utgången av år 1978. Utredningen (I 1975: 10) om vissa frågor 

vid avveckling av gruvdrift i Adakfältet arbetar f. n. med alt lösa omställ

ningsprohkm av det slag som kan uppsta vid avvecklingen. En redovis

ning uv utredningens arhete t. o. m. augusti 1976 har överlämnats till rege

ringen. 

Nämnden för statens gruvegendom inledde hudget~ret 1973/74 en över

syn av gällande arrendeavtal och av planeringen för framtida upplåtelse

verksamhet. Arbetet har lett till att regeringen den 15 december 1976 har 

bemyndigat nämnden att för perioden 1975-1977 med Luossavaara-Kiiru

navaara AB (LKAB) träffa ett övergripande arrendeavtal för statens järn

malmstillgångar i Norrbottens län. 

Anslag 

I. Adakentreprenaden 
I. Driftkostnader 
2. Återställningsarbeten 1 

3. Ersättning till Boliden AB 
4. Förvaltnings- och utred

ningskostnader 
5. Mervärdeskatt 
6. Kommunala skatter 

1976/77 

17200000 
750000 

2 250000 

75000 
1900000 

100000 

22275000 

Beräknad ändring 1977/78 

Nämnden för 
statens gruv
egendom 

- 6200000 
+ 750000 
- 1150000 

+ 25000 
+ 300000 

of. 

- 6275000 

Föredra
ganden 

- 6200000 
+ 750000 
- I 150000 

+ 25000 
+ 300000 

of. 

- 6275000 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Il. Prospektering2 

7. Prospektering inom norra 
Norrbotten 

8. Prospektering inom södra 
Norrbotten 

9. Prospektering inom 
Västerbotten 

10. Prospektering inom 
fjällkedjan 

11. Prospektering inom 
mellersta Norrland 

12. Prospektering inom 
Mellansverige 

13. Flygmätning 
14. Jämmalmsinventering 
15. Inmutningskostnader 

lll. Övrig verksamhet 
16. Brytvärdhetsundersök-

ningar 
17. Utmålsläggningar 
18. Förvaltnings- och utred-

ningskostnader 
19. Inköp av gruvrätter 
20. Mervärdeskatt 
21. Kommunala skatter 

Totalt 
därav engångsutgifter' 

4647000 

5593000 

4064000 

2141000 

5115000 

I 106000 
1118000 

303000 
1800000 

25887000 

790000 
175000 

260000 

800000 
3600000 

5625000 

53787000 

Nämnden för 
statens gruv
egendom 

+ I 979000 

+ 780000 

+ I 850000 

+ 259000 

+ 2405000 

+ 1267000 
+ 1472000 

86000 
300000 

+104450003 

+ 1710000 
+ 75000 

+ 340000 
+ 500000 
+ 3700000 
- 1600000 

+ 4725000 

+ 8895000 

Föredra
ganden 

+ 11549000 

300000 

+11249000 

+ 1210000 
+ 75000 

+ 190000 

+ 3700000 
- 1600000 

+ 3575000 

+ 8549000 
(+ 552000) 

1 Det för budgctä.ret 1976/77 upptagna beloppet avser anläggningsarbeten. 
2 Indelningen i verksamhetsområde 7-14 under Prospektering överensstämmer 

inte med uppgifterna i prop. 1975/76: 100 (bil. 15 s. 119). Den i tablån återgivna in
delningen utgör ett förslag av nämnden, avsett att tillämpas fr. o. m. budgetåret 
1977/78. I syfte att möjliggöra rättvisande jämförelser har nämnden angett den för
delning av tillgängliga medel under budgetåret 1976/77 som skulle ha gällt om den 
nya indelningen hade tillämpats redan innevarande budgetår. 

"I detta belopp ingår kostnader med 819000 kr. som enligt särskilda skrivelser 
från SGU den I, 5 och 6 oktober 1976 tillkommer på grund av SGU:s omlokalise
ring. Dessa kostnader har inte kunnat fördelas på delposterna. 

• Vissa kostnader vid SGlJ till följd av omlokaliseringen. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Enligt nämndens anslagsframställning beräknas inkomster av statens 
gruvegendom. som redovisas på driftbudgetens inkomstsida under Upp

börd i statens verksamhet, budgetåret 1977/78 uppgå till ca 34 milj. kr., 

varav ca 7 milj. kr. frän Adakfältet och ca 27 milj. kr. från gruvarrenden. 

För innevarande budgetår beräknades på förslag av nämnden för statens 

gruvegendom i budgetpropositionen 1976 motsvarande inkomster till 11 

resp. 17 milj. kr. Emellertid beräknar nämnden i anslagsframställningen in-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 134 

kornstema av Adakentreprenaden för budgetåret 1976/77 till ca 11.5 

milj. kr. och av gruvarrenden till ca 23.5 milj. kr. Sistnämnda inkomstbe

räkningar bygger på ett kopparpris av f I 000 per ton och en växelkurs av 8 

kr. per pund. medan motsvarande beräkningar i budgetpropositionen 1976 

utgick frän ett kopparpris av f. 700 per ton och en växelkurs av 9 kr. per 

pund. Inkomstberäkningen förutsätter vidare att jiirnmalmspriserna reellt 

scll inte sjunker och att LKA B:s produktionskapacitet i stnrt sett till fullo 

kan utnyttjas. 

Som en inledning till sin anslagsfrnrnsl~illning för budgetåret 1977 {78 an

för nämnden att statens gruvegendom är av olika karakt~ir och llimpligen 

kan indelas enligt följam.k 

-- latenta kronoandelar. varmed avses andelar i utmät lagda enligt tidigare 

gällande gruvlag ( 1938: 314) och i vilka staten genom nämnden ännu inte 

har anmält sig till begagnande av kronoandel. huvudsakligen diirfor all 

brytning ännu inte har påbörjats, 

- övriga nuvarande samt successivt enligt nya gruvlagen ( 1974: 342) till

kommande kronoandelar, 
- äldre befintliga inmutar- ochjordägarandelar (till stor del inom statsgru

vefälten), 

- genom nämndens prospektering skapade gruvrätter (inkl. inmutnings

rätter), 

- övrig gruvegendom (anläggningar för gruvdrift m. m., f. n. huvudsakli

gen vid Adakgruvan). 

En del av dessa rättigheter har tillfallit staten genom gruv lagstiftningen. 
Enligt äldre gruv lagstiftning erhöll staten jordägarandcl i vissa utmäl. En

ligt 1938 års och den nu gällande 1974 års gruvlag har staten genom regler

na om kronoandel rätt till hälftenandel i nyupptäckta fyndigheter som har 

markerats genom utmålsläggning. Nämnden beslutar i frågor om avstäen

de frän sådan andel eller om upplåtelse därav. Nämnden har för avsikt att 

t.v. endast i undantagsfall avstå frän kronoandel. Inom vissa områden i 

norra Sverige har rätten att inmuta mineralfyndigheter förbehållits staten 

genom utläggande av de s. k. statsgruvefälten, vilka f. n. är 16 stycken. 

Förvaltningen av kronoandelarna ger nämnden en betydelsefull möjlig

het att styra malmbrytningen i landet. Andelen ger sålunda nämnden s. k. 

brytningsvitsord, vilket innebär att nämnden, även om annan delägare till 

utmålet motsätter sig detta, kan sätta igång brytning. Kronoandelen har 

dock hittills inte begagnats som ett aktivt instrument för att fä till stånd 

malmbrytning. 
Övergripande för inriktningen av nämndens förvaltning kan sägas vara 

att skapa förutsättningar för och aktivera ett frän kommersiell synpunkt ef

fektivt utnyttjande av den vid varje tillfälle befintliga gruvegendomen. 

Nämnden skall bedöma hur staten lämpligast skall kunna utnyttja denna 

egendom. t. ex. genom utarrendering. annat samarbete med intresserade 
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företag eller drift i egen regi. Det ligger också i nämndens intresse att ta ini
tiativ av olika slag för att förbättra det ekonomiska utbytet samt att utöka 

egendomen genom prospekteringsuppdrag. 
I anslagsframställningen lämnar nämnden utförliga uppgifter om omfatt

ningen av statens nuvarande gruvegendom och dess tillväxt under senare 
år. Av redogörelsen framgår bl. a. att antalet utmål med statligt intresse 
den I februari 1976 motsvarade 27% av samtliga utmål i landet. De statligt 

inmutade arealerna uppgick den 30juni 1976 till sammanlagt 219000 hek

tar. Statsgruvefälten omfattar sammanlagt ca I 110 km2
• 

Exploatering av statlig gruvegendom sker f. n. genom driften i Adak -

vilken som redan har framgått avses upphöra år 1978 - och vid fyndighe
ter som har utarrenderats till LKAB resp. till Boliden AB. I fråga om de ut

arrenderade fyndigheterna anför nämnden i huvudsak följande. 

Utöver de tidigare nämnda avtalen mellan nämnden och LKAB första

tens järnmalmstillgångar i Norrbottens län föreligger ett avtal. som ger 
LKAB rätt att göra en samlad utvärdering och bedömning av de viktigaste 

järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten i syfte att skapa förutsättningar för 
en långsiktig planering av malmbrytningen i området. Detta avtal kan f. n. 

bedömas vara nämndens mest betydelsefulla avtal från samhälls- och nä
ringspolitisk synpunkt. Avtalet kan även få betydelse för den planerade 

brytningen inom samhällena Kiruna och Malmberget. 

Med Boliden AB finns arrendeavtal för elva olika fyndigheter. bl. a. Aitik 

och Stekenjokk. 
En stor del av statens gruvegendom betecknas som vilande och består 

av utmål, kronoandelar och inmutade områden beträffande vilka känne
dom fortfarande saknas om de teknisk-ekonomiska förutsättningarna för 

en exploatering. Till dessa fyndigheter hör järnmalmen i Kaunisvaara
området i Pajala kommun. Överläggningar pågår mellan nämnden och 
LKAB om möjligheterna att bryta denna malm. 

Nuvarande kunskap om järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten tyder på 
att den vilande statliga järnmalmsegendomen endast svarar för en mindre 

del av Norrbottens samlade järnmalmstillgångar på ca 4000 milj. ton. De 
vilande statliga fyndigheterna har som regel så låg järnhalt och så liten area 
att de var för sig sällan kan ligga som grund för en exploatering. Det är där

för realistiskt att räkna med att sådana fyndigheter endast kommer att bry
tas parallellt med de stora gruvorna som nu är i drift. Vad gäller annan stat

lig gruvegendom än järnmalm är kännedomen sämre. Nämnden redovisar 
dock vissa uppgifter om statliga koppar- och zinkmalmsfyndigheter. 

Nämnden finner det uppenbart att det i framtiden kan bli aktuellt med 
gruvdrift på helt nya platser i landet. Det är enligt nämnden rimligt att ut

nyttja de vilande fyndigheterna med tanke på de exportinkomster som er
hålls, från allmän hushållningssynpunkt och med tanke på sysselsättning
en. Nämnden har därför för avsikt att initiera en långsiktig brytningsplan 

för den statliga gruvegendomen för att fastställa bästa möjliga brytnings-
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takt. Vid upprättande av en sådan brytningsplan bör även samhällsekono

miska hänsyn tagas. 

En redogörelse för nämndens diskussion av målen för prospekteringspo

litiken och för förvaltningspolitiken lämnas i det följande under rubrikerna 

Il. Prospektering resp. 111. Övrig verksamhet. 

I. Adakentreprenaden 

Nämnden avser att tillsammans med statens indust1iverk beakta de ge

nerella problemen vid nedläggningen av gruvdriften vid Adakfältet genom 

att studera och utreda nedläggningen såsom ett praktikfall. 

Som kommentar till de olika utgiftspostema i sammanställningen anför 

nämnden i huvudsak följande. 

I. Minskade driftkostnader på grund av minskande verksamhet. 

2. F. n. kan de totala kostnaderna för återställningsarbete inte över

blickas. Nämnden föreslår alt t.v. beräknas förslagsvis 15 milj. kr. för 

detta iindamål. 

3. Kontraktsenlig ersättning till Boliden AD. 

4. Utgifter för analyser oc:h konsulter för löpande verks:-imhet inkl. ex

ternrevisor. 

5-6. Ileräkningar pä grundval av beräknat resultat för entreprenaden. 

Il. Prospektering 

Nämnden framhöll i sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 att 

det övergripande målet för inriktningen av nämndens prospekteringsupp

drag skulle vara att skapa förutsättningar för ett från kommersiell syn

punkt sett skäligt utnyttjande av statens gruvegendom. Anslagsframställ

ningen uppgavs därför bygga på tanken att prospekteringsinsatsema borde 

koncentreras och inriktas på slut värdering av fyndigheter från kommersiell 

synpunkt utan att den fängsiktiga prospekteringen eftersattes. Samma 

principiella målsättning gäller enligt nämnden fortfarande. Den år 1974 till

satta mineralpolitiska utredningens (I 1974: 02) slutsatser kan dock komma 

att på sikt påverka nämndens framtida vcrksamhetsinriktning. 

Nämndens må.I för prospekteringen mä.ste självfallet rymmas inom den 

ram som statsmakterna anger. Med utgä.ngspunkt i att ett fundamentalt 

må.I vid prospektering är att påvisa och uppskatta värdet av ekonomiska 

mineralfyndigheter bör med hänsyn till kronoandelsinstitutet nämndens 

må.Isättning vara att styra å.tminstone delar av sin prospektering till så.dana 

områden och nyttigheter som det är mindre sannolikt att andra prospektö

rer intresserar sig för. Sveriges försörjningssituation på. mineralområdet 

tillhör de faktorer som bör ha inflytande på nämndens må.Isättning. 

En annan uppgift som ä.vilar nämnden är att utföra prospektering som 

krävs för att bedöma om och i vad mån befintlig gruvegendom kan tillgodo-
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göras ekonomiskt. För att skapa tillräcklig bas för en ekonomiskt lönsam 
mineralutvinning behövs ofta prospekteringsinsatser i den närmaste om
givningen kring en känd mineralfyndighet. 

Hittills har nämndens prospektering haft i stort sett samma inriktning 

och omfattat delvis samma områden som tidigare gällde för verksamheten i 

SGU:s regi. Det har ansetts nödvändigt att under en övergångstid följa i 
den tidigare prospekteringens spår. bl. a. med tanke på den stora mängd 

malmindikationer. ofta i form av inmutningar. som staten tidigare har er

hållit och som kräver en närmare granskning innan beslut kan fattas om att 

avstå frän ett område eller detaljgranska en fyndighet. 
Prospekteringen har varit inriktad på sulfidmalmcr och järnmalm. Den 

av riksdagen beslutades. k. Norrbottensinventeringen av järnmalm har nu 
avslutats, även om sammanställning av rapporter fortfarande pågår. Järn

malmstillgångarna i Norrbotten torde täcka behovet för brytning under 

lång tid. Betydande resurser finns inom de flesta gruvområden. Dessutom 
finns outnyttjade eller ofullständigt undersökta fyndigheter. Det är mot 

denna bakgrund tveksamt om ytterligare prospektering efter järnmalm i 
Norrbotten är motiverad. 

Tyngdpunkten i prospekteringen efter sulfidmalmer har tidigare legat i 

Skelleftefältet. Detta område är nu mycket väl genomsökt. Det finns dock 

fortfarande viss sannolikhet för upptäckt av nya fyndigheter. 
Metaller och andra mineral kan tillgodogöras även ur många bergarter 

som hittills inte har varit föremål för brytning av tekniskt-ekonomiska 
skäl. Den tekniska utvecklingen kan leda till att även sådana bergarter i en 
framtid kan utnyttjas med ekonomiskt utbyte. Exempel på bergarter som 
kan bli ekonomiskt utvinningsbara är alunskiffrarna i bl. a. Billingen (Ran

stad), Närke (Kvarntorp) och östra Skåne. I dessa finns i vaiierande halter 
uran, vanadin, molybden, nickel, koppar, sällsynta jordartsmctaller, alu
minium samt organiskt material, stundom med energiinnehåll av samma 
storleksordning som gäller för stenkol. 

Av de nyttigheter som finns i dessa skiffrar är koppar. nickel, vanadin 
och molybden inmutningsbara enligt gruvlagen. medan uran och skiffer 
som energikälla är koncessionspliktiga enligt lagen ( 1974: 890) om vissa mi
neralfyndigheter. Aluminiumutvinning regleras inte av vår mincrallagstift
ning. Aluminiumhaltiga mineral får utvinnas av jordägaren. 

Nämndens prospektering och förvaltning avser inmutningsbara mineral. 
Statlig prospektering efter koncessionspliktiga mineral, bl. a. uran. hand

has av SGU via anslag i statsbudgeten. Förvaltning av statligt ägda till
gångar av mineral som varken är inmutningsbara eller koncessionspliktiga 

åligger huvudsakligen domänverket i egenskap av företrädare för staten 

såsomjordägare. 
Problem har redan uppstått i vissa områden, där staten företrädd av 

nämnden har inmutningar och där staten företrädd av SGU söker konces
sion, främst för att söka efter uran. Genom att det finns olika uppdragsgi-
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vare för sökande efter olika nyttigheter för statens räkning finns risk för att 
prospekteringen kommer att bedrivas orationellt. Det synes därför viktigt 
att aktiviteterna kan samordnas. 

Utvecklingen inom prospekteringstekniken går idag mot s. k. full

prospektering. dvs. en total förutsättningslös genomsökning av stora area
ler i syfte att samtidigt systematiskt leta efter olika mineralfyndigheter el
ler malmer oberoende av om dessa för undersökning och bearbetning krä
ver inmutning enligt gruvlagen, koncession enligt lagen om vissa mineral

fyndigheter eller tillstånd av jordägaren. I huvudsak tillämpas samma pro
spekteringsteknik oberoende av eftersökt mineral. Denna inriktning fär 
vittgående konsekvenser för nämnden. Nämndens nuvarande instruktion 

ger ingen formell möjlighet för nämnden att förvalta eller utöka annat än 
inmutningsbara mineral, dvs. sådana som omfattas av gruvlagen eller dess 

föregångare. Nämnden ifrfigasätter om inte gällande instruktion bör ändras 
så att den omfattar möjlighet att verka för en utvidgning av statens gruv
egendom till även ej inmutningsbara mineral och således ge möjlighet för 
nämnden att driva fullprospektering. Följden kan annars bli en dyrbar upp
splittring av statens prospekteringsresurser. 

Nämnden beräknar för budgetåret 1977/78 sammanlagt 34,8 milj. kr. för 
prospekteringsuppdrag till SGU. Till detta belopp skall läggas utgifter för 
inmutningar med 1,5 milj. kr., varför sammanlagt 36,3 milj. kr. behövs för 
prospektering. dvs. en ökning med 10,4 milj. kr. jämfört med motsvarande 
anslagspost innevarande budgetår. Av denna ökning är 4 milj. kr. en följd 
av taxehöjningar vid SGU, varav 0,8 milj. kr. avser kostnader på grund av 
omlokaliseringen, medan resten avser ökning av tlygmätningar, ökad in
riktning mot slutvärderande arbeten i norra Norrbotten. Västerbotten och 
mellersta Norrland samt ökad borrningsverksamhet i Mellansverige. 

Nämnden redovisar också en skiss till ett nytt taxesystem för prospekte
ringsuppdrag till SGU, vilket innebär att hänsyn tas till väntade pris- och 
löneökningar på ett annat sätt än nu. För de belopp som redovisas i sam
manställningen har dock den hittills tillämpade beräkningsmetoden an

vänts. 
Som kommentar till de olika utgiftsposterna i sammanställningen anför 

nämnden i huvudsak följande. 
7. I norra Norrbotten finns ett ökat behov av bormingsarbeten beroen

de bl. a. på att uppslag finns i stor mängd som sannolikt inte kommer att 
hinna undersökas under inmutningstiden ens om möjligheterna till förläng
ning utnyttjas. Det är sålunda nödvändigt att öka prospekteringsinsatserna 
under de senare skedena för att rätt kunna utnyttja resultatet av de arbeten 
som har gjorts redan under den inledande prospekteringen. 

8. I södra Norrbotten behövs ökade insatser av geologer för att kunna 
följa upp de mätnings- och bormingsresultat som kommer fram främst 
inom området norr och öster om Arjeplog. 

9. I Västerbotten finns ett stort material i form av mätningsresultat och 
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uppslag som ännu inte kunnat undersökas med borrning. Det är således 

viktigt att borrningskapaciteten kan ökas så att kännedom om dessa upp

slag kan vinnas snabbt. 
I 0. Prospekteringen inom fjäll kedjan föreslås öka. 
11. I mellersta Norrland behövs en ökad bormingsinsats inom de 

nickelfyndigheter som har kunnat lokaliseras eller indikeras i området. 
Fyndigheten Lappvattnet kommer att utmålsläggas under budgetåret 

1976/77 och undersökningar om dess brytvärdhet pågår. 

12. Prospekteringen i Mellansverige har hittills varit av fyndighetssö
kande karaktär. Prospekteringen har emellertid nu kommit in i sådant ske

de att borrningsarbeten blir nödvändiga. 
13. En återgång till en högre flygmätningskapacitet (tio kartblad per år) 

än innevarande budgetår (4,9 kartblad) är önskvärd för att kunna erhålla 

det underlagsmaterial som är nödvändigt för den långsiktiga prospekte

ringen. 
14. Det återstående arbetet inomjärnmalmsinventeringen planeras kun

na genomföras med en något minskad medelstilldelning. 

15. Beståndet av inmutningar beräknas kunna skäras ner något genom 

att den första treåriga inmutningsperioden utnyttjas mer intensivt. 
I särskild skrivelse den 2 november 1976 har nämnden belyst i vad män 

nämnden kan utnyttja sådana prospekteringsresurser vid SGU som kan 
komma att frigöras vid en neddragning av uranprospekteringen i landet. 

Nämnden utgår härvid från SGU:s beräkningar av innebörden av olika al
ternativ för en sådan neddragning (jfr s. 120). Av skrivelsen framgår att 

nämnden har möjligheter att använda frigjorda resurser för sin egen pro
spektering, oberoende av vilket av de av SGU beräknade alternativen som 

statsmakterna kan komma att stanna för. Samtliga alternativ innebär ök
ningar - i förhållande till nämndens anslagsframställning - av de översikt
liga prospekteringsarbctena inom vart och ett av verksamhetsområde 
7-12. I vissa alternativ kan komma till även ytterligare borrningsarbeten. 

111. Övrig verksamhet 

Som utgångspunkt för en diskussion av förvaltningspolitikens inriktning 
erinrar nämnden om kronoandelsinstitutet, vilket som nämnts ger nämn

den s. k. brytnings vitsord. Härvid finns olika möjligheter att effektivt ut
nyttja kronoandelarna. I vissa fall kan det vara lämpligt att en kronoandel 

överlåts i utbyte mot en inmutarandel i annat utmål. För en aktiv insats 

krävs här dock ekonomisk styrka och stort kunnande av nämnden. Nämn
den anser att den bör ha ekonomiska förutsättningar att inköpa gruvrätter 

eller delar av sådana i syfte att skapa bärkraftiga enheter. Nämnden aktua

liserar därför frågan om medel för sådana ändamål. Nämnden har initierat 
en studie om möjligheterna för nämnden att genom fondering skapa möjlig

heter att med egna till förfogande stående medel täcka kostnaderna för 
bl. a. förvärv av gruvegendom. 
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Nämndens arbete med beslut om upplåtdsc av stalt.:ns grrtvegcndom 

kan komma att expandera och d~irt"ör bli alltmer resurskrävande. Förhand

lingarna med presumtiva arrendatorer om de ekonomiska villkoren m. m. 

för arrenderingen kräver utvidgat k valilieerat juridiskt. tekniskt och eko

nomiskt kunnande. Nämndens kansli har att utarbeta l'iirslag till arrrn

deavlal, medverka vid förhandlingar samt svara för uppföljning odr kon

troll av avtalens tillii111p11i11g. Fi'1rvaltningcn av grnvegendomeri kommer 

sftled('!) alt s@la ökade krav pli industriverkets resurser. .ÄV\'.ll hchnvct av 

utanförstående e.xpcrlhjiilp, bl. a. konsulter eller revisorer. väntas öka. 

1 detta sammanhang redovisar nämnden ett utkast till utredningsplan. 

Planen bygger pä de för nämnden tillgängliga n.::;ur~er som f. n. finns vid 

stati;11~ i11du~trivt:rk, ko111pktttTade med dem som begärs för budgetliret 

1977 /78. l'lanen inneh:.\ller föl,ia11de rubrik•:r 

- tviirande utredningar, 

- utredningar f'i.ir viinlcrirrg av vilande fyndigheter, 

- utredningar i anslutning till de i drifl. vanrndc fymlighclt'.rm1, 

- utredningar i samband med utarrenderingar, 

- utre.dningar i anslutning till prospekteringsverksamheten. 

Som kommentar till de olika utgiftspostema i sammanställningen anför 

nämnden i huvudsak följande. 

16. LKAB utför enligt uptiunsavtal me<l nämnden fyndighets värderingar 

av de större vilande jämmalmsfyndighetema i Norrbotten, liksom av kop

paruppslaget Viscaria. Kostnaderna för undersökningarna bestrids av 

LKAB. Nämnden bör emellertid ha medel att göra kompletterande under

sökningar i den mån nämnden anser det nödvändigt. Kostsamma under

sökningar kan bli aktuella för vilande fosfor- och svavelhaltiga järnmal

mer. Under budgetåret 1977/78 bör även igångsättas ett antal malmbe

handlingsundersökningar av några av de övriga fyndigheter som nämnden 

finner särskilt intressanta. Vidare bör en ordentlig gruvundersökning ut

föras av nickelfyndigheten Lappvattnet. 
17. Det förutsätts att staten även i fortsättningen skall utnyttja sin rätt 

till kronoandel. Därmed får nämnden utgifter för ersättning till inmutare. 

18. Nämnden har för avsikt att genomföra ett flertal utredningar beträf

fande den vilande statliga gruvegendomen. En viktig uppgift fär anses vara 

att tillsammans med berörda gruvföretag och myndigheter fastställa lång

siktiga brytningsplaner, med målsättning att på sikt optimalt utnyttja samt

liga mineraltillgångar. Arbetet bör i huvudsak bedrivas av nämndens per

sonal inom industriverket. Nämnden avser vidare att inrätta en intern ar

betsgrupp för planering av prospekteringsverksamheten. Den väsentligas

te arbetsuppgiften är härvid planeringen på lång sikt. För de fall inte till

räcklig fackkunskap finns tillgänglig inom industriverket och SGU måste 

extern expertis anlitas. I beloppet ingår också kostnader för en begränsad 

representation i Samband med förhandlingar och överläggningar. 

19. Nämnden räknar med att på sikt behöva inköpa gruvrätter eller de-
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lar av sådana i syfte att skapa bärkraftiga enheter. Sådana inköp kan i be

gränsad utstriickning antas bli aktuella redan under budgetåret 1977/78. 
20. Mervärdeskatt på gruvarrenden. 

21. Beräkning på grundval av förväntade arrendeinkomster. Fr. o. m. 
budgetåret 1975/76 är nämnden ansvarig för prospekteringsverksamhet. 

Detta medför att motsvarande kostnader kan dras av på deklarationerna 

och att de kommunala skatterna minskar i motsvarande grad. 

Remissyttrande 

Öiwstyrelsen fär ekonomiskt försvar framhåller att Sveriges importbe
roende beträffande ferrolegeringar, ferrolegeringsmetaller och icke-järn

metaller ställer krav på stora beredskapsinsatser, framför allt i fonn av be
redskapslager. avsedda för avspärrning och krig. Värdet av dessa lager be

räknas vid ingången av budgetåret 1977/78 uppgå till drygt 300milj. kr. Pla
ner föreligger på ytterligare investeringar i lagren. Med hänsyn till att pro

duktionen av flera av dessa metaller är koncentrerad till ett fåtal länder, 

delvis belägna i politiskt instabila områden, har överstyrelsen nyligen före
slagit att ett s. k. fredskrislagcr av vissa metaller, motsvarande en månads 
förbrukning, uppläggs till en beräknad total kostnad under en femårsperiod 

av närmare 150 milj. kr. För att på sikt minska utlandsberoendet i landets 
försörjning av sådana metaller är prospektering av stor betydelse. Över
styrelsen tillstyrker därför nämndens framställning om anslag för prospek
tering och brytvärdhetsundersökningar och betonar särskilt vikten av att 

undersökningarna av nickelförekomsterna i mellersta Norrland intensi

fieras. 

Föredraganden 

Innan jag redovisar mina medelsberäkningar under detta anslag vill jag 
ta upp några av de frågor som nämnden för statens gruvegendom har be
rö11 i sin anslagsframställning för nästa budgetår. 

Jag har redogjort för nämndens utförliga redovisning av omfattningen av 
den statliga gruvegendomen. I anslutning till denna redovisning har nämn
den uttalat sin avsikt att initiera en längsiktig brytningsplan för denna 
egendom. Jag delar nämndens uppfattning att en sådan plan bör upprättas. 

Jag kan i huvudsak också ansluta mig till vad nämnden anfört om målet 

för prospekteringsverksamheten. Ett grundläggande mål vid prospektering 
är att påvisa och uppskatta värdet av ekonomiskt utnyttjningsbara mine

ralfyndigheter. Nämnden bör inrikta åtminstone delar av sin prospektering 
mot sådana områden och nyttigheter som det är mindre sannolikt att andra 

prospektörer intresserar sig för men som likväl är av stort intresse för Sve

riges försörjning med mineral. Kravet på förväntad ekonomisk avkastning 
fär emellertid inte åsidosättas. Jag delar nämndens tveksamhet inför ytter

ligare prospektering efter järnmalm i Norrbotten. 
Nämnden har pekat på behovet av s. k. fullprospektering, dvs. en all-
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män, förutsättningslös genomsökning HY storn Hrealer i syfte att samtidigt 

systematiskt leta efter olika typer av mineralfyndigheter oberoende av om 

dessa för undersökning och bearbetning kräver inmutningsrätt enligt gruv

lagen ( 1974: 342). koncession enligt lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyn

digheter eller tillstånd av jordägaren. Nämnden har dock funnit att dess in
struktion ( 1971: .'i67) inte ger niimmk:n befogenhet att prospektera efter 

andra iin inmutningsbara mineral eller att förvalta annan statlig gruvegen

dom än sådan som uppkommer vid tillämpning av bestämmelserna i gruv

lagen. Nämnden har därför ifrågasatt om inte instruktionen bör ändras så 

att nämnden fär sådana befogenheter. Jag vill i anslutning härtill erinra om 

att nämndens nuvarande befogenheter grundas på riktlinjer som statsmak
terna fattade beslut om år 1973 (prop. 1973:41, NU 1973:54, rskr 

1973: 225). I s(lrnband härmed påpekades att statliga mymlighett:r som för

valtar kronomark i princip beslutar om bl. a. brytning av icki: inmutnings

bara mineral. Föredraganden ansåg emellertid att det vid det tillfället inte 

fanns anledning att ta upp den sannolikt omfattande problematiken avse

ende möjligheterna att föra samman dessa frågor med förvaltningen av sta
tens gruvegendom (prop. 1973: 41 s. 145). 

För egen del vill jag anföra följande. 

Erfarenheterna av nämndens hittillsvarande verksamhet är goda. Allt 

tyder på att den kan uppfylla de krav på ett rationellt tillvaratagande av 

den statliga gruvegendomen. som låg bakom tillkomsten av nämnden. 

Utvecklingen på prospekteringsområdet under senare tid har lett till att 

det ofta är lämpligt att använda s. k. fullprospekteringsteknik. Vidare har 
aktualiserats tre statligt finansierade projekt avseende prospekte1ing efter 
såväl inmutningsbara som icke inmutningsbara industrimineral, nämligen 

kaolin, magnesit och grafit. 

Med hänsyn till vad jag har anfört om erfarenheterna av nämndens verk
samhet och önskemålet att den skall kunna bedriva prospekteringen så ra

tionellt som möjligt anser jag att nämnden nu bör ges möjlighet att pro
spektera efter mineral oberoende av om det härför krävs inmutning enligt 

gruvlagen. koncession enligt lagen om vissa mineralfyndigheter eller till

stånd av jordägaren. Om och i vad mån nämnden även bör engagera sig i 

bearbetning av ej inmutningsbara mineral är svårt att nu bedöma. Enligt 

min mening kan det i vissa lägen exempelvis visa sig lämpligt att nämnden 

skaffar sig bearbetningskoncession enligt lagen om vissa mineralfyndighe

ter. I varje fall bör möjligheten härtill hållas öppen. Jag förordar att nämn

dens kompetensområde vidgas på det sätt jag har angett. 

Jag förutsätter att nämnden, om en sådan utvidgning av dess kompetens

område kommer till stånd. närmare analyserar de problem som kan vara 

förbundna med en samordnad förvaltning av statlig gruvegendom av olika 
slag inkl. sådan som grundas på att statlig myndighet är jordägare. 

I detta sammanhang aktualiseras också frågan om nämndens rätt att 

upplåta eller överlåta sådan statlig gruvegendom som kan uppkomma ge-
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nom att koncession enligt lagen om vissa mineralfyndigheter beviljas 

nämnden för statens räkning. Sedan lång tid tillbaka har regeringen inte an
setts ha rätt att utan bemyndigande av riksdagen upplåta rättigheter som 

staten har till inmutningsbara mineral. F. n. finns av riksdagen lämnade ge

nerella bemyndiganden. Genom instruktionen för nämnden för statens 

gruvegendom har regeringen uppdragit åt nämnden att besluta i ärenden 

om upplåtelse av statens rätt till inmutningsbara mineral. I nu förevarande 

fall kan regeringen enligt min mening utan särskilt bemyndigande av riks

dagen uppdra åt nämnden att besluta om överlåtelse resp. upplåtelse av 

rättighet enligt lagen om vissa mineralfyndigheter. 

Nämnden har redovisat en skiss till ett nytt taxesystem för prospekte

ringsuppdrag till SGU. Jag finner denna skiss intressant och utgår från att 

systemet kommer att diskuteras ytterligare av berörda parter med ledning 

av de erfarenheter som successivt vinns. Av särskilt intresse torde härvid 

vara att undersöka möjligheterna att konstruera taxesystemet på sådant 

sätt att effekterna av en ökad produktivitet beaktas. Vid min medelsberäk

ning för budgetåret 1977 /78 har jag utgått från det system som tillämpas in

nevarande budgetår. 

Också nämndens förslag om ändrad indelning i s. k. verksamhetsområ

den finner jag intressant. Som framgår av sammanställningen har jag an

vänt den nya indelningen vid min redovisning av prospekteringen. Jag vill 

dock framhålla att den valda, geografiska, indelningsgrunden inte kan ge 
den överblick i andra avseenden över verksamhetens inriktning som också 

är önskvärd, t. ex. vad gäller inriktning mot olika mineral. Jag räknar där
för med att hithörande problem blir föremål för fortsatt uppmärksamhet 

från nämndens sida. 
Också nämndens synpunkter på förvaltningspolitikens inriktning finner 

jag vara av intresse. Förslaget om medel för inköp av gruvrätter antyder en 
konstruktiv lösning av problemet att sammanföra den statliga gruvegendo
men till bärkraftiga enheter. Hithörande frågor bör emellertid analyseras 

ytterligare, bl. a. vad avser behovet att även kunna sälja gruvrätter, varför 

jag utgår från att nämnden ägnar dem fortsatt uppmärksamhet. Mina be
räkningar av medel för att genomföra förvaltningspolitiken framgår av det 

följande. 

Jag vill vidare nämna att jag för budgetåret 1977/78 beräknar inkomster

na av statens gruvegendom till ca 22 milj. kr., varav ca 6,5 milj. kr. från 

Adakfältet och ca 15,5 milj. kr. från gruvarrenden. Jag har härvid utgått 

från en växelkurs av 7 kr. per brittiskt pund, men i övrigt grundat beräk

ningen på det underlag som nämnden har lagt fram. Dock har jag tagit hän

syn till innebörden av det avtal med LKAB som regeringen den 15 decem

ber 1976 har bemyndigat nämnden att ingå. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

62 336000 kr. 
Utgifterna för Adakentreprenaden har jag beräknat till 16 milj. kr. Av 
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beloppet beräknas f. n. 1,5 milj. kr. avse återställningsarbeten. Enligt tidi
gare för riksdagen redovisade planer avses brytningen helt upphöra år 

1978. 
Fr. o. m. budgetåret 1975/76 bestrids utgifterna för statens malmpro

spektering. med undantag av prospektering efter uran, från detta anslag. 

Fortsättningsvis bör medel även för prospektering efter industrimineral 
anvisas från anslaget. För prospektering efter malm (exkl. uran) och indu

strimineral beräknar jag för budgetåret 1977/78 sammanlagt 37136000 kr., 
varav för inmutningskostnader 1,5 milj. kr. Min beräkning innebär att 

kostnaderna för prospekteringsuppdrag ökar från 24 087 000 kr. budgetåret 

1976/77 till 35636000 kr. budgetåret 1977/78, dvs. med 11549000 kr. Av 
detta belopp beräknas 2.8 milj. kr. täcka taxehöjningar vid SGU på grund 

av löne- och prisförändringar vid oförändrad verksamhctsvolym samt 

749000 kr. taxehöjningar vid SGU till följd av SGU :s förestående omloka
lisering. Av sistnämnda belopp utgörs 552 000 kr. av kostnader för inköp 

av sådan utrustning av mindre värde som direkt belastar resp. delprogram 

vid SG U, medan 197 000 kr. utgörs av kapitalkostnader för sådan utrust

ning som anskaffas över SGU :s utrustningsanslag. Utöver de belopp som 
behövs för en oförändrad verksamhet föreslås sålunda nämnden för sta

tens gruvegendom att under nästa budgetår fä disponera ytterligare 8 milj. 
kr. för prospekteringsuppdrag. 

Jag räknar med att nämnden.och SGU i samråd planerar prospekterings
verksamheten på ett sådant sätt att de problem som kan uppstå vid SGU i 
samband med den av mig förordade neddragningen av den statligt finansie

rade uranprospekteringen kan bemästras. 
Vid min beräkning av erforderligt belopp för prospektering har jag utgått 

från att nämndens uppgifter vidgas på tidigare angivet sätt. En förutsätt

ning för att medel för prospektering efter industrimineral skall ställas till 
nämndens förfogande är dock att nämnden till regeringen lämnar en när

mare redogörelse för de av SGU aktualiserade kaolin-, magnesit- och gra
fitprojekten. 

För nämndens övriga verksamhet beräknar jag 9,2 milj. kr. Härvid har 

jag beaktat bl. a. angelägenheten av att resultatet av nämndens prospekte

ring kan följas upp meds. k. brytvärdhetsundersökningar. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 
I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för en utvidgning av 

nämndens för statens gruvegendom kompetensområde, 

2. till Statens gruvegendom för budgetåret 1977/78 anvisa ett för
slagsanslag av 62336000 kr. 
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E. ENERGIHUSHÅLLNING 

På. regeringens uppdrag har energisparkommitten (I 1974: 05) efter sam

råd med statens industriverk och statistiska centralbyrån redovisat en be

räkning av hur användningen och tillförseln av energi har utvecklats under 

år 1976. En korttidsprognos avseende utvecklingen under år 1977 har ock

så gjorts. 
Förbrukningen sammanfattas i följande tabell. 

Förbrukningskategori 

Industri 
Samfärdsel 
Övrigt 

Total slutlig förbrukning 

Överförings- och omvandlings
förluster 

Totalt tillförd energi 
Ökning frän föregående är, o/c 
(Temperaturkorrigerat) 

' TWh (terawattimme) = 1 miljard kilowattimmar 
z Preliminära värden 

TWh1 är 

1975 

165 
75 

151 

391 

25 

416 
2,0 
(423) 

19762 

160 
81 

165 

406 

35 

441 
6,0 
(438) 

1977 

165 
84 

164 

413 

33 

446 
1,2 

Värdena för ären 1975 och 1976 avser faktiska leveranser till förbrukar

na. Om dessa år från temperatursynpunkt hade varit "normala" skulle för

brukningen ha varit ungefär 7 TWh högre år 1975 och ungefär 3 TWh lägre 

är 1976. Om hänsyn tas till temperaturkorrigeringen ökade förbrukningen 

med ca 15 TWh från är 1975 till år 1976 eller med 3,6%. Den förutsedda ök

ningen år 1977 blir då 8 TWh eller 2 %. 
Förändringarna i verklig, slutlig energi- och dförbrukning mellan åren 

1975 och 1976 och beräknade förändringar mellan åren 1977 och 1976 fram-

går av följande tabell. 

Förbrukning är 1975 Procentuell förändring 

TWh. (därav 1975-1976 1976-1977 
totalt el) 

Totalt (el) Totalt (el) 

Industri 165 (38) -2.9 (1,3) 3,4 (4,4) 
Samfärdsel 75 (2) 8,0 (5.0) 3,2 (4.8) 
Övrigt 151 (32) 9,4 (13,7) -0.9 (5,9) 

Total slutlig 
förbrukning 391 (72) 3,9 (7,0) 1,6 (5, I) 

Som framgår av tabellen ökar elförbrukningen snabbare än den totala 

energiförbrukningen utom inom samfärdselsektorn. Vidare framgår att 

samfårdselsektorn och övrigsektom - dvs. hushå.11, handel, förvaltning 

m. m. - under år 1976 har ökat mer än genomsnittet. Utvecklingen till år 

1977 ser enligt tabellen ut att bli avsevärt annorlunda. Den stora skillnaden 

\Il-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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i ökningstal för speciellt övrigsektorn förklaras dock sannolikt i huvudsak 
genom att 1976 års siffror gäller faktiska leveranser under ett år som var 

kallare än normalt medan 1977 års siffror avser ett "normalår" vad gäller 

temperaturförhiillandena. 

Tillförseln av energi kan beräknas fördela sig på primärenergislagen pä 

följande sätt. 

1975 1976 1977 

TWh ~:;.. TWh ',/{ TWh 7<-

Olja 291 70 317 T2 314 71 
(därav för elproduktion) (19) (30) (28) 
Kol, koks 16 4 16 4 17 4 
Lutar, ved, avfall 38 9 35 8 37 8 
Vattenkraft 58 14 55 12 58 13 
Kärnkraft 12 3 16 4 19 4 
Nettoimport av el I 0 2 0 I 0 

Totalt tillförd energi 416 100 441 100 446 100 
(Tempernturkorrigerat) !423) (43K) 

En närmare redogörelse för förbrukning och produktion av elektrisk 

energi lämnas i det följande under rubriken Elförsö~ining. 
l samh:md med att statsmakterna våren 1975 lade fast riktlinjer för ener

gipolitiken för tiden till år 1985 förutsattes alt nästa tidpunkt för större 
energipolitiska beslut skulle bli år 1978. I syfte att förbereda detta har en 

särskild energikommission (I 1976: 05) tillkallats. Kommissionen har till 

uppgift bl. a. att utvärdera erfarenheter och forskningsrapporter rörande 
kärnkraftens säkerhetsproblem och hantering av utbränt kärnbränsle och 

radioaktivt avfall. Kommissionen skall vidare bearbeta frågor om förbätt

rad energihushållning samt föreslå åtgärder i detta syfte. Till den I juli 1978 
då kommissionens arbete i sin helhet skall vara slutfört skall bl. a. alterna

tiva energiprogram fram till år 1990 ha redovisats. En beredskapsplan skall 
även utarbetas för avveckling av kärnkraften att sättas ikraft om säker

hetsproblemen inte kan lösas. Kommissionen skall belysa den försörj

ningstrygghet som kan uppnås i de olika alternativen och ge en bedömning 

av de kostnader som är förknippade med dem. 

Energianvändning 

Ett antal utredningar av olika energianvändningsområden pågår. 

Statens industriverk har i rapporten (SIND 1976: 3) Tätorternas och den 

tunga industrins energiförsörjning redovisat möjliga energibesparingar in

om järn- och stålindustrin samt massa- och pappersindustrin, möjligheter

na att utnyttja industrins spillvärme för uppvärmning av bostäder m. m. 

och att producera mottryckskraft. Rapporten och därav föranledda förslag 

behandlas närmare i det följande (anslaget E 5. Energibesparande åtgärder 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 147 

inom näringslivet m. m.). Verkets undersökningar av energianvändningen 

inom andra delar av industrin fortsätter. 
Under är 1976 har ett supplement till Svensk byggnorm med bestämmel

ser om energihushållning fastställts. Därigenom har kraven på energihus
hällande byggnadssätt höjts väsentligt. Bestämmelserna avser alla nybygg

nader och gäller fr. o. m. den I januari 1977. Även för befintlig bebyggelse 
eftersträvas förbättrad energihushållning. Statens planverk har fått rege
ringens uppdrag att utreda möjligheterna till detta. Planverket räknar med 
att i början av år 1977 presentera sina konkreta förslag. 

Energisparkommittens förslag att införa obligatorisk inspektion av bygg

naders eldningsanläggningar har rcmissbchandlats och bereds f. n. inom 
bostadsdepartementet. 

Konsumentverket har nyligen till handelsdepartementet lämnat en första 
redovisning (KOV 1976: 1) av sin studie av sambandet mellan den privata 
konsumtionens sammansättning och energiförbrukningen i samhället. Ar
betet med energifrågor inom verket fortsätter och kommer bl. a. att inne
bära kontakter med tillverkare för att åstadkomma mindre energikrävande 
produkter inom hushållssektorn. 

Energisparkommitten undersöker i samarbete med berörda myndigheter 
och organisationer förutsättningarna för att införa restriktioner eller för
bud i syfte att varaktigt sänka energiförbrukningen. Kommitten håller f. n. 
på med en undersökning av fritidshusens energianvändning tillsammans 

med statistiska centralbyrån. Denna undersökning beräknas vara klar un
der första halvåret 1977. Kommitten bedriver även ett försöksprojekt i 
Kalmar kommun avseende kommunernas möjligheter att spara energi och 
att organisera sitt energisparande. Under vintern 1976/77 bedriver kom
mitten dels en allmän energis parkampanj, dels en selektiv informations
verksamhet där särskilt utformat material kommer att utarbetas föi: och 
sändas exempelvis till arbetsplatser inom industrin, till lantbruket och till 
skolorna. 

Kommitten deltar också, tillsammans med en rad berörda myndigheter 
och organisationer, i det pågående arbetet på att utveckla energistatisti
ketz. Chefen för ekonomidepartementet har tidigare denna dag tagit upp yt
terligare medel för förbättring av energistatistiken. Bl. a. kommer förbere
delser att vidtas under nästa budgetår för att ärligen samla in information 

om uppvärmningssätt, oljelager m. m. i småhus. 
Statens industriverk har det övergripande ansvaret för kurs- och rådgiv

ningsverksamheten på energiområdet. 
Verket har sedan verksamheten inleddes beviljat bidrag till olika kursar

rangörer för en rad olika kurser inom det uppvärmnings- och ventilations
tekniska området. Verkets SIFU-enhet arrangerar också kurser med spe
ciell inriktning på industrins energibesparing och har tagit fram ett prelimi
närt ramprogram rörande kurser i proccssinriktade energifrågor inom in
dustrin. 
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Som ett första led i genomförandet av en energirådgivning har under den 

gångna hösten industriverket påhiirjat en försöksverksamhet med en dags 
gratis konsulthjälp i energifrågor till sammanlagt 75-100 företag i tre olika 

län. Verket avser vidare att utbilda företagareföreningarnas personal i 

energibesparingsfrägor så att information och rådgivning i dessa frågor kan 

ingå som en integrerad del i företagareföreningamas normala verksamhet. 
Fjiirrviirme har i olika avseenden fördelar som uppvärmningsform. 

Fjärrvärmenät gör det möjligt att tillämpa kraftvärmetekniken för elpro
duktion och att utnyttja spillvärme från industrier för byggnadsuppvärm
ning. Ett flertal åtgärder har vidtagits eller planeras för att främja en ratio

nell fjärrvärmeutbyggnad. 

Utredningen om kommunal t'nergiplanering har avslutat sitt arbete. I 
betänkandet (SOU 1976: 55) Kommunal energiplanering föreslår utred

ningen att kommunerna får ett lagfäst planeringsansvar inom energiområ

det. Förslaget innebär bl. a. att kommunerna i sin planering skall överväga 

il.tgärder för att främja hushållningen med energi m:h för att åstadkomma 

en säker och tillräcklig tillförsel av energi. F. n. remissbehandlas betän

kandet. Förslag till lagstiftning avses föreläggas riksdagen under är 1977. 
Riksdagen antog hösten 1976 lag ( 1976: 838) om allmännufjärrvärmean

läggningar. Enligt lagen kan statens industriverk på ansökan av den som 
driver en fjärrvärmeanläggning förklara anläggningen för allmän, om det 

finns behov av anläggningen från allmän synpunkt. Ägare av fastighet 
inom en allmän fjärrvärmeanläggnings verksamhetsområde har rätt att få 

fastigheten ansluten till fjärrvärmenätet om fastigheten behöver anord
ningar för värme samt behovet inte kan med större fördel tillgodoses på an
nat sätt. Å andra sidan är fastighetsägaren i princip skyldig att betala avgift 
enligt taxa som huvudmannen fastställer. antingen han utnyttjar anslut

ningsrätten eller ej. Avgifterna får inte överstiga självkostnaderna och 
skall fördelas mellan fastigheterna på ett rättvist och skäligt sätt. 

Frågan om den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmeanläggningar har ta

gits upp av statens industriverk i den tidigare nämnda rapporten Tätorter
nas och den tunga industrins energiförsörjning. Enligt verket hämmas ut
byggnaden av svårigheter för kommunerna att finansiera anläggningarna. I 

rapporten föreslås att möjligheterna till lån för fjärrvärmeanläggningar 
skall förbättras. Rapporten har remissbehandlats och bereds i dessa delar 

f. n. inom regeringskansliet. 
Bestämmelserna i 136 a § byggnadslagen (1947: 385, 136 a § ändrad se

nast 1976: 213) om lokaliseringsprövning av industriell och liknande verk
samhet utvidgades den I juli 1975 till att omfatta även prövning från ener

gihushållningssy11pu11kt. Prövningen ger möjlighet att bedöma vilka an
språk på energi som ställs i samband med nyanläggningar och utbyggnader 

inom industrin. Vid prövningen kan också energieffektiviteten hos olika 
projekt granskas. Lokaliseringstillstånd kan om så bedöms erforderligt för
enas med särskilda villkor beträffande energianvändningen. Sådana villkor 

har fastställts för bl. a. Cementa AB:s utbyggnad av cementindustrin i Slite 
och Södra skogsägarna AB:s utbyggnad av massa- och pappersindustrin i 
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Mönsterås. 
Sedan stödet till energihesparande åtgärder infördes våren 1974 har 

riksdagen hittills anvisat sammanlagt I 431 milj. kr. för sådant stöd. varav 

1 183 milj. kr. för åtgärder inom bostäder. statliga. kommunala och lands
tingskommunala byggnader m. m. och 248 milj. kr. inom näringslivet. Mot 
bakgrund av bl. a. industriverkets rapport Tätorternas och den tunga in

dustrins energiförsörjning och remissbehandlingen av denna föreslås nu att 
stödet till energibesparande åtgärder inom näringslivet mer än fördubblas i 

förhållande till innevarande budgetår till 170 milj. kr. för budgetåret 

1977/78. Chefen för bostadsdepartementet avser att senare i vår lägga fram 
förslag till regeringen om ekonomiska stödåtgärder och andra åtgärder av

seende energihushållningen i bostäder. statliga och kommunala byggnader 

m. m. under budgetåret 1977/78. 
Regeringen anser det angeläget att det även inom ramen för en stram 

kreditpolitik ställs tillräckliga kreditresurser till förfogande för energibe

sparande investeringar. 
Regeringen har beslutat om viss fortsatt nedsättning av energiskatten för 

industrin år 1977. Regeringen avser vidare att förelägga riksdagen förslag 
om att höja energiskatten för elkraft med I öre per kWh för annan förbruka

re än industrin. 

Bränsleförsörjning 

Produktion och förbrukning av olja i världen har nu i det närmaste nått 
upp till 1973 års nivå. Produktionen av råolja i flera av de stora producent

länderna inom Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) lig

ger nära de tak som har fastställts av regeringarna i resp. land. 
Efterfrågan inom OECD-områdct. som svarar för ca 70 % av världens 

totala förbrukning, beräknas under år 1976 ha ökat med ca 7 % i förhållan
de till föregående år. Ökningen beror främst på den förbättrade konjunktu
ren i de ledande industriländerna. En bidragande faktor under andra halv
året 1976 har varit lageruppbyggnad inför en förväntad höjning av oljepri

serna fr. o. m. år 1977. Det beslut som i december har fattats av flertalet 

OPEC-länder innebär att priset för den råoljekvalitet som utgör grunden 
för OPEC:s prissättning höjs från 11:51till12:70 från den 1 januari 1977 
och till 13:30 från den l juli 1977, räknat i US dollar per fat. Detta motsva

rar en prishöjning med 12 a 13 % för hela år 1977. Två OPEC-länder har 

dock beslutat att t.v. höja sina oljepriser med endast 5 %. 
Under år 1976 synes OECD-områdets beroende av oljeimporten från 

Mellersta Östern och Afrika inte ha förändrats påtagligt. I Förenta staterna 

har den inhemska oljeproduktionen minskat, vilket har lett till en markant 

ökning av importen. Denna utveckling väntas komma att fortsätta. I Väst

europa har däremot produktionen från Nordsjön börjat lämna vissa bidrag 
till försörjningen. Norge är nettoexportör av råolja, och utvinningen i den 

brittiska delen av Nordsjön svarar redan mot ca en femtedel av Storbritan

niens oljeförbrukning. 
Beträffande oljeförbrukningens utveckling under år 1977 råder stor 
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ovisshet. Förutsatt att återhämtningen i konjunkturen i OECD-omrädet 
sker långsamt väntas förbrukningen komma att ligga nära 1976 års nivå. 

Under denna förutsättning väntas den tillgängliga produktionskapaciteten 
för råolja kunna tillgodose behoven. När det gäller transport- och raffine

ringsleden råder alltjämt en betydande överkapacitet. 
Det som här har sagts beträffande försörjnings läget för OECD-området i 

dess helhet gäller även för Sverige. 

Under år 1976 har riksdagen godkänt vissa förslag rörande den statliga 
verksamheten på. oljeområdet (prop. 1975/76: 124, NU 1975/76: 44, rskr 

1975/76: 262). Svenska Petroleum AB, som ägs med hälften vardera av 

statens vattcnfallsverk och LKAB, har därigenom fått ökade resurser. Bo
laget har genom avtal med Svenska BP AB fått tillgång till en landsomfat

tande distributionsapparat. Inköp och försäljning sker dock i bolagets egen 
regi. Svenska Petroleum h•~r nu inlett sin verksamhet på den svenska 

marknaden. Försäljningen omfattar främst eldningsoljor för stora förbru

kare inom industrin och den offentliga sektorn. 

Svenska Pecroleum har hittills baserat försäljningen på köp av raffinera
de oljeprodukter på den internationella marknaden. Parallellt härmt:d un

dersöks möjligheterna för bolagd. all skaffa !;ig direkt tillgång till råolja ge

nom avtal med producentländer eller genom andelar i oljefyndigheter. 
Prospektering efter olja bedrivs av de två halvstatliga bolagen Oljepro

spektering AB lOPAB) och Petroswcde AB. OPAB har hittills lagt ned ca 

170 milj. kr. på undersökningar inom svenskt område. De borrningar som 
har skett sommaren 1976 i havsområdet öster om Gotland har inte lett fram 
till några utvinningsbara fyndigheter. OPAB:s koncessioner och undersök
ningstillstånd löper ut i juni 1977. Bolaget har begärt en förlängning med 
sex månader i syfte att möjliggöra vissa utredningar om den fortsatta verk

samheten. 
Petroswede har under år 1976 deltagit i två borrningar på norsk konti

nentalsockel. Genom att minska sitt tidigare engagemang i prospektering i 
Egypten har bolaget fått möjlighet till vissa nya insatser inom nuvarande 

ram av 100 milj. kr. för verksamheten. Bolaget ingår bl. a. i ett konsortium 
som har sökt koncessioner i den på.gående s. k. femte licensrundan i brittis

ka Nordsjön. 
Projektering av ett statlig raffinaderi vid Brofjorden med en kapacitet av 

7 milj. ton råolja bedrivs av ett särskilt bolag inom Statsföretaggruppen. 

Statsraff AB. Tillstånd för projektet enligt 136 a § byggnadslagen har med
delats, liksom koncession enligt miljöskyddslagen (1969: 387). Ett fullstän

digt underlag för att ta ställning till projektet väntas föreligga i början av å.r 

1977. 
En särskild norsk-svensk kommitte, som har tillsatts av industrimi

nistrarna våren 1976, har studerat möjligheterna för ett närmare samarbete 
mellan Norge och Sverige på främst oljeförsörjningens och petrokemins 

områden. Kornmitten skall bl. a. klarlägga det framtida behovet av raffina

derikapacitct i de båda länderna. Vidare skall kommitten göra en jämförel-
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se av kostnaderna för en utbyggnad av raffinaderiet i Mongstad i Norge 

och för ett motsvarande nytt raffinaderi vid Brofjorden. I uppdraget ingår 

även att undersöka möjligheterna för ett närmare samarbete om marknads
föring av raffinerade norska oljeprodukter i Sverige. Kommitten väntas 
avge en rapport i fehruari 1977. 

Arbetet med att undersöka möjligheterna att införa naturgas i Sverige 

har fortsatt. Ett särskilt bolag, Swedegas AB, har bildats med uppgift att 

planera och samordna arbetet. Staten äger genom vattenfallsverket 5 t % 

av aktierna i bolaget. Överenskommelse har träffats om att Swedegas skall 
överta aktiemajoriteten i AB Sydgas. som företräder ett antal potentiella 
förbrukare av gas i Sydsverige. 

Swedegas har inlett ett samarbete med det danska statliga bolaget Dansk 

Olie & Naturgas A/S i syfte att klarlägga möjligheterna att bygga upp en 

naturgasmarknad i Danmark och Sydsverige under 1980-talet på grundval 
av naturgas från Nordsjön. Överläggningar i frågan har ägt rum även på re
gerings nivå mellan Danmark, Norge och Sverige. 

Svenska Gasföreningen har hemställt om vissa åtgärder i syfte att för
bättra stadsgasverkens ekonnmiska situation. Överläggningar i frågan har 

ägt rum på grundval av ett faktaunderlag från statens industriverk (SIND 

PM 1976: 4). Stadsgas verken har nyligen beviljats uppskov till den I janua
ri 1978 med skyldigheten att beredskapslagra råvara för framställning av 

gas (prop. 1976/77: 17, FoU 1976/77: 3, rskr 1976/77: 30). I övrigt bereds 

frågan inom regeringskansliet. 
Läget b1.:träffande försörjningen med kärnbränsle har under år 1976 inte 

förändrats nämnvärt. Beträffande naturligt uran har kraftföretagen tidigare 

tecknat kontrakt med olika leverantörer för tiden t. o. m. år 1985. Behoven 
är helt täckta t. o. m. år 1979. För första hälften av 1980-talet väntas emel
lertid ett betydande underskott, bl. a. beroende på att en leverantör 
med hänvisning till det ändrade läget på uranmarknaden har förklarat sig 
inte kunna fullgöra sina kontraktsenliga åtaganden. Under år 1976 har det
ta delvis kunnat kompenseras genom kontrakt med andra leverantörer. 

Beträffande anrikning föreligger kontrakt med US Energy Research and 
Development Administration t. o. m. år 1995 för samtliga de tolv kämkraft
reaktorer för vilka tillstånd enligt atomenergilagen (1956: 306) har medde
lats. En reservkvantitet har upphandlats i Sovjetunionen. För upparbet

ning av det använda bränslet föreligger kontrakt endast för två reaktorer 
med British Nuclear Fuels Limited (BNFL) t. o. m. år 1979. 

Kämkraftföretagens upphandling av bränsle samordnas genom det sam

ägda Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, som i viss utsträckning även 

tecknar kontrakt för delägarnas räkning. Staten har ställt en garanti på f. n. 
högst 800 milj. kr. för bolagets åtaganden inom kärnbränslecykeln (prop. 

1974: 170, NU 1974: 56. rskr 1974: 396). Av garantibeloppet har hittills ca 

475 milj. kr. tagits i anspråk. 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 152 

Elförsörjning 
Sveriges försörjning med elektrisk energi är alltjämt till större delen ba

serad på inhemska vattcnkrafttillgångar. Produktionen av vattenkraft un

der budgetåret 1975/76 uppgick till 56,3 TWh, vilket motsvarade 69.4'7< av 

den totala elproduktionen inom landet. I övrigt producerades 14,8 TWh 
(18,2 %) i kärnkraftverk, 6,6 TWh (8, I%·) i fossileldadc mottrycksanlägg

ningar, 3,3 TWh (4, I%) i fossilcldade kondenskraftvcrk och 0.1 TWh 

(0,2 %) i gasturbiner. Importen uppgick till 8, 1 TWh och bestod huvudsak

ligen av vattenkraft från Norge. Exporten - i första hand till Finland - ut
gjorde 6,2 TWh exkl. överföringsförluster. 

Den totala förbrukningen av elektrisk energi i landet inkl. samtliga över
föringsförluster uppgick till 83 TWh, vilket innebär en ökning med 3,8 '7c 

jämfört med förbrukningen budgetåret 1974/75. Motsvarande ökningstal 

budgetåret 1974/75 var 4,5 % och budgetåret 1973/74 2.4%. Ökningen un

der budgetåret 1975/76 hänför sig helt och hållet till övrigscklom, dvs. hus
håll, handel, jordbruk, offentlig service m. m. Förbrukningen inom indu

strin underskred föregående budgetårs förbrukning med 3,5 %. 

De riktlinjer för energihushållningen som riksdagen fattade beslut om i 

maj 1975 (prop. 1975: 30, NU 1975: 30, rskr 1975: 202) utgår bl. a. från en 

förväntad ökning av elförbrukningen med 6 % per år i genomsnitt under 
perioden 1973-1985. Utvecklingen hittills har varit betydligt långsamma
re. Någon ny prognos för tiden t. o. m. år 1985 finns inte. Statens industri

verk har gjort en studie (SOU 1975: 96) över den totala energiförbrukning
en i landet under perioden 1975-1980. Studien har redovisats i bilaga till 
rapporten (SOU 1975: 89) Långtidsutredningen 1975. Enligt industriver
kets beräkningar kommer förbrukningen av elektrisk energi år 1980 att lig
ga något under den nivå som skulle erhållas vid en genomsnittlig årlig ök

ning av 6 % från år 1973. 

Industriverket planerar att senare i år redovisa en prognos för energian
vändningen i landet fram till år 1990 eller år 1995. Även Centrala driftled
ningen (CDLJ avser att presentera en ny prognos vad gäller den framtida 
förbrukningen av elektrisk energi. 

Riktlinjerna för energihushållningen innebär beträffande vattenkraften 

att denna fram till år 1985 bör byggas ut för en årlig produktion av ca 5 TWh 
utöver produktionen i befintliga eller lovgivna anläggningar. Detta produk

tionstillskott hade enligt prop. 1975: 30 bedömts möjligt att uppnå genom 

utbyggnader som ger förhållandevis små skadeverkningar, i första hand 
om-, till- och vissa nybyggnader i de redan exploaterade älvarna. Vad gäl
ler vattendragen i södra Norrland och norra Svealand, vilka hade behand

lats i betänkandet (SOU 1974: 22) Vattenkraft och miljö, hade i propositio
nen angetts dels utbyggnadsprojekt som borde vara öppna för prövning en

ligt vattenlagen ( 1918: 523) i vanlig ordning, dels projekt beträffande vilka 
nya beslut om utbyggnad t.v. inte borde fattas. Riksdagen beslöt att föra 
ytterligare ett antal projekt till den senare kategorin. Riksdagens ställ

ningstaganden till sådana undantagna projekt kommer att aktualiseras när 
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regeringens förslag med anledning av betänkandet (SOV 1976: 28) Vat
tenkraft och miljö 3 läggs fram. Betänkandet har remissbehandlats. 

Femkiirnkraftblock - Oskarshamn I och 2, Barsebäck I samt Ringhals I 

och 2 - är i drift. Laddningen med bränsle av ett sjätte block - Barsebäck 
2 - har nyligen påbörjats. Blocket planeras bli taget i drift i början av år 
1977. 

Det tredje blocket i Ringhals väntas bli färdigbyggt senare under år 1977. 

Vattenfallsverket har påbörjat förberedelser för att ta detta block i prov
drift. Ytterligare tre block - Forsmark I, Ringhals 4 och Forsmark 2 - be
finner sig i olika utbyggnadsstadier. Blocken planeras av kraftföretagen bli 
tagna i drift resp. åren 1978, 1979 och 1980. Arbetena på Forsmark 3 och 

Oskarshamn 3 utgörs f. n. främst av ingenjörsinsatser. Några arbeten av 
betydelse på utbyggnadsplatsema har ännu inte satts igång. Huruvida de 

block som ännu inte tagits i drift eller är under utbyggnad kommer att byg
gas färdiga och bli tagna i drift blir beroende av hur kraftföretagen kommer 
att bedöma möjligheterna att uppfylla villkoren enligt det idag framlagda 
förslaget till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, 
m. m. (prop. 1976/77: 53) och på regeringens ställningstaganden vid pröv
ning enligt nämnda lag. 

I rapporten Tätorternas och den tunga industrins energiförsörjning har 
industriverket också kartlagt förutsättningarna för ytterligare utbyggnad 
av kraftvärme. 

Industriellt mottryck kan enligt rapporten ge en elproduktion är 1985 av 
8 TWh i enlighet med riktlinjerna för energihushållningen under förutsätt
ning att utbyggnader av mottrycksanläggningar inom industrin subventio
neras. 

Enligt industriverket är behovet av fler kraftvärmeverk f. n. litet. När 
sådana produktionsanläggningar längre fram behövs bedömer verket att de 
kan komma till stånd under förutsättning av att fjärrvärmenäten kommer 
att vara tillräckligt utbyggda för att ge underlag för en ökad elproduktion. 
Härför krävs enligt industriverket förbättrade finansieringsmöjligheter för 
fjärrvärmeutbyggnad. 

Regeringen anser en utbyggnad av kraftvärmeverk angelägen och kom
mer att upprätta en plan härför. 

Fossileldade kraftvärmeverk projekteras f. n. i bl. a. Göteborg. I sam
band därmed övervägs möjligheterna att utföra anläggningen för både kol
och oljeeldning. 

Eldistribution 

Riksdagen har våren 1976 godtagit förslag till riktlinjer för strukturom

vandlingen på eldistributionsområdet (prop. 1975/76: 100 bil. 15, NU 
1975/76: 45, rskr 1975/76: 263). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationalise
ringen av eldistributionen bör ske med utgångspunkt i att huvudansvaret 
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för eldistributionens ordnande åvilar det allmänna. Det fortsatta arbetet 

bör bedrivas utifrån förutsättningen att de enskilda elkonsumenterna skall 

tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållanden. Statens industriverk 

har fått en kraftigt förstärkt ställning som koncessionsmyndighet. Detta 

ställer ökade krav på verket och skärper också vikten av att dess beslut är 

väl förankrade hos de närmast berörda intressenterna. Vid industriverket 

har därför inrättats ett råd för eldistrihutionsfrågor med uppgift att bistå 

verket vid behandlingen av ärenden som hör samman med eldistributio

nen. Rådet består av representanter för olika intressenter på eldistribu

tionsområdet. 
För att underlätta frivilliga överlåtelser av eldistributionsanläggningar 

har en nämnd för 1•ärdering m• eldistributionsanliiggning m. m. inrättats. 

Nämnden prövar frågor om värdering av anläggning så att priset blir rim

ligt från såväl köparens som säljarens synpunkt. Förfarandet inför nämn

den är frivilligt. 

Kraftledningsintrångsutredningen (Fi 1969: 52) avlämnade i december 

1974 sitt betänkande ( Ds I 1974: 11) Förslag till normer för ersättning vid 

intrån1-: m• kraftledni111-: i åkermark och liknande mark. Normerna ersätter 

tidigare gällande "1948 års åkernormer" och har överlämnats till statens 

vattenfalls verk för att tillämpas i verkets verksamhet. 

Frågan hur e/fiirsii1j11ingen på Gotland på sikt skall lösas bereds f. n. 

inom regeringskansliet. Förhandlingar och överläggningar har tagits upp 

med berörda kraftföretag och med Gotlands kommun i syfte att pröva 

lämpliga vägar till en utjämning av de priser som företag och enskilda får 
betala för elenergi på Gotland och de priser som betalas på fastlandet. När 

dessa har avslutats. vilket beräknas ske under våren 1977, avser regering

en att återkomma till riksdagen i frågan. I anslutning härtill kommer också 

en projektplan för vindkraftförsök på Gotland att övervägas. 
Under budgetåret 1977/78 påbörjas utbyggnaden av en ledning på sträc

kan Odensala (Uppland) - Grantorp - Hall (Södermanland). Avsikten är 

att ledningen skall byggas för 800 kV spänning men t.v. drivas med 400 

k V. Ledningen behövs för att Storstockholmsområdets försörjning med 
elektrisk energi skall kunna klaras. 

Kärnkraftens säkerhctsfrågor 

Regeringen har. efter hörande av lagrådet. lagt fram ett förslag till /ag 

om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m. m. (prop. 

1976/77: 53). Förslaget innebär att kärnreaktor får tas i drift endast om 

reaktorns innehavare har företett avtal som på ett betryggande sätt till

godoser behovet av upparbetning av använt kärnbränsle och har visat hur 

och var en helt säker slutlig förvaring av det vid upparbetningen erhållna 

högaktiva avfallet kan ske. För det fall att upparbetning inte äger rum ställs 

kravet att innehavaren skall visa hur och var en helt säker slutlig förvaring 
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av det inte upparbetade kärnbränslet kan ske. Frågor om tillstånd enligt la

gen skall enligt förslaget prövas av regeringen. 

Den föreslagna lagen gäller inte för de fem reaktorer som var tagna i drift 

hösten 1976. För Barsebäck 2. som är färdig. innebär förslaget att reaktorn 

får tas i drift utan särskilt tillstånd. Den får do1:k drivas efter utgängen av 

år 1977 endast om reaktorns innehavare före utgången av september 1977 

har företett avtal som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet av uppar

betning eller, alternativt. har visat att hanteringen av använt. inte upparbe

tat kärnbränsle kan ske på ett hi.:lt säkert sätt. 
Enligt förslaget har innehavaren av en reaktor som vägras tillstånd eller 

som till följd av lagen inte kan utnyttja tillstånd enligt atomenergilagen rätt 

till ersättning av staten i princip motsvarande de kostnader som han har 

lagt ned före lagens ikraftträdande. 

I syfte att söka uppfylla de krav som ställs i lagförslaget har de berörda 

kraftföretagen beslutat att genomföra ett utrednings- och utvecklingspro
gram. projekt kämbriinslesiikerhet, avseende hantering av bestrålat kärn

bränsle. Programmet skall genomföras under en period av 12 a 18 måna
der. Kostnaderna, som skall bäras helt av kraftindustrin, beräknas till 30 

milj. kr. 
Arbetet kommer att bedrivas som ett separat projekt inom ramen för 

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och i samarbete med andra institutio

ner och företag som är verksamma på området. Projektet kommer att kun

na följas av bl. a. programrådet för radioaktivt avfall och AB Atomenergi. 

Huvuddelen av insatserna kommer att ägnas åt studier och försöksverk
samhet rörande slutförvaring av det högaktiva avfallet i berg. 

Svensk Kärnbränsleförsörjning förhandlar f. n. om ett upparbetningsav

tal t. o. m. år 1989 för samtliga svenska kraftreaktorer med de statliga brit

tiska och franska kärnbränsleföretagen. Dessa avser att under 1980-talet 
bygga ut kapaciteten vid de nuvarande upparbetningsanläggningarna i 

resp. Windscalc och La Hague. Det upparbetande företaget torde komma 
att förbehålla sig rätt att efter viss tid skicka tillbaka det högaktiva avfallet 

till Sverige. 
Utredningen (I 1972:08) om radioaktii•t avfall (Aka-utredningen) har i 

maj 1976 avgivit sitt slutbetänkande (SOU 1976: 30-31) Använt kärn

bränsle och radioaktivt avfall. Utredningen har lämnat förslag om hante

ring och upparbetning av använt kärnbränsle. hantering och användning av 

plutonium. slutlig förvaring av högaktivt avfall, hantering och förvaring av 
låg- och medelaktivt avfall, nedläggning av kärntekniska anläggningar, 

forskning och utveckling samt om vissa organisations- och finansierings

frågor. 
Betänkandet har remitterats till ett stort antal centrala och regionala stat

liga myndigheter, forskningsinstitutioner, organisationer och företag. 

Förslagen från utredningen tillsammans med remissyttrandena över för

slagen har överlämnats till energikommissionen för att ingå i underlaget för 
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dess bedömningar rörande kärnkn1ftens säkerhet och miljöpåverkan samt 

hanteringen av det högaktiva avfallet. 

Aka-utredningcn föreslår att det vid statens kärnkn1ftin.1pl"kti1111 inrMt:-ti:l 

en särskild enhet rör avfallsfrågor med ansvar även för det säkerhetsinrik

tade utvecklingsarbete som krävs för inspektionens kontroll av hantering 

och ji)rvarinR m· använt bränsle och radioaktivt avfall. Denna fråga be

handlas i det följande (anslaget E 2 Statens kärnkraft.inspektion: Furvalt

ningskostnader). 
Kärnkraftinspektionen har liksom förcgåendc år gell ut k.vartalsrappor

ter över driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken. I rapporterna re

dovisas sådana driftstörningar som inspektionen har bedömt som särskilt 
intri;ssanla. Del innebär främst att inspektionen redovisar störningar som 

ar av allvarligan:: kurakliir dler som :ir typiska exempel på komplikationer 

vid driflcn. R:ipporterna in11c::hållcr 11ckså diagram över etfokt11ivåcr i de 

olika blocken. månad för månad. 

Kärnkraftinspektioncns sammanfattande kommentar har genomgående 

varit all hlol'.kens säkerhetssystt:m m:h deras reservsystem har fungerat på 

avsett vis och att inga siikcrhctsri!)ker har förekommit 11nllcr tlcn re.dovisa
dc perioden. 

Liksom tidigan: har del övervägande antalet driftstörningar varit sä.dana 

~om kan hänföras till turbin, gcricrnlor eller andra systern utanför reaktor

systemet. I några fall har konstaterats sprickbildning i matarvattenspridar

na. Vidare har vissa pumpar, ventiler och rör fått repareras eller bytas ut. 

Trots ökad renskapacitet i kylvattenintaget i Ringhals har den rika före
komsten av maneter orsakat upprepade effektreduktioner och driftavbrott 
vid Ringhals 2 under tredje kvartalet 1976. Ringhals I har under hela år 

1976 drabbats av ä.terkommande driftstörningar, främst på grund av fel i 

turbinsystemet. 
Kärnkraftinspektionens arbete med en reaktorsäkerhetsstudie har fort

gått planeligt. Under hösten 1976 har de olika avsnitten utarbetats med sik

te på sammanställning under första kvartalet 1977. Rapporten skall över

lämnas till regeringen före den I juli 1977. I uppdraget ingår att samla in, 

bearbeta och utvärdera de erfarenheter som erhålls vid drift av kommersi
ella lätt vattenreaktorer i Sverige och utomlands. Inspektionen skall vidare 

belysa möjligheten att analysera och kontrollera säkerheten hos lättvatten

reaktorer, betydelsen av nationella och internationella reaktorkonstruk

tionsnormer för reaktorsäkerheten samt utformningen av driftorganisation 

och utbildning av driftpersonal för att bäst tillgodose säkerheten vid kärn

kraftdrift. Vidare skall belysas vilka forskningsresultat som har uppnåtts 

eller kan väntas bli uppnådda på reaktorsäkerhetsområdet. 

På området kärnsäkerhetsforskning har kärnkraftinspektionen under år 

1976 med regeringens godkännande beslutat bidra till flera internationella 
projekt. I samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge, inom 

ramen för det s. k. Norhav-avtalet, skall inspektionen bidra till kostnader-
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na för utveckling av ett datorprogram för analys av nödkylningsförlopp 
samt verksamhet som syftar till utbyte med Förenta staterna av informa

tion rörande experiment med kylmedelsförlust i en reaktor. 
Inspektionen har vidare med regeringens godkännande beslutat att bidra 

till det internationella forskningsprojektet CFT (Critical Flow Tests) i 

Marvikenanläggningen. Detta projekt avser experiment i syfte att bestäm
ma massflödet hos det utströmmande vattnet vid ett antaget rörbrott i en 

reaktoranläggning. Experimenten avses bli utförda under ledning av AB 
Atomenergi och i samarbete mellan Sverige, Frankrike, Japan och Förenta 

staterna. Forskningsprojektet i sin helhet beräknas pågå under tre år. 
Vad gäller åtgärder för hanteringen av radioaktivt avfall har programrå

det j("ir radioaktil't a1fall under året fullföljt pågående utvecklingsarbete 

och tagit initiativ till ytterligare sådant arbete. Programrådets verksam

hetsplan för 1976/77 rymmer insatser inom fyra programområden, nämli
gen hantering av medel- och lågaktivt reaktoravfall. transport och central 

lagring av utbränt bränsle och aktiverade reaktorkomponenter, separering 
och solidifiering av högaktivt avfall samt slutlig deponering av högaktivt 
avfall. 

Under dessa programområden har programrådet initierat omkring 25 

projekt. Projekten har lagts ut i form av beställningar hos Kämbränslebo

lebolaget, forskningsinstitutioner, fristående forskargrupper samt konsul

ter. Merparten av arbetet har beställts hos AB Atomenergi. 
Under åren 1975 och 1976 har överläggningar ägt rum i London mellan 

vissa stater - däribland Förenta staterna, Sovjetunionen, Storbritannien, 
Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland - rörande gemensamma 

riktlinjer för export på det nukleära området. Sedan regeringen den 25 

mars 1976 beslutat tillämpa överenskomna riktlinjer har Sverige deltagit i 
överläggningarna. 

Beredskaps- och miljöfrågor 

Energiberedskapsutredningen (H 1974: 03) avlämnade i september 1975 

sitt betänkande (SOU 1975: 60-61). Regeringen har därefter berett riksda
gen tillfälle att bl. a. ta del av vad föredragande statsrådet anfört i fråga om 

åtgärder i syfte att begränsa energiförbrukningen i kristid. Riksdagen läm
nade föredragande statsrådets anförande utan erinran (prop. 1975/76: 152, 

FöU 1975/76: 35, rskr 1975/76: 298). 

Ransonerings/agsl/fred11i11ge11 (H 1974: 02) som tillkallades med uppgift 

att göra en översyn av allmänna ransoneringslagen, varvid särskilt skulle 

beaktas att lagen skulle kunna tillämpas också i s. k. frcdskriser. har i no
vember 1975 överlämnat sitt betänkande (Ds H 1975: 3). Förslagen i betän
kandet övervägs f. n. inom regeringskansliet. 

1975 års oljelagringskommitte (H 1975: 03) har nyligen i betänkandet 
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(SOU 1976: 67) Bereds/.:apslagring ll\' olja. kol och uran lagt fram förslag 

rörande lagringsprogram för perioden 1978-1984. Förslagen omfattar för

utom råolja och oljeprodukter även koks och kärnbränsle. Betänkandet re

missbehandlas f. n. 

Riksdagen har nyligen beslutat om vissa åtgärder för att motrer/.:.a nega

tiva effekter av sw1ve/uts/äpp (prop. 1976/77: 3. JoU 1976/77: 4. rskr 

1976/77: 24). Målet är att svavelutsläppen till år 1985 skall ha minskat till 

den nivå som gällde i början av 1950-talet. Bl. a. har antagits en lag om sva

velhaltigt bränsle som ger regeringen befogenhet att meddela föreskrifter 

beträffande förbränning, handel m. m. av fossilt bränsle som är påkallade 

från miljöskyddssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Med stöd av lagen 

kan regeringen successivt utvidga de områden i landet där man inte får an

vända tjock eldningsolja som har högre s vavclhalt än 1,0 o/c. Regeringen 

har i december 1976 beslutat att restriktionerna i en första etapp som ge

nomförs redan år 1977 skall omfatta hela södra Sverige upp till Mälardalen 

och Värmland. Också i den tunna eldningsoljan skall svavelhalten sänkas. 

När det gäller senare etapper iir avsikten att slutlig ställning skall tas ftr 

1978 i samband med beslut om den framtida energipolitiken. 

Energi- och miljökommitten (Jo 1976: 02) tillsattes på våren 1976. Kom

ffi:itten skall ställa samman, komplettera och utvärdera tillgängligt material 

som underlag för en bedömning av riskerna för negativa effekter på männi

skors hälsa och på miljön vid produktion och konsumtion av energi. Upp

draget skall redovisas senast den I juli 1977. 

Internationellt energisamarbete 

Inom det internationella energiorganet, IEA, har överenskommelse träf

fats om närmare detaljer för det långsiktiga samarbetet. Denna fråga redo

visas utförligt i det följande. Vidare har arbete inletts på ett system för in

formation om oljebranschens kapitalbehov m. m. Fördelningssystemet för 

olja har testats teoretiskt. Utvecklingen av IEA:s forskningssamarbete re

dovisas närmare vid behandlingen av anslaget Energiforskning. 

IEA har fungerat som beredningsorgan i energifrågor för deltagande in

dustriländer i konferensen om internationellt ekonomiskt samabete (''dia

logen", CIEC) i Paris. Sverige har i egenskap av auditör följt arbetet inom 

konferensens energikommission. Konferensen väntas komma att avslutas 

genom ett möte på ministernivå under våren 1977. 

Inom FN:s europakommission (ECE) deltar Sverige i tre olika kom

mitter för el, gas resp. kol. 

Det mer specialiserade energisamarbetet inom bl. a. internationella 

atomenergiorganet (IAEA) och OECD:s kärnenergiorgan (NEJ.) har fort

gått. 

Det nordiska samarbetet på energiområdet har fortsatt på grundval av 

de riktlinjer som fastställdes av Nordiska ministerrådet i början av år 1975. 
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Program för det långsiktiga energisamarbetet inom IEA 

Våren 1975 godkände riksdagen att Sverige anslöt sig till avtalet om ett 

internationellt energiprogram (prop. 1975: 42, NU 1975: 29, rskr 1975: 180). 

Ansvaret för att genomföra programmet ligger på det internationella ener

giorganet (IEA). F. n. är 19 av OECD:s medlemsländer anslutna till IEA. 
Det internationella energiprogrammet omfattar fyra huvudsakliga verk

samhetsområden: 
- ett system för fördelning av olja mellan IEA:s medlemsländer i tillför-

selkriser 

- ett informationssystem avseende den internationella oljemarknaden 

- långsiktigt energisamarbete 

- kontakter med oljeproducerande länder och med andra oljekonsume-

rande länder. 

lEA:s beslutande organ är styrelsen och verkställande kommitten. När

mast under dem skall enligt avtalet finnas fyra ständiga grupper för de fyra 
verksamhetsområdena. Senare har även en kommitte inrättats för forsk

nings- och utvecklingssamarbetet. 

I det följande behandlas endast det lå.ngsiktiga energisamarbetet. För en 

närmare redogörelse beträffande IEA:s uppgifter inom de övriga tre områ.

dena hänvisas i första hand till avtalstexten, som i sin helhet är fogad som 

bilaga till prop. 1975: 42. Regeringen har senast i prop. 1975/76: 100 (bil. 15 
s. 142) översiktligt redovisat hur arbetet inom IEA hittills har fortgå.tt 

m.m. 
I det internationella energiprogrammets kapitel om långsiktigt samarbe

te (kapitel VII) sägs inledningsvis att deltagarländerna är beslutna att på 

längre sikt minska sitt beroende av importerad olja och att de i detta syfte 

skall dels upprätta nationella program, dels främja att gemensamma pro
gram antas när så är lämpligt. Särskilda samarbetsområden anges, nämli

gen hushållning med energi, utveckling av energikällor som kan ersätta im

porterad olja, forskning och utvecklingsarbeten inom energiområdet samt 
anrikning av uran. I avtalet. uppdras åt den ständiga gruppen för långsiktigt 

samarbete (SL T) att undersöka och rapportera till verkställande kom
mitten om samarbetsåtgärder inom dessa områden. Vissa allmänna riktlin

jer ges för detta arbete. 

Inom området energihushållning skall SL T överväga bl. a. gemensam

ma program för erfarenhets- och informationsutbyte och för besparingsåt

gärder. Inom området utveckling av energikällor som kan ersätta importe

rad olja skall SL T överväga bl. ~· gemensamma program för erfarenhets
och informationsutbyte, metoder och konkreta projekt för att utveckla 

energikällor samt kriterier, normer m. m. för miljöskydd. Inom området 

forskning och utvecklingsarbete skall SL T med förtur överväga gemen

samma program under tio uppräknade rubriker, bl. a. kolteknologi, sol-
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energi och behandling av radioaktivt avfall. Slutligen skall SLT inom om

rådet urananrikning överväga bl. a. gemensamma program för att följa ut

vecklingen i fråga om utbudet av naturligt och anrikat uran. för att under

lätta utvecklingen av uranresurser och anrikningstjänster, för att vid behov 

uppmuntra till internationella samräd om sädana frägor som kan komma 

upp i samband med ett ökat utbud av anrikat uran samt för att ordna in

samling. analys och spridning av uppgifter om planering av anriknings

tjänster. 

Enligt avtalet skulle IEA:s styrelse föreläggas förslag beträffande det 

långsiktiga samarbetet för beslut senast den I juli 1975. Arbetet inom SLT 

tog dock längre tid än beräknat. I slutet av år I 975 förelåg ett förslag till ett 

särskilt program för det långsiktiga energisamarbetet inom IEA. Program

met godkändes slutligt av IEA:s styrelse i mars 1976 och gäller därmed för 

medlemsländerna. 

Programmet. som i sin helhet jämte två bilagor bör fogas som underhi/a

ga I till regeringsprotokollet i detta ärende. innehåller i huvudsak följande. 

Programmet består av fem kapitel. I första kapitlet behandlas de allmän

na sxftena med programmet. Dessa är att bidra till säkerhet i energitillför

seln. till minskat beroende av importerad olja för ländergruppen samt till 

mer stabila förhållanden på världens oljemarknad. Programmet syftar till 

att ge en rättvis fördelning av förmåner mellan de deltagande länderna. Det 

slås fast att samtliga delar av programmet skall anses sammankopplade 

och att de skall genomföras på sådant sätt att en bestående balans av åta

ganden och fördelar garanteras. 

Genomförandet av programmet skall ske genom samordning av natio

nella ansträngningar och genom samarbete ägnat att 

- främja energihushållning 

- påskynda utvecklingen av alternativa energikällor inom och utanför 

I EA-området 
- uppmuntra och främja ny teknologi som ger effektiv produktion och an

vändning av energi 

- avlägsna juridiska och administrativa hinder och diskriminerande praxis 

och därigenom bidra till att de internationella energimarknaderna funge

rar effektivt. 

Deltagarländerna skall beakta utvecklingen inom konferensen för inter

nationellt ekonomiskt samarbete (CIEC) vid genomförande och eventuell 

revidering av programmet. 

I programmets fyra övriga kapitel utvecklas närmare de samordnings

och samarbetsåtgärder som skall vidtas inom vart och ett av de angivna 

områdena. Programmet innebär i huvudsak en konkretisering och vidare

utveckling av åtaganden som faller inom den allmänna ramen för det inter

nationella energiprogrammet. 

Det kan nämnas att i det fjärde kapitlet, som rör forskning och utveck-
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Iing, tas upp både de områden som finns angivna i det ursprungliga avtalet 

om ett internationellt energiprogram och ett antal nya områden som I EA:s 

styrelse angav vid ett särskilt möte om forskningsfrågor i december 1975. 
Till dessa områden hör exempelvis vindenergi, solkraft och geotermisk 

energi. 

På en punkt i programmet är det delvis fråga om ett nytt åtagande. I det 

tredje kapitlet. som gäller påskyndad utveckling av alternativa energikäl

lor, finns under rubriken "Generell samarbetsåtgärd" en bestämmelse om 

minimipris på olja på medlemsländernas inhemska marknader. Bestämmel

sen syftar till att uppmuntra och skydda nya investeringar i merparten av 

nu konventionella energikällor. Innebörden är att länderna skall se till att 

importerad olja inte säljs på deras inhemska marknader under ett pris 

motsvarande 7 US dollar per fat f. o. b. (dvs. f. n. ca 185 kr/m3). Detta av

snitt är det mest detaljerade i programmet. Frågor i anslutning till minimi

priset behandlas dessutom i en särskild bilaga. Huvudpunkterna är följan

de: 
- det referenspris på råolja. som skall utgöra 7 US dollar per fat eller mer, 

är priset på Arabian light 

- med ?lja menas både råolja och oljeprodukter. Frågan om undantag för 

sådana oljeprodukter som är råvara för petrokemisk industri skall dock 

studeras vidare inom SL T 

- olja som säljs mellan IEA-länder som är medlemmar av samma tull

union eller frihandelsomräde undantas 

- länderna skall sträva efter att inte tillämpa minimiprissystemet så att ol

ja. som produceras i ett IEA-land, diskrimineras i förhållande till olja 

frän utomstående länder 

- beslut om ändrad nivå för minimipriset fordrar enhällighet. Nivän kan 

upprätthållas genom uttagande av tull eller skatt eller genom införande 
av importkontroll eller på annat sätt som styrelsen )<.an enas om. 

Dessutom anges de närmare förutsättningarna för när minimiprissyste-

met skall utlösas resp. tas ur tillämpning. Bl. a. föreskrivs att behövligt par

lamentariskt bemyndigande att fullgöra åtagandet på ett fullt effektivt sätt 

skall inhämtas i god tid, när ett land eller en grupp av länder enligt vissa be

dömningar sannolikt kommer att behöva utlösa systemet. 

För egen del vill jag nämna följande. 

En ·tillämpning av programmet såvitt avser minimipris på olja föranleder 

lagstiftning. Det är emellertid för tidigt att nu förelägga riksdagen något 

lagförslag eftersom det f. n. inte är möjligt att ta ställning till om Sverige 

skall upprätthålla nivån genom uttagande av tull eller skatt eller genom in

förande av importkontroll eller på annat sätt, om och när minimipriset ut

löses för vår del. Inga tecken tyder f. n. på att världsmarknadspriset på rå

olja inom överskådlig framtid kommer att sjunka under angivna 7 US dol

lar per fat. Noteringen ligger sedan mer än ett år vid 11- 12 dollar per fat, 

och ytterligare höjningar har beslutats i december 1976. Även i det fall för-

I I -Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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slag med tiden väcks inom IEA att sätta en högre nivä för minimipriset 

skall riktpunkten liksom hittills vara, att nivån ungefär skall motsvara 

kostnadsnivån för alternativ energiproduktion inom IEA, dvs. den produk

tion som systemet är avsett att skydda. Som jag har nämnt krävs enighet 

för ett beslut inom 1 EA om att höja nivån för minimipriset. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om det långsiktiga energisamarbetet 

inom ramen för det internationella energiprogrammet. 

E 1. Statens elektriska inspektion 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

3 788990 

4 233 000 

4453000 

Elektriska inspektionen är den lokala statliga organisationen med upp

gift att utöva tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och handläg

ga därmed sammanhängande frågor. Inspektionen är organiserad på fem 

distrikt med kontor i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm, Hudiksvall 
och Skellefteå. Statens_ industriverk är chefsmyndighet för inspektionen. 

Chef inom nrje distrikt är en överinspektör som har uppgifter även som 

specialinspektör inom yrkesinspektionen. 

St·itskontoret har av regeringen fått i uppdrag att göra en översyn av in
spektionens verksamhet och organisation. Statskontoret vänta_s redovisa 

resultatet av utredningen senast den I april 1977. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

_. 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjuk värd 

1976/77 

22 
15 

37 

3400000 
5000 

Beräknad ändring ICJ77/78 

Statens 
industriverk 

+I 
of. 

+I 

+257000 
of. 

Föredra-
ganden 

} of. 

+ 164000 
of. 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Inspektionen Föredra-
ganden 

Rcseersättningar 223000 + 62000 + 27000 
därav utrikes resor (10000) (+ 5000) (of.) 

Lokalkostnader 416000 + 13000 + 9000 
Expenser 190000 + 52000 + 20000 

därav engångsutgifter (+ 24000) (+ 5000) 

4234000 +384000 +220000 

Upphördsmedel 
Försäljning av ritningar I 000 of. of. 
Nettoutgift 4233000 +384000 +220000 

Statens ind11.1·trh·erk 

I. Löne- och prisomräkning + 218 000 kr. 
2. I 0-alternativet räknar statens industriverk med indragning av en 

tjänst som förste distriktsingenjör, två arv odes tjänster som används till 
kartritning m. m. samt medel till resor och expenser (-221000 kr.). Kon

sekvenserna för verksamheten blir att resurserna för tillsynsuppgifter och 
arbetarskydd minskar samt att arbetet att bygga upp ett enhetligt aktuellt 

kartnät över elnätet avbryts. 

3. Som förstärkning av tillsynsverksamheten i västra distriktet behövs 

en tjänst som förste distriktsingenjör ( + 110000 kr. inkl. följdkostnader). 
4. Under anslagsposten Expenser behövs en engångsanvisning av 

21 000 kr. för inköp av dokumentskåp och instrument m. m. För personal
utbildning bör posten räknas upp med 5000 kr. Anslagsposten Reseersätt

ningar bör räknas upp med 30000 kr. för utvidgad reseverksamhet. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
4 453 000 kr. Jag har därvid beräknat medel även för personalutbildning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förslagsanslag av 4453000 kr. 

E 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

791514 

1000 

1000 

Statens kärnkraftinspektion har till uppgift att vara tillsynsmyndighet 

enligt atomenergilagen (1956: 306), att som central förvaltningsmyndighet 
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följa utvecklingen på kärnenergiornrådet, särskilt beträffande säkerhets

frågor, att fullgöra uppgifter enligt kungörelsen (1968: 46) med förordnan

den enligt atomansvarighetslagen ( 1968: 45}. att handha s1'ldana uppgifter 

med avseende på kontroll av atområbränsle och särskilt klyvbart material 

som följer av Sveriges internationella åtaganden samt att pröva behovet av 

forskning och utveckling rörande säkerheten hos nukleära anläggningar 

och vid transport av klyvbart material och ta initiativ till sådan forskning 

och utveckling som rör säkerheten hos de nukleära anläggningar för vilka 

koncession har beviljats eller ansökan ingivits. i den mån sådana uppgifter 

inte ankommer pä annan myndighet. 

Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en förestända

re. Till inspektionen är knutna tre rådgivande nämnder. av vilka en för frå
gor rörande säkerhctsnormer och reaktorsäkerhet i övrigt. en för frågor 

om kontroll av klyvbart material och en för frågor rörande forskning och 

ut veckling på kärnsäkerhetsomrädet. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 

( 1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion (ändrad senast 

1976: 244). Avgifterna avses medföra full kostnadstäckning för såväl för

valtningskostnader som kärnsäkerhetsforskning. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

Uppbiirdsmedel 
Tillsyn av atomenergi

anläggningar m. m. 

Nettoutgift 

1976/77 

27 
9 

36 

4827000 
5000 

230000 
266000 
477000 

(282000) 

5805000 

5 804000 

1000 

Beräknad ändring 1977/78 

r nspektionen 

+9 
+3 

+12 

+2401 000 
of. 

+ 147000 
+ 86000 

80000 
(- 136000) 

+2554000 

+2554000 

of. 

Föredra
ganden 

+7 
+2 

+9 

+ 1909000 
of. 

+ 101000 
+ 14000 
- 108000 

(- 151000) 

+1916000 

+ 1916000 

of. 
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Statens kiirnkrnftinspektion 

Det övergripande målet för kärnkraftinspektionens verksamhet är all 
främja den tekniska säkerheten i kärnenergianläggningar och vid hante

ringen av klyvbart material. 

Under budgetåret 1977/78 kommer t.olv eller tretton kärnkraftaggregat 

att vara underställda kärnkraftinspektionens kontroll. Antalet aggregat un
der uppförande och provdrift förändras inte från budgetåret 1976/77 till 

1977 /78 medan ett aggregat i normaldrift tillkommer. I det svenska kärn

energiprogrammet utgör kärnkraftverkens säkerhet en central fråga och 

största delen av inspektionens resurser är inriktade på att tillse att anlägg

ningar under drift eller under byggnad uppfyller ställda krav samt att söka 

utnyttja vunna erfarenheter för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

säkerheten. 

De säkerhetsbestämmelser som har utarbetats av de ledande kärnenergi

länderna är resultat av ett brett och intensivt säkerhetsarbete. Det är där

för enligt inspektionen en viktig och omfattande arbetsuppgift att följa 

dessa bestämmelser och pröva deras konsekvenser för svenska anlägg
ningar. 

I inspektionens direkta tillsyn av svenska kärnkraftverk utgör gransk

ning av bl. a. driftstörningar och komponentfel en väsentlig del. Ett nog

grant och systematiskt studium av sådana företeelser pågår redan i dag. 

Kvartalsvis publiceras rapporter om driftstörningar samt halvårsvis mer 

ingående tekniska rapporter. Enligt inspektionen är ett sådant studium ett 
av de bästa medlen för att identifiera svagheter i anläggningarnas delar och 

komponenter med det vidare syftet att finna åtgärder för en förbättrad sä
kerhet. Inspektionen avser att ytterligare intensifiera sin verksamhet inom 

detta område. 

Inspektionen finner det angeläget att i nuvarande skede speciellt utnyttja 
de svenska och utländska erfarenheterna från konstruktion. byggande och 
drift av kärnkraftverk för att gradvis höja ambitionsnivån för säkerheten. 

Inriktning och ambitionsnivå för kontrollen av klyvbart material i syfte 

att verifiera att kärnenergin endast används för fredliga ändamål styrs vä

sentligen av Sveriges internationella åtaganden. En tendens till förstärk
ning av denna kontroll syns f. n. tydligt i det internationella arbetet. 

Den av inspektionen styrda kärnsäkerhetsforskningen som inriktas på 

aktuella behov och problem i det svenska kärnenergiprogrammet, utgör 

också ett led i en strävan mot en högre säkerhetsnivä. Inspektionen efter

strävar inom detta område internationella kontakter och internationellt 

samarbete. 

Kärnkraftinspektionens förslag för budgetåret 1977/78 innebär i korthet 

följande. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 496 000 kr. 

2. Ökat antal kärnkraftverk i drift samt höjda ambitioner vad gäller in

ternt arbete och kontrollen av kärnkraftverken medför behov av utökad 
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verksamhet för tillsyn av kärnkraftverk. För detta behövs fyra biträdande 
reaktorinspektörer ( + 437 000 kr.). 

3. Ökade arbetsinsatser vad gäller kontrollen för exporttillstånd. fysiskt 

skydd. behandling av säkerhetsfrågor m. m. medför behov av ökad verk

samhet för kontroll av klyvbart material. För detta behövs ytterligare två 

byrå.direktörer ( + 224 000 kr.). 

4. Ökning av antalet beställda forskningsprojekt och större insatser för 

bedömning av varje projekt medför behov av ökad verksamhet inom ar

betsområdet kärnsäkerhetsforskning. Ytterligare en tjänst som byrå.ingen

jör hör inrättas(+ 89000 kr.). 

5. Utökat personalantal inom sakenhetema medför ökade krav på admi

nistrativa arbetsinsatser. Behov föreligger av en assistent och en kansli

skrivare(+ 136000 kr.). 

6. Utökat behov av konsultinsatser inom områdena tillsyn av kärnkraft

verk. kontroll av nukleärt material och kärnsäkerhetsforskning ( + 755 000 

kr.). 

7. Ökade medel erfordras till bl. a. resor. lokalkostnader, inventarier 

och automatisk databehandling(+ 183000 kr.). 

Vidare behövs som engångsanvisning 65 000 kr. för dataterminal, bild

skärmar. remsläsare och stans samt 69000 kr. för möbler och annonskost

nader. 

I skrivelse den 16 september 1976 erinrar inspektionen om att utredning

en (I 1972: 08) om radioaktivt avfall (Aka-utredningen) i sitt slutbetänkan

de (SOU 1976: 30-31) Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall har läm

nat förslag som berör bl. a. kämkraftinspektionens verksamhet. Dessa för

slag avser 

- en s~irskild gransknings- och kontrollenhet på bränsle- och avfallsområ

dct. 

- forsknings- och utvecklingsarbete som underlag för tillståndsgivning 

och kontroll. 

- tillsyns- och kontrolluppgifter med avseende på konstruktionen av 

kraftreaktorer och andra kärntekniska anläggningar i syfte att tillgodose 

säkerhetsmässiga krav vid en framtida nedläggning. 

Kärnkraftinspektionen har funnit att en enhet för avfallsfrågor vid in-

spektionen skulle ge en lämplig organisatorisk ram för en snabb förstärk

ning av myndighetsarbetet inom avfallsområdet. Mot denna bakgrund be

gär inspektionen bl. a. bemyndigande att inrätta en enhet för avfallsfrågor. 

Vidare begär inspektionen att medel beviljas till dels en tjänst som enhets

chef. dels en biträdestjänst vid den föreslagna enheten för avfallsfrågor 

(+225000 kr.). 

I skrivelse den 21 oktober 1976 har kärnkraftinspektionen - under hän

visning till inspektionens ökade uppgifter och allt större personalstyrka -

begärt medel för en tjänst som chef för den administrativa enheten 

(+ 157000 kr.). 
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Föredraganden 

Säkerhetsfrågorna är grundläggande för kärnkraften som energikälla. De 
långsiktiga problem och risker. med vilka kärnkraften är förknippad gäller 
främst hanteringen av det använda bränslet och det högaktiva avfallet. 

Men också kärnkraftverkens säkerhet är en central fråga och stora resur

ser måste ägnas tillsynen av att anläggningarna uppfyller ställda krav. Er

farenheter av säkerhetsproblem måste fortlöpande återföras och utnyttjas i 

syfte att åstadkomma ytterligare förbättringar i säkerheten. Det är ett oav

visligt krav att kärnkraftens risker bemästras på ett betryggande sätt. 

Statens kärnkraftinspektion har som övergripande mål för sin verksam

het att främja den tekniska säkerheten i kärnenergianläggningar och vid 

hanteringen av klyvbart material. För att uppnå detta mål arbetar inspek

tionen med prövning. övervakning och kontroll av de tekniska säkerhets
frågoma och frågor om skydd vad gäller såväl anläggningar som transpor

ter. lagring och annan hantering av klyvbart material. Inspektionen har 
med anknytning till detta arbete i uppgift att initiera. inrikta och utvärdera 

den forskning och utveckling inom kärnsäkerhetsområdet som är nödvän

dig för uppnående av det övergripande målet. 

Även erfarenheter utanför Sverige är givetvis av stor betydelse för kärn

säkerhetsarbetet. Drifterfarenheter, forskningsresultat och fördjupade ha

verianalyser har gett ett mycket omfattande regelsystem som innebär 

skärpta krav för många av kärnkraftverkens delar. Till kärnkraftinspektio

nens arbetsuppgifter hör att följa dessa bestämmelser och pröva deras kon
sekvenser för svenska anläggningar. 

Studierna av driftstörningar och komponentfel utgör en väsentlig del i 
den inspekterande verksamheten. Den detaljerade och systematiska rap

portering som inspektionen utför är ett verksamt medel för identifikation 

av svagheter i en anläggning och dess delar och ger därmed möjligheter att 
utveckla metoder för en förbättrad säkerhet. 

Sveriges internationella åtaganden styr inriktning och ambitionsnivå för 

kontroll av klyvbart material. Syftet med denna verksamhet är att se till att 
kärnenergin endast används för fredliga ändamål. Genom ett intensifi~rat 

mellanstatligt arbete på detta område avses kontrollen bli allt effektivare. 
Detta återverkar på kärnkraftinspektionens uppgifter och ställer krav på 
en vidgad kontrollverksamhet. 

Statens kärnkraftinspektion har mot den bakgrund som jag nu har teck
nat begärt medel för ytterligare tolv tjänster under budgetåret 1977/78. Av 

dessa är nio för handläggande personal och tre för biträdespersonal. In

spektionen har vidare begärt bemyndigande att inrätta en särskild enhet 

för avfallsfrågor. 
Jag anser det lämpligt att som bakgrund till inspektionens medelsfram

ställning i korthet orientera också om den organisation som inspektionen 

har byggt upp för sin verksamhet. 
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Kärnkraftinspektionen leds av en styrelse. Till inspektionen är knutna 

tre rådgivande nämnder för resp. reaktorsäkcrhet. kontroll av klyvbart 

material samt kärnsäkerhetsforskning. Chef för inspektionen är en före

ståndare. Organisationen rymmer fyra sakenheter med var sin enhetschef 

direkt underställd föreståndaren. samt en administrativ enhet. 

lnspcktionsenhden arbetar med tillsyn. inspektion och kontroll 

av kärnkraftverk under uppbyggnad, provdrift och drift. Enheten admini

strerar. planlägger och håller samman kraftföretagens säkerhets-, drift

och incidensrapportcr samt bereder vissa tillståndsärenden. 

Tekniska enheten utvärderar från teknisk synpunkt kraftföretagens 

säkerhets-. drift- och incidensrapporter. Vidare arbetar enheten med ut

veckling av kärnkraftinspektionens system och metoder för kontroll ge

nom att ta fram bestämmelser och normer. Också tekniska enheten bere

der vissa tillständsärcnden. 
Materialenheten inspekterar klyvbart material och formerna för 

dess handhavande vid kärnkraftanläggningar, forskningsreaktorer, bräns

leelementfabrik och andra anläggningar. Materialenheten har till uppgift 

att bereda transporttillståndsärenden och att handha frågor om säkerhets

kontroll av klyvbart material samt fysiskt skydd. 

Forsknings c n hete n planerar. beställer och administrerar forsk

nings- och utvccklingsarbete avseende reaktorsäkerhet och kärnsäkerhct i 

övrigt. 

Ad min is t r a t i va enheten arbetar med administrativ planering, 

samordning och service. Hit hör även ekonomi- och personaladministra

tion samt register-, arkiv-. expeditions- och kontorsservicefunktioncr. 
Totalt har kärnkraftinspektionen under innevarande budgetår trettiosex 

tjänster, varav tjugosju för handläggare och nio biträdestjänster. Persona

len fördelar sig enhetsvis enligt följande. Föreståndare jämte kansli fyra 

tjänster, inspektionsenheten nio tjänster, tekniska enheten åtta tjänster, 
materialenheten nio tjänster, forskningsenhe_ten tre tjänster samt admini

strativa enheten tre tjänster. 
Jag går nu över till att kommentera kärnkraftinspektionens yrkanden för 

budgetåret 1977 /78. 
Inspektionen tar i en särskild skrivelse upp frågan om inrättande av en 

avfallsenhet och hänvisar till Aka-utredningens förslag beträffande kärn

kraftinspektionens verksamhet i betänkandet (SOU 1976: 30-31) Använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall. Inspektionen har funnit att en enhet 

för avfallsfrågor vid inspektionen skulle ge en lämplig organisatorisk ram 
för en snabb förstärkning av myndighetsarbetet inom avfallsområdet. Vid 

enheten bör t. v. inrättas en tjänst för enhetschef samt en biträdestjänst. 
Jag delar den bedömning som inspektionen har gjort om behovet av 

verksamhet _beträffande avfallsfrågor inom inspektionen. Aka-utrcdning

ens förslag har i detta hänseende inte mött någon gensaga vid remissbe
handlingen. F?r kämkraftinspektionens kontroll av hantering och förvar-
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ingav använt bränsle och radioaktivt avfall krävs också att ett säkerhetsin
riktat utvecklingsarbete initieras och bedrivs i fortlöpande kontakt med in

spektionens övriga verksamhet. Den lämpliga organisatoriska formen för 

denna verksamhet bör det närmast ankomma på inspektionen att bedöma. 
Verksamheten bör dock komma igång redan under innevarande budgetår. 

Jag avser att i annat samm~nhang återkomma till regeringen med förslag 

om följdändring av inspektionens instruktion. ! avvaktan på ytterligare er

farenheter av omfattningen och inriktningen av verksamheten beräknar jag 

nu, i likhet med kärnkraftinspektionen, medel för en tjänst för att leda ar

betet och en biträdestjänst. Mot bakgrund av vad jag nyss har sagt om be

tydelsen av att arbetet snabbt kommer igång, avser jag att i annat samman

hang föreslå regeringen att dessa tjänster inrättas redan under innevarande 
budgetår. 

Kärnkraftinspektionen har i sin anslagsframställning begärt ytterligare 

nio tjänster. varav sju för handläggare och två för biträden. 

Med hänsyn till de viktiga uppgifter som åvilar inspektionen bedömer 

jag det nödvändigt att den tillförs ökad personal under nästa budgetår. r 
takt med arbetsuppgifternas ändrade karaktär och omfattning har inspek

tionen genomgått stora förändringar. Personalstyrkan har fördubblats se

dan år 1975. Denna utveckling har betingats av höjdw såväl kvantitativa 
som kvalitativa krav på inspektionens arbetsinsatser. Jag förutser en fort

sättning av denna tendens främst vad avser kraven på allt högre kvalitet 

och intensitet i säkerhetsarbetet. Även om de kvalitetskrav som i dag ställs 

är höga anser jag det realistiskt att räkna med att arbetsinsatserna vid varje 
enskilt befintligt kontrollobjekt kommer att öka. Jag beräknar därför i det 

följande medel för ytterligare sex tjänster vid inspektionen. 

För ökade inspektions- och kontrollinsatser vid varje enskilt kraftverk 

har jag beräknat medel för en tjänst för handläggare vid inspektionsenhe
ten. Vid tekniska enheten finns behov av personalförstärkning för kompo
nent-, material- och kontrollfrågor. För detta ändamål har ~ag beräknat 

medel för ytterligare en tjänst för handläggare (2). 
Arbetet med kontroller för exporttillstånd ökar kraftigt som en följd av 

Sveriges internationella åtaganden. Arbetsområdena fysiskt skydd och sä
kerhetskontroll av klyvbart material är av sådan vikt och omfattning att de 

fordrar ökade resurser. Jag har för dessa ändamål beräknat medel för två 
tjänster för handläggare vid materialenheten l3 ). 

Det ökande antalet beställda forskningsprojek,t samt fortsatt högt ställda 

krav på inspektionens granskning av varje projekt medför ökade arbets

uppgifter för forskningsenheten. Jag har för dessa uppgifter beräknat me

del för en tjänst för handläggare (4). 

Ett utökat personalantal vid sakenhcterna återverkar på arbetet vid ad

ministrativa enheten. Jag har därför beräknat medel för en tjänst för biträ
de vid enheten (5). 

Kämkraftinspektionen har i särskild skrivelse påvisat behovet av att yt-
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terligare förstärka det administrativa arbetet genom att inrätta en tjänst för 
att leda den administrativa enheten. Jag delar kärnkraftinspektionens be
dömning härvidlag. Jag har därför beräknat medel för en tjänst för denna 

funktion. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att redan 

under innevarande budgetår inrätta tjänsten. 

Mina ställningstaganden till kämkraftinspektionens anslagsframställning 
samt särskilda skrivelser innebär sammanfattningsvis att jag förordar me

del för ytterligare nio tjänster, varav sju tjänster för handläggare och tvl!t 
för biträden. 

Slutligen har jag vid min medclsberäkning tagit hänsyn till inspektionens 
utökade behov av konsultinsatser samt behov av dataterminal, bildskärm 

och remsläsare/stans (6,7). 
Som framgår av sammanställningen beräknar jag inspektionens utgifter 

under detta anslag till sammanlagt 7721000 kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kärnkraftinspektion: Förl'a/tninRskostnader för bud
getåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 3. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 

1975/76 Inkomst 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

8 582 413 
I 000 

I 000 

Reservation 8 583413 

Statens kärnkraftinspektion har sedan den I januari 1976 hela ansvaret 
för att beställa den forskning och utveckling som inspektionen finner nöd
vändig för att trygga säkerheten i beslutade kärnenergianläggningar. Det 
åligger dessutom kärnkraftinspektionen att pröva behovet av forsknings

och utveeklingsarbete av mer långsiktig karaktär. 
Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (1975: 421, 

ändrad senast 1976: 244) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. 

Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 
Kämkraftinspektionen fick den 14 augusti 1975 regeringens uppdrag att 

redogöra för erfarenheterna av kommersiella lättvattenreaktorer i drift. 

Detta arbete pägär f. n. Resultatet skall redovisas i en reaktorsäkerhetsstu

die senast den 30juni 1977. 

Statens kiirnkraftinspektion 

Omfattningen av forskningsverksamheten har för innevarande budgetår 

beräknats till 14 milj. kr. 
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Säkerhetsforskningen under budgetåret 1977 /78 föreslås i stort ha sam

ma inriktning som tidigare. En viss minskning av medelsandelen för vär
metekniska försök och programutveckling förutses emellertid. Stora delar 
av hittills utförd kärnsäkerhetsforskning har AB Atomenergi svarat för. 
Kärnkraftinspektionen avser att även framdeles utnyttja resurserna hos 

denna organisation. Samtidigt bör kompetens och kapacitet hos andra 

svenska institutioner och företag utnyttjas och utvecklas. På så sätt kan 
kvaliteten och bredden på den säkerhetstekniska forskningen ytterligare 

förbättras. Inspektionen förutser dock ingen väsentlig ökning av tillgången 
på kompetent forskarpersonal inom aktuella områden under budgetåret 

1977/78. 
Inspektionen beräknar. med bibehållen ambitionsnivå för forskningens 

kvalitet och omfattning, medelsbehovet till 15 milj. kr. Inspektionen före
slår härutöver att 3 milj. kr. för budgetåret 1977/78 anslås till ett internatio

nellt samarbetsprojekt inom reaktorsäkerhetsområdet. 

Föredraganden 

Genom regeringsbeslut den 4 december 1975 ålades kärnkraftinspektio

nen ansvaret för att följa och utvärdera större delen av det program som 
fram till den 31 december 1975 hade beslutats av delegationen för forsk

ning rörande kärnkraftens säkerhets- och miljöfrågor. Detta innebar att in
spektionen fick hela ansvaret för att beställa den forskning och utveckling 
som inspektionen finner nödvändig för att trygga säkerheten i beslutade 
kärnenergianläggningar. 

Vid sidan härav bedrivs, huvudsakligen inom AB Atomenergi, visst 
forsknings- och utvecklingsarbete av mera långsiktig karaktär, vilket inte 

direkt kan tillgodogöras säkerheten hos de kärnkraftreaktorer som nu är i 

drift eller under uppförande. Denna verksamhet finansieras inom energi
forskningsprogrammet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det ålig

ger kärnkraftinspektionen att pröva även behovet av sådant forsknings
och utvecklingsarbete. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av 
anslaget Energiforskning i det följande. 

Det samlade ansvar för kärnsäkerhetsforskningen som kärnkraftinspek

tionen fr. o. m. år 1976 sålunda har fått har medfört fördelar från skilda 
synpunkter. Dels har inspektionen fått goda möjligheter att överblicka på

gående och planerad forskningsverksamhet på kämsäkerhetsområdet. 
Dels har denna överblick i sin tur gett en grund för samordnade insatser 

med avseende på sådant forskningsarbete som inspektionen finner särskilt 
angeläget som underlag för sin kontroll- och inspektionsverksamhet. Den 

av inspektionen styrda kämsäkerhetsforskningen kan mot denna bakgrund 

inriktas på aktuella behov och problem, samtidigt som den utgör ett led i 
en strävan mot en högre säkerhetsnivå. 

Vid sin medelsberäkning för budgetåret 1977 /78 har inspektionen utgått 
från att säkerhetsforskningen skall ha i huvudsak samma inriktning och 
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omfattning som tidigare. Jag delar kärnkraftinspektionens bedömning. 

Den bibehållna ambitionsnivån innebär att den forskningskapacitet och 

kompetens på kärnsäkerhetsområdet som finns i Sverige vidmakthålls och 

på längre sikt ytterligare kan förstärkas. Det är ytterst väsentligt att det på 

detta område finns en beredskap för uppgifter som inom de närmaste åren 

kan tillkomma. I detta sammanhang vill jag hänvisa till den energikommis

sion, som regeringen nyligen har tillkallat. En central uppgift för kommis

sionen blir att granska och utvärdera erfarenheter och forskningsresultat 

på kärnsäkerhetsområdet. Det kärnsäkerhetstekniska forsknings- och ut

vecklingsarbete som bedrivs under ledning av kärn kraftinspektionen kom

mer självfallet att utgöra en väsentlig del i underlaget för energikommissio

nens bedömningar. Resultatet av energikommissionens arbete kan å andra 

sidan också tänkas påverka inriktningen och omfattningen av det framtida 

forsknings- och utvecklingsarbetet på kärnsäkerhetens område. 

Jag ansluter mig till kärnkraftinspektionens uppfattning att den verksam

het som finansieras över anslaget under budgetåret 1977 /78 hör ha en om

fattning av totalt 18 milj. kr. Vid min medelsberäkning har jag räknat in 3 

milj. kr. som hänför sig till ett internationellt samarbetsprojekt inom reak

torsäkerhetsområdet. Detta projekt, som avser experiment i syfte att be

stämma masstlödet vid ett antaget rörbrott i en reaktoranläggning, skall 
enligt planerna genomföras under en treårsperiod under ledning av Atom

energi och med utnyttjande av utrustning vid Marvikenanläggningen. 

Kärnkraftinspektioncns beslut om bidrag till projektet har godkänts av re

geringen den 25 november 1976. 

Anslaget tillförs medel från kärnkraftproducenterna genom avgifter. Jag 

avser att före den I juli 1977 föreslå regeringen att, genom ändring av för

ordningen ( 1975: 421. ändrad senast 1976: 244) om vissa avgifter till sta

tens kärnkraftinspektion, höja avgifterna för att ge utrymme åt det nu an

givna programmet. Anslaget bör. liksom för innevarande budgetår, föras 

upp med ett formellt belopp av I 000 kr. för 1977/78. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

alt till Statens kärnkraftinspektion: Kiirnsäkerhetsforskning för 

budgetåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

E 4. Kostnader för vissa nämnder 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

41106 

48000 

135 000 

Under anslaget redovisas arvoden och expenser för statens prisreg\e

ringsnämnd för elektrisk ström. krigsskyddsnämnden för kraftanläggning-
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ar och nämnden för värdering av eldistributionsanläggning m. m. Prisregle

ringsnämnden tar upp de prisfrågor rörande strömleveranser som av sta

tens industriverk överlämnas till nämnden. Krigsskyddsnämnden behand

lar frågor bl. a. rörande kraftanläggningars skydd mot brand- och bomb

skador samt rörande skydd åt personal som är sysselsatt vid kraftanlägg

ningar. Värderingsnämnden har till uppgift att på begäran av part yttra sig i 

fråga om ekonomiska villkor i samband med överlåtelse av eldistributions

anläggning eller av eldistributionsrörelse. Nämnden har inrättats den I juli 

1976. 
Av anslaget disponerar krigsskyddsnämnden och prisregleringsnämn

den tillhopa 38000 kr. och värderingsnämnden 10000 kr. 

Statens prisregleringsniimnd för elektrisk ström och krigsskyddsnii11111-

den för kraftanläggningar vilka hittills utan kostnad haft sitt kansli inrymt 

hos Stockholms tingsrätt, vattendomstolen, behöver nya lokaler. Vidare 

måste nämndernas kansli organiseras om och medel anvisas för kansliper

sonal. Från anslagssynpunkt förefaller det rationellt att samordna de tre 

nämndernas kansli och verksamheter. Nämnden för l'iirdering av eldistri

butionsan/iiggning m. m. bedömer att dess ärenden kommer att bli omfat

tande och röra stora värden. 

Prisregleringsnämnden och krigsskyddsnämnden beräknar kostnaderna 

för budgetåret 1977/78 till 100000 kr. o·ch värderingsnämnden tiH39000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till att nämnderna behöver nya lokaler, kanslipersonal 

m. m. beräknar jag anslaget till 135000 kr. Jag har därvid beräknat medel 

även för viss personal vid nämndernas kansli. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för 1•issa nämnder för budgetåret 1977/78 anvisa 

ett förslagsanslag av 135000 kr. 

E 5. Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

18991744 
180000000 

170000000 

Reservation 

1 Härutöver har I 000000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

143 677 804 

Från detta anslag bestrids utgifter för statsbidrag dels enligt förordning

en ( 1975: 422) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringsli

vet m. m. (ändrad 1976: 238). dels enligt kungörelsen (1974: 250) om stats

bidrag till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag. Bidragsverk

samheten administreras. vad gäller de energibesparande åtgärderna inom 

näringslivet, av statens industriverk, vars utgifter för administration. infor-
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mation. utredning och uppföljning av verksamheten också täcks från an

slaget. Medlen för bidrag till trädgårdsföretag disponeras av lantbrukssty

relsen. 

I. Åtgärder i näringslivets 
byggnader 

2. Åtgärder inom industriella 
processer 
Installation av industriell 
mottryckskraft 

3. Prototyper och dcmon
strationsanläggningar m. m. 

4. Åtgärder i trädgärds
näringcns byggnader 

1976/77 

55000000 

23000000 

3000000 

810000001 

1977/78 

Myndig
heterna 

1:5~~} 

~5000000 

40000000 

4000000 

204000000 

' Inkl. I 000000 kr .. som har anvisats pä tilläggsbudgct I. 

Före
draganden 

125000000 

42000000 

3000000 

170000000 

Statens industriverks rapport Tätorternas och den tunga industrins energi
försörjning 

Regeringen uppdrog den 22 maj 1975 åt statens industriverk att studera 

energianvändningen inom industrin. med början inom de energikrävande 

branscherna järn- och stålindustrin samt massa- och pappersindustrin. In

dustriverket fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta till va

ra spillvärme frän industriella processer för värmedistribution och att byg

ga ut produktionen av mottryckskraft. Den första fasen av detta utrcd

ningsarhete har redovisats i rapporten (SIND 1976: 3) Tätorternas och den 

tunga industrins energiförsörjning. som överlämnades till regeringen i juni 

1976. 
Efter remiss har yttranden över rapporten avgetts av byggnadsstyrelscn, 

riksrevisionsverket, konjunkturinstitutet. tekniska fakulteten vid universi

tetet i Lund. tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högsko

la. statens naturvårdsverk, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, arbets

marknadssstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen. bostadsstyrelsen, statens 

råd för byggnadsforskning. statens planverk. nämnden för energiproduk

tionsforskning. statens vattenfallsverk. styrelsen för teknisk utveckling, 

länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus, Göteborgs och Bohus. Älvsborgs 

samt Västernorrlands län, 1968 års kapitalmarknadsutredning (Fi 

1969: 59). energiskatteutredningen (Fi 1975: 07). energi- och miljökom

mitten (Jo 1976: 02), energisparkommitten (l 1974: 05), delegationen (I 

1975: 02) för energiforskning. AB Atomenergi, Allmänna pensionsfonden, 

Centrala driftledningen. Hyresgästernas riksförbund, lngenjörsvetcn-
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skapsakademien, Jernkontoret, Näringslivets energidelegation, Statsföre
tag AB, Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen, Svenska elverks
föreningen, Svenska kommunförbundet. Svenska riksbyggen. Svenska 
värmeverksföreningen, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Sveriges 
civilingenjörsförbund CF-STF. Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges 
villaägareförbund. Tjänstemännens centralorganisation och Ångpanne
föreningen. 

Länsstyrelserna har hört bl. a. vissa kommuner. 

Den nu föreliggande rapporten behandlar dels energianvändningen inom 
järn- och stå.lindustrin och massa- och pappersindustrin. dels möjligheter

na att utnyttja spillvärme från industriella processer och dels möjligheterna 
att öka produktionen av mottryckskraft inom industrin och i kraftvärme

verk. 

Industriverkets förslag rörande utbyggnad av kraftvärmeverk och fjärr
värmeanläggningar bereds f. n. inom regeringskansliet. Rapporten redovi
sas därför i det följande inte i de delar som avser detta område. 

Rapportens uppläggning 

I industriverkets rapport redovisas ett antal delstudier vilka ligger till 
grund för verkets överväganden och förslag till åtgärder. Delstudierna be

handlar bl. a. 
- massa- och pappersindustrins energianvändning 
- järn- och stålindustrins energianvändning 

- utnyttjande av spillvärme från industriella processer 
- produktion av mottryckskraft inom industrin 
I studierna har i första hand övervägts åtgärder som är möjliga att ge

nomföra på kort sikt och vilkas effekter kan få betydelse inom en period av 

fem till tio år. I ett längre tidsperspektiv bör enligt industriverket forsk
nings- och utvecklingsinsatser ges större vikt. Den nu föreliggande rappor
ten behandlar huvudsakligen åtgärder som kan genomföras i existerande 
anläggningar och med nu känd teknik. 

Energianvändningen inom massa- och pappersindustrin 
samt inom järn- och stålindustrin 

Industriverket har i samarbete med berörda branschorganisationer in

venterat möjliga energibesparande åtgärder i massa- och pappersindustrin 
och i järn- och stålindustrin. Vidare har kostnaderna för de undersökta åt

gärderna översiktligt kartlagts. 
Energibesparingar och investeringskostnader för de olika typer av åtgär

der som har undersökts framgär av följande sammanställning. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 176 

Möjlig energibesparing Investerings-
m3 eo' per är kostnad milj. kr. 

Totalt Inom en Totalt Inom en 
5-å.rs- 5-å.rs-
period period 

M11.uu- och pappersindustri 

Tillvaratagande av sekundärvärme 
för lokaluppvärmning 150000 80000 150 

Ökad barkeldning 50000 50000 180 
Återföring av färskå.ngkondensat 80000 40000 20 
Utökning av indunstnings-

anläggningar 150000 90000 350 
Sänkning av avgasernas tem-

pcratur vid sodapannor 35000 50 
Förbättrad våtpressning vid 

papperstillverkning 70000 35000 100 
Höjning av massakoncentra-

tinnen efter pressparti vid 
massatillverkning 40000 20000 120 

Förhättring av sekundärvärme-
system 60000 20000 60 

635000 335000 1030 500 

.liirn- och stå/industri 
Utnyttjande av avgasvärme 

från bränsleeldade ugnar 25000 15000 25 
Övergång till stränggjutning 100000 65000 1452 

Tillvaratagande av värme 
från svalnande material 15000 10000 25 

Tillvaratagande av kylvattenvärme 40000 30000 70 
Tillvaratagande av avgasvärme 

från hlåsprocesser 30000 20000 60 
Förbättring av ugnsteknik 50000 35000 100 
Ökad användning av masugnsgas 40000 30000 95 
Förhättring av masugnsprocesscn 100000 65000 380 

400000 270000 900 600 

' I m" eo (ekvivalent olja)= energimängd motsvarande I m3 olja. 
" Övergång till stränggjutning kan utöver energibesparingar medföra hl. a. ökat 

materialutbyte och sänkta produktionskostnader. Investeringen är upptagen till en 
fjlirdedel av den totalt beräknade invcsteringskostnaden eftersom vinsten av mins
kad energiåtgång kan uppskattas utgöra ca en fjärdedel av de vinster som metoden 
totalt sett kan ge. 

Beräkningarna bygger i vissa fall på förhållandevis osäkra uppskattning

ar. Betingelserna för verksamheten kan variera avsevärt mellan de olika fö

retagen inom vatjc bransch. Förhållandena inom järn- och stålindustrin 

växlar t. ex. påtagligt vad gäller tillverkningsinriktning och kombinationer 

av utrustning. De i tabellen angivna värdena får därför uppfattas som unge

färliga medelvärden. 
Massa - och pappers industrin förbrukade är 1973 ca 12 TWh' 

elektrisk energi och bränslen motsvarande ca 4.8 milj. m3 ekvivalent olja 

(eo). Bark, lutar och andra interna bränslen svarade för cirka hälften av den 

1 J TWh (terawattimme) = I miljard kilowattimmar. 
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totala bränselförbrukningen. Som framgår av sammanställningen skulle 
den årliga energiförbrukningen inom massa- och pappersindustrin kunna 

minskas med totalt ca 635 000 m3 eo. Detta förutsätter att de uppräki:iade 

besparingsåtgärderna genomförs inom samtliga fabriksenheter i bran
schen. Eftersom företagen har begränsad tillgång till kapital för investe

ringar och viss utrustning har lång teknisk-ekonomisk livslängd torde dock 
endast en del av de angivna besparingarna vara praktiskt möjliga att uppnå 

på kort sikt. Industriverket har bedömt att den årliga bränsleförbrukningen 
inom massa- och pappersindustrin skulle kunna minskas med ca 335 000 m:1 

eo inom en period av fem år. Härutöver beräknas det vara möjligt att mins

ka den årliga elförbrukningen inom branschen med ca 0.5 TWh genom in

förande av varvtalsreglering av pumpar och fläktar. Besparingarna motsva

rar ca 7 % av den totala energiförbrukningen inom massa- och pappersin
dustrin och beräknas kräva investeringar på ca 500 milj. kr. 

Under år 1973 förbrukades inom järn- och stålindustrin kol, koks 
och olja motsvarande ca 2 milj. m3 eo. Dessutom användes ca 4,2 TWh 

elektrisk energi. Den årliga energiförbrukningen inom branschen skulle en

ligt den genomförda inventeringen kµnna minskas med totalt ca 400000 m3 

eo, varav ca 100000 m3 eo avser minskad koksförbrukning och den reste

rande delen övriga bränslen. De besparingar som skulle kunna uppnås un

der en femårsperiod uppskattas av industriverket till ca 270 000 m3 eo vil

ket motsvarar ca 11 % av den totala energiförbrukningen inom branschen. 
'Detta kräver investeringar på ca 600 milj. kr. 

Utnyttjande av s pi 11 värme från industri e 11 a processer 

I många industrier finns f. n. stora mängder spillvänne1• Avsevärda 
bränslebesparingar skulle kunna göras om denna kunde tas till vara. I viss 

utsträckning skulle spillvärme kunna användas internt inom industrin. Yt
terligare möjligheter till energibesparingar uppkommer om överskottsvär
me från industrin dessutom levereras till kommunala fjärrvärmenät. 

Ångpanneföreningen har på uppdrag av industriverket undersökt i vil
ken omfattning industriell spillvärme skulle kunna tas till vara och över

siktligt sökt bedöma de ekonomiska förutsättningarna för detta. Undersök
ningen har koncentrerats till de tre branscher - massa- och pappersindu
strin, järn- och stålindustrin samt den kemiska industrin - som svarar för 

merparten av energiförbrukningen inom industrin. 

För att spillvärme från en industri skall kunna utnyttjas med godtagbar 

ekonomi fört. ex. bostadsuppvärmning krävs att det inom rimligt avstånd 

finns en tätort som är lämplig för fjärrvärmeutbyggnad eller som redan har 

fjärrvärmenät. Ångpanneföreningens undersökning avser tätorter med fler 

än 2 000 invånare. Vid beräkningen av värme behovet har förutsatts bl. a. 

1 Med spillvärme avses här sådan energi som, i ett eller flera steg, utnyttjats i en 
process och därefter inte kan tas till vara i processen men har tillräckligt hög tempe
ratur för att kunna utnyttjas för uppvärmningsändamäl. 

12-Rik.sdagen 1976/77. Nr JIJO. Bilaga 17 
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att ?O<Jc, av bebyggelsen ansluts till fjärrvärmenätet. Det har vidare antagits 
att konventionell fjärrvärmeteknik skall utnyttjas vilket innebär att spill
värmen måste hålla en temperatur av i regel minst 70°C. 

Industriverket bedömer att energimängder motsvarande ca 200000 m3 

olja per år skulle kunna utnyttjas för leveranser av värme från anläggningar 
inom de undersökta branscherna till kommunala fjärrvärmenät. Detta krä

ver investeringar inom industrierna samt i överföringsledningar om sam

manlagt 225 a 300 milj. kr. Härtill kommer investeringar i fjärrvärmenät i 

de fall där sådana ännu inte finns. 
De undersökta spillvärmeprojektens lönsamhet varierar kraftigt. Ge

nomsnittligt sett är de ekonomiska förutsättningarna för värmeleveranser 
till fjärrvärmenät gynnsammast inom massa- och pappersindustrin. 

Eftersom fjärrvärmenät saknas eller inte är fullt utbyggda i många tätor
ter är endast en del av de undersökta spillvärmeprojekten möjliga att ge

nomföra pä kort sikt. Tillvaratagande av spillvärme är i övriga fall beroen
de av fortsatt fjärrvärmeutbyggnad. 

Spillvärme skulle i vissa fall även kunna nyttiggöras internt inom järn

och stålindustrin samt inom massa- och pappersindustrin. Detta har beak

tats i de tidigare redovisade beräkningarna av möjliga energibesparingar 
inom dessa båda branscher. 

Utbyggnad av industrins mot trycks produktion 

Den totalt installerade kapaciteten för produktion av elkraft i mottrycks

anläggningar inom industrin uppgick år 1975 till ca 750 MW1 , varav ca 650 
MW inom massa- och pappersindustrin. Industrins produktion av mot
tryckskraft uppgick samma år till ca 3,5 TWh. 

I de energipolitiska beslut som fattades av riksdagen år 1975 förutsätts 
att produktionen av mottryckskraft inom industrin skall öka till ca 8 TWh 
år 1985. Industriverkets uppdrag har innefattat att undersöka förutsätt
ningarna för en sådan ökning av mottrycksproduktionen samt att ange vil
ka ätgärder som kan behöva vidtas för att den förutsatta ökningen skall 

komma till stånd. 
Möjligheterna att bygga ut produktionen av mottryckskraft inom massa

och pappersindustrin har utretts av Svenska pappers- och cellulosaingen
iörsföreningen (SPCI). Industriverket har under sitt utredningsarbete haft 
tillgång till material från SPCI:s rapport Mottryckskraft i massa- och pap

persindustrin, vilken färdigställdes i juni 1976. Möjligheterna att öka pro

duktionen av mottryckskraft inom andra branscher än massa- och pap

persindustrin har undersökts av Näringslivets energiforskningsstiftelse på 

uppdrag av industriverket. 
Enligt SPCI:s undersökning skulle det vara teoretiskt möjligt att installe

ra ytterligare 700 MW mottryckskraft inom massa- och pappersindustrin till 
år 1980. Detta förutsätter att samtliga äldre ånganläggningar ersätts eller 

byggs om för optimala ångtryck. Eftersom flera anläggningar med lågt 

' 1 MW (megawatt) = I 000 kilowatt. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 179 

tryck i dag är fullt funktionsdugliga torde det i praktiken ta 15 till 20 år in

nan samtliga har ersatts. Industriverket bedömer att en utbyggnad med ca 
280 MW bör kunna genomföras till år 1980 förutsatt att stimulansåtgärder 

vidtas. Ytterligare ca 100 MW bör kunna byggas ut till år 1985. Den installe

rade mottryckskapaciteten inom massa- och pappersinudstrin skulle såle

des kunna öka med totalt 380 MW från ca 650 MW år 1975 till ca I 030 MW år 

1985. 

Den maximalt möjliga utbyggnaden av industriellt mottryck inom övriga 

branscher beräknas till ca 330 MW, varav ca 175 MW antas kunna installe

ras till år 1985. Mottryckskapaciteten utanför massa- och pappersindustrin 

skulle härigenom kunna öka från ca 100 MW år 1975 till totalt ca 275 MW år 

1985. 
Den angivna ökningen av mottryckskapaciteten skulle enligt industri

verkets bedömning möjliggöra en elproduktion från mottrycksanläggning
ar inom industrin av 8 a 9 TWh år 1985. 

Förslag till åtgärder 

Ett flertal styrmedel t. ex. bidrag, lån, skatter och administrativa åtgär

der kan utnyttjas i syfte att stimulera energisparande och främja produk

tion av mottryckskraft inom industrin. Användningen av skatter och avgif

ter som energipolitiska styrmedel utreds f. n. Industriverket har därför inte 

närmare berört användningen av dessa medel. Enligt industiiverkets me
ning har även utformningen av eltaxorna samband med skatternas utform

ning. Taxefrågor behandlas därför endast översiktligt i rapporten. Verket 
har begränsat sin diskussion även i vissa andra avseenden. Sålunda har be

redskaps- och miljöskyddsfrågor i huvudsak lämnats utanför undersök

ningen. Utbildnings- och informationsfrågor behandlas i särskild ordning 

inom industriverket och har däiför berörts endast i begränsad omfattning. 

Avgränsningarna innebär sammanfattningsvis att det huvudsakligen är sti
mulansåtgärder som har övervägts av industriverket. 

Effekterna av olika åtgärder har bedömts från energihushållningssyn

punkt. Eftersom det främst är stimulansåtgärder som har studerats har ris
ken för negativa återverkningar utanför energiområdet bedömts vara så li

ten att det varit möjligt att bortse från den. 
Vilka åtgärder som bedöms ändamålsenliga för att påverka energihus

hållningen inom industrin är beroende av bl. a. vad som antas om den 

framtida utvecklingen av energipriserna och om förutsättningarna för att 

bygga ut produktionskapaciteten för elkraft. Industriverket har utgått från 

I. att priset på oljeprodukter är oförändrat i fast penningvärde under de 

närmaste åren, 

2. att priset på kol inte sjunker så mycket i förhållande till priset på olja 

att förbrukningen av kol jämfört med olja väsentligt ändras, 

3. att priset på kärnbränsle ökar i fast penningvärde, 

4. att anläggningskostnaderna för kraftverk ökar i fast penningvärde, 
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även om kostnad sökningen inte blir lika snabb som under de senaste ären. 

Industriföretag har normalt höga ~vkastningskrav pä investeringar som 
I 

inte är direkt nödvändiga för produktionen. Flertalet investeringar i energi-

besparande åtgärder är enligt indust~iverket av denna typ och bedöms där

för inte komma till stånd utan att sär~kilda stimulansåtgärder vidtas. Enligt 

verkets mening bör stöd lämnas i fofm av investeringsbidrag. Härigenom 

förbättras de energibesparande proj~ktens lönsamhet och de blir därmed 

mer attraktiva för företagen. I 

Särskilda lånemöjligheter för inve~teringar i energibesparande ätgärdcr 

har övervägts som ett alternativ till[ investeringsbidrag. I den mån ökad 

upplåning för energibesparande ändimål påverkar företagens lånemöjlig-
' . 

heter i övrigt är det emellertid tveksamt om den önskade stimulanseffekten 
I 

uppnås. Enligt industriverkets bedöqrning torde finansieringen av energi-

besparande investeringar i allmänhet '.inte heller erbjuda sådana svärigheter 

att dessa i sig utgör ett avgörande hiqder för att projekten genomförs. 

Den årliga bränsleförbrukningen l inom massa- och pappersindustrin 

skulle enligt industriverket kunna mi~skas med ca 335 000 m 3 eo inom ca 5 
I 

år. Dessutom skulle elförbrukningen kunna minskas med ca 0,5 TWh. Det-

ta kräver investeringar i energibesJarande åtgärder på ca 500 milj. kr. 

Inom järn- och stålindustrin beräknaJ den årliga energiförbrukningen kun

na minskas med ca 270000 m 3 eo medan investeringskostnaderna uppskat

tas till ca 600 milj. kr. 

Industriverket har, med utgångspunkt i de erfarenheter verket gjort i 

samband med nuvarande bidragsgivhing för energibesparande ändamål, 

beräknat att bidrag om sammanlagt 300 milj. kr. måste utgt\ för att de an

givna investeringarna i energibesparande åtgärder inom de båda bransch

erna skall komma till stånd. Verket föreslår att bidragen skall lämnas på i 

allt väsentligt samma villkor som gäller för nuvarande bidrag till energibe

sparande åtgärder inom näringslivet. Bidrag skall således kunna utgå med 

högst 50% av investeringskostnaden för demonstrationsanläggningar och 

med högst 35 % av kostnaden för övriga energibesparande investeringar. 

Syftet med den föreslagna bidragsgivningen är enligt industriverket att 

underlätta företagens omställning till en högre energiprisnivå. Bidragen bör 

därför enligt verket begränsas till befintliga anläggningar. Nya anläggning

ar projekteras mot nu gällande energipriser och verket finner det inte moti

verat att utsträcka stödet till sådana anläggningar. Särskilda regler föreslås 

dock för bidrag till utbyggnad av mottryckskraft inom industrin. 

Industriverket föreslår att bidragen till energibesparande åtgär

der inom järn- och stålindustrin och massa- och pappersindustrin fast

ställs genom en bidragsram som skall gälla för tre år. Denna skall om så be

döms önskvärt kunna utökas med ytterligare två år. Därefter föreslås bi

dragen upphöra. Bidrag om 70 milj. kr. per år föreslås utgå under den första 

treårsperioden. 

Industriverkets förslag omfattar även stöd till prototyper och 
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demonstrationsanläggningar. Syftet med sådant stöd är att un
derlätta framtagandet av ny teknik vilket på sikt bedöms ge stora bespa
ringsmöjlighetcr. Även för denna typ av stöd bedöms nuvarande regler va
ra i allt väsentligt ändamålsenliga. Bidragen till demonstrationsanlägg
ningar föreslås få mer långsiktig karaktär än bidragen till energibesparande 
åtgärder i anslutning till industriella processer. Det totala bidragsbehovet 

inom järn- och stålindustrin samt massa- och pappersindustrin uppskattas 
till ca 100 milj. kr. Bidrag om sammanlagt 20 milj. kr. per år föreslås utgå 

under en första treårsperiod. 
Projekt, som bygger på samarbete mellan företag och kommuner om till

varatagande av s pi 11 värme från industriella processer, skulle enligt in

dustriverket kunna ge en oijebesparing som på sikt motsvarar närmare 
200 000 m3 per år förutsatt att investeringar om 225 å 300 milj. kr. genom

förs. De angivna investeringskostnadema innefattar inte eventuella kost

nader för utbyggnad av fjärrvärmenät. 
Eftersom spillvärmeprojekt i många fall kan genomföras endast om fjärr

vännenät byggs ut bör ett program för utnyttjande av spillvärme göras mer 

långsiktigt än program som gäller övriga energibesparande åtgärder inom 
företag. Industriverket föreslår att bidrag skall kunna lämnas till spillvär

meprojekt under en period av minst 5 år. Bidragsbehovet bedöms till 15 
milj. kr. per år under en första treårsperiod. 

Industriverket bedömer att produktionen av mottryekskraft inom 

industrin kan uppgå till 8 TWh år 1985 förutsatt att någon form av stöd läm
nas så att installationer av mottrycksanläggningar blir lönsamma eller att 

åtgärder av annat slag vidtas så att potentiella projekt genomförs. 
Industriverket framhåller att mottryckskraftens lönsamhet påverkas av 

bl. a. kostnaderna för inköp av råkraft och av utformningen av energibe
skattningen. Skattefrågorna utreds f. n. Industriverket föreslår att statsbi
drag t.v. bör kunna lämnas till utbyggnad av mottryckskraft inom indu
strin men att en långsiktig lösning bör anstå tills frågan om energiskatter

nas utformning har avgjorts. Verket menar att stöd bör kunna utgå till alla 
mottrycksinstallationer, dvs. även till sådana installationer som görs i sam
band med nyanläggningar och utbyggnader inom företagen eftersom gräns

dragningen i annat fall enligt verkets erfarenhet blir mycket svår. Bidragen 
bör lämnas med beaktande av de möjligheter till särskilda samarbetsavtal 
mellan företag och kraftbolag som föreligger, de krav som har ställts eller 

kan förutses vid prövning enligt 136 a § byggnadslagen och de andra för
hållanden som påverkar projektens lönsamhet. Bidragsbehovet för hela in

dustrin bedöms till 25 milj. kr. per ~r för den utbyggnad som kan bli aktuell 

de närmaste åren. 
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Remissyttranden 

Allmänna synpunkter 

182 

Flertalet remissinstanser menar att industriverkets rapport ger värdefull 
information om energianvändningen och om möjligheterna att spara energi 

inom de undersökta områdena. 

Centrala driftledningen. statens vattenfallsverk och statens planverk an

sluter sig i stort till de förslag som har framförts av industriverket. Centrala 
driftledningen och statens vattenfallsverk anser vidare att det är angeläget 

att villkoren för industrins finansiering av investeringar i såväl energipro
duktion som energibesparande åtgärder på sikt görs jämförbara med dem 
som gäller för kraftindustrins finansiering av sina investeringar. Först häri

genom kan en samhällsekonomiskt optimal utbyggnad uppnås. 
Riksrevisions\'erket framhåller att behovet av stimulansåtgärder för att 

främja energibesparande investeringar är beroende av bl. a utvecklingen 
av relativprisema för energi. Om dessa priser skulle stiga kraftigt skulle 
betydligt fler energibesparande åtgärder än vad industriverket har räknat 

med bli företagsekonomiskt lönsamma. Betydande strukturförändringar 

kan vidare förväntas inom järn- och stålindustrin. Önskvärdheten av att 
snabbt genomföra energibesparande åtgärder inom befintliga industrian

läggningar måste enligt riksrevisionsverket bedömas mot bl. a. denna bak
grund. 

Besparings möj I i gheter 

Industriverkets bedömning av möjliga energibesparingar och kostnader 
för energibesparande investeringar inom järn- och stålindustrin samt inom 
massa- och pappersindustrin stöds av resp. Jernkontoret och Svenska cel
lulosa- och pappersbruksföreningen. Branschorganisationerna understry

ker att förutsättningarna för att genomföra olika åtgärder i syfte att spara 
energi dock kan variera kraftigt från företag till företag på grund av skillna
der i teknik och produktionsinriktning. I vissa anläggningar kan exempel
vis värmeekonomin redan vara så god att energihushållningen inte nämn

värt kan förbättras genom en viss åtgärd. Utöver de energibesparande åt

gärder som har diskuterats av industriverket kan det vidare i enskilda fall 
finnas andra möjligheter att spara energi som är minst lika viktiga från 
energihushållningssynpunkt. 

Tekniska högskolan i Stockholm menar att industriverket har bedömt 
möjligheterna att spara energi inom industrin alltför försiktigt. En mer ge

nomgripande förändring av industrins processer än vad som har förutsatts 

i rapporten skulle enligt högskolan möjliggöra ytterligare betydande ener
gibesparingar. Vissa av de proccssändringar som åsyftas torde inte kunna 

införas förrän efter år 1985. Andra bör dock enligt högskolans mening kun
na komma till stånd redan dessförinnan. Delegationen för energiforskning 

konstaterar att investeringskostnaden per sparad enhet energi synes vara 
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väsentligt lägre inom de studerade industribranscherna än inom bostads
sektorn. Enligt delegationens uppfattning vore det därför värdefullt att sö
ka bedöma hur mycket energi som kan sparas inom de aktuella branscher
na om större investeringar än vad som har förutsatts i industriverkets rap
port skulle genomföras. 

Styrelsen för teknisk utveckling framhåller att vissa av de energibespa
rande investeringar som har undersökts av industriverket torde ha avskriv

ningstider som överstiger fem år. I dessa fall kan ny energibesparande tek
nik komma att utvecklas innan investeringarna har hunnit skrivas av. Sty

relsen menar att det i sådana fall kan vara tveksamt om de angivna energi

besparande åtgärderna bör genomföras. Det kan vara lämpligt att i stället 

avvakta resultatet av pågående utvecklingsarbete som syftar till att ta fram 
ny teknik och som innebär mer genomgripande förändringar av industrins 

processer. 
Flera remissinstanser framhåller att möjligheter att spara energi på ett 

område kan vara beroende av vilka åtgärder som vidtas på andra områden. 
Ängpanneföreningen framhåller att exempelvis tillvaratagande av spillvär
me från en industrianläggning kan innebära att underlaget för produktion 
av mottryckskraft i anläggningen minskar. Införande av nya energibespa
rande processer kan i vissa fall leda till att mängden spillvärme minskar. 
Vid bedömningen av olika energibesparingsprojekt är det därför nödvän

digt att beakta hur de tilltänkta åtgärderna påverkar energihushållningen i 

hela det system som berörs. 

Val av styrmedel 

Flertalet remissinstanser d~lar industriverkets uppfattning att det är 

samhällsekonomiskt motiverat att stimulera investeringar som har till syfte 
att minska energiåtgången i befintliga anläggningar. Beträffande valet av 
styrmedel för att främja investeringar i energibesparande åtgärder inom in
dustrin finns dock skilda uppfattningar. Många remissinstanser däribland 
energisparkommitten, Jernkontoret och Svenska pappers- och cellulosa

föreningen delar industriverkets åsikt att investeringsbidrag är den mest 
effektiva formen av stöd. Enligt vissa av dessa remissinstanser bör dock 
bidragen under vissa omständigheter kunna kombineras med andra stödåt
gärder. Jernkontoret menar således att bidrag kan behöva kompletteras 
med län till förmånsränta och med statlig kreditgaranti för att vissa stora 

projekt skall kunna genomföras. Om företagen till följd av kreditrestriktio
ner eller andra anledningar har svårt att ta upp lån för att finansiera sina in

vesteringar kan det enligt energisparkommittens mening finnas risk för att 

energibesparande åtgärder försenas eller begränsas även om bidrag kan ut
gå. Ett investeringsbidrag täcker endast en del av kostnaden för en energi

besparande investering och det är inte säkert att företaget har möjlighet att 

finansiera den återstående delen med egna medel. Även energibesparande 
investeringar som är alltför lönsamma för att vara bidragsberättigade kan 
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hindras genom finansieringsproblem. Energisparkommitten anser mot 
denna bakgrund att förutsättningarna för att stödja energibesparande åt

gärder genom att lämna lån i kombination med bidrag bör undersökas. Bi
dragets storlek i förhållande till lånet förutsätts kunna variera från fall till 

fall och bl. a. göras beroende av lånevillkoren. Energisparkommitten förut
sätter vidare att lånen utformas så att de inte belastar företagens reguljära 

lånemöjligheter. Liknande synpunkter anförs av byggnadsstyrelsen. 

Vissa rcmissinstanser menar att det bör vara möjligt att stimulera inve

steringar i energibesparande åtgärder utan att lämna bidrag till företagen i 
samma utsträckning som förutses av industriverket. Allmänna pensions

fonden (första, andra och tredje fondstyrelserna) anser sålunda mot bak
grund av de lönsamhetskalkyler för energibesparande investeringar som 

har redovisats av industriverket att det inte är nödvändigt att direkt sub

ventionera sädana investeringar. En utvidgad kapitaltillförsel till företagen 
skulle sannolikt stimulera investeringar i energibesparande åtgärder i lika 

hög grad som direkta bidrag. Statliga kreditgarantier skulle härvid kunna 

övervägas som ett medel att främja kapitaltillförseln. Liknande synpunkter 

anförs av Tjänstemännens ce11tralorga11isation. Även riksrevisionsverket 
förordar att särskilda lånemöjligheter för energibesparande investeringar 

inom industrin övervägs som ett alternativ till investeringsbidrag. Särskilt 

bör möjligheterna att lämna statliga kreditgarantier närmare prövas. Enligt 
riksrevisionsverkets mening skulle ett lånealternativ innebära mindre be

hov av subventioner än det bidragsalternativ industriverket har föreslagit 
även om staten skulle subventionera låneräntan och lämna garantier för 

hela lånesumman. 
Tekniska fakulteten vid universitetet i Lu11d menar att industriverkets 

diskussion av möjligheterna att genomföra olika energibesparande åtgär
der i flera avseenden är ofullständig samt att industriverket i sin analys av 
olika styrmedel övervägt alltför få tänkbara stödformer. Enligt fakultetens 

bedömning kan rapporten därför inte utan väsentliga kompletteringar läg
gas till grund för beslut om statliga insatser för att uppnå en effektivare 

hushållning med energi. Sveriges civili11genjörsförbund C F -STF föreslår 
att bidragssystemet skall byggas upp så att bidragssatsen görs beroende av 
vilka effekter en energibesparande åtgärd har i fråga om besparing av olika 

slag av energi, inverkan på miljön eller andra faktorer som det anses önsk

värt att beakta. 
Flertalet rernissinstanser delar eller har ingen erinran mot industriver

kets bedömning att bidrag inte behöver lämnas för att främja energibespa

rande investeringar i samband med utbyggnader och nyanläggningar. Vis
sa remissinstanser menar dock att det bör övervägas att lämna stöd till 
energibesparande åtgärder även vid nyanläggningar. Jernkontoret anser 

sålunda att det finns risk för att möjligheterna att spara energi i annat fall 
inte utnyttjas i önskvärd omfattning. Liknande synpunkter anförs av bl. a. 
energisparkommitten, lngenjörsvetenskapsakademien och Näringslivets 

energidelegation. 
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Industriverkets rapport innehåller inte några förslag om nya administra

tiva styrmedel. Energisparkommitcen framhä.ller att de administrativa 

medel som f. n. finns, bl. a. möjligheten att pröva industriutbyggnader från 
energihushållningssynpunkt enligt 136 a § byggnadslagen, främst ger möj

lighet att påverka energihushållningen i nya anläggningar. Enligt kom

mittens mening bör förutsättningarna för en kompletterande lagstiftning i 

syfte att förbättra energihushållningen i befintliga anläggningar närmare ut

redas. Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

De mons tra t ion sa n läggningar, 

mottryck m. m. 

spillvärme, industriellt 

De/egationenfbr energiforskning m. fl. remissinstanser anser att framta

gande av ny energisnål teknik inom företagen kan underlättas genom stat

ligt stöd till demonstrationsanläggningar och ställer sig positiva 

till industriverkets förslag om sådant stöd. Nämnden för energiproduk

tion4orskning betonar särskilt behovet av medel för att utveckla teknik 

avseende spillvärmeutnyttjande. Riksrevisionsverket menar att bidrag bör 

kunna ges för uppförande av demonstrationsanläggningar eftersom inve

steringar i sådana anläggningar är förenade med större risker än andra 

energibesparande investeringar. 

Industriverkets förslag om stöd till projekt som bygger på samarbete 

mellan företag och bl. a. kommuner om tillvaratagande av s pi 11 värme 
från industriella processer bemöts övervägande positivt av remissinstan

serna. Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen framhåller att spill

värmeprojekt så långt som möjligt bör samplaneras av kommun och indu

stri samt att överenskommelser bör utformas så att de ger tillräcklig flexi
bilitet och inte hindrar fortsatt utveckling av industriföretagen. Föreningen 

påpekar att ett överskott av värme vid en massa- och pappersfabrik kan 
vändas i ett underskott t. ex. om företaget investerar i en ny pappcrsma

skin. Enligt föreningens mening bör myndigheterna vara beredda att med
verka till att lösa sådana problem genom att underlätta nödvändiga kom

pletterande investeringar i t. ex. hetvattenpannor. Enligtlernkontorets be

dömning torde bidrag överstigande 35 % krävas om åtgärder som innebär 

att spillvärme tas till vara skall genomföras i någon större omfattning inom 
järn- och stålindustrin. Dessutom behöver företagen enligt Jemkontoret 

sannolikt beredas möjligheter att ta upp speciallån. 

Svenska kommu1!förbundet framhåller att svårigheter kan förutses vid 

förhandlingar mellan företag och kommuner om samarbete rörande utnytt

jande av spillvärme från industrin särskilt innan någon praxis för utform

ningen av villkor för sådant samarbete har utbildats. Förutsättningarna för 

samarbete mellan företag och kommuner kommer även att vara beroende 
av principerna för industriverkets bidragsgivning till spillvärmeprojekt. 

Kommunförbundet föreslår mot denna bakgmnd att samråd skall äga rum 

mellan förbundet, industriverket, Sveriges industriförbund och Svenska 
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värmeverksföreningen inför industriverkets bidragsgivning till projekt som 

bygger på samverkan mellan företag och kommuner om tillvaratagande av 
spillvärme. Syftet med detta samrådsförfarande bör inledningsvis vara att 
diskutera principerna för samarbete mellan företag och kommuner vid ge
nomförandet av spillvärmeprojekt samt att utarbeta förslag till principavtal 

för sådant samarbete. Liknande synpunkter anförs av !frenska 1•iirme

verksföreningen. 

Förutsättningarna för en utbyggnad av produktionen av mottrycks -

kraft inom industrin behandlas av ett flertal remissinstanser. Därvid 
framhålls bl. a. att mottryckskraftens lönsamhet för industriföretag är di
rekt avhängig av kraftföretagens taxor för råkraftköp och att utformningen 

av energibeskattningen är av största betydelse. Huvuddelen av remissin

stanserna anser i likhet med industriverket att frågan hur en utbyggnad av 

produktionen av mottryckskraft inom industrin på lång sikt skall främjas 
bör avgöras i samband med att utformningen av energibeskattningen be

stäms. Svenska cellulosa- och pappersbruksföreninf?C'll delar industriver
kets mening att investeringsbidrag, avpassade efter förutsättningarna i var
je särskilt fall, bör kunna stimulera till installation av ny mottryckskapaci

tet inom massa- och pappersindustrin. Även ener{fisparkommitten konsta

terar att bidrag f. n. krävs för att ökad produktion av mottryckskraft skall 

kunna konkurrera med inköp av råkraft. Kommitten menar att erfarenhe
terna från den föreslagna bidragsgivningen på sikt bör kunna belysa bl. a. 

huruvida de ekonomiska styrmedlen för att påverka mottryckskraft
utbyggnaden inom industrin behöver förstärkas och om dessa medel behö
ver kompletteras med administrativa åtgärder för att den förutsatta ök
ningen av industrins produktion av mottryckskraft skall komma till stånd. 

Chalmers tekniska högskola menar att nuvarande elkrafttaxor inte av
speglar den långsiktiga marginalkostnaden för att bygga ut produktionska
paciteten för elkraft. På grund av den höga andelen vattenkraft i det nuva

rande produktionssystemet understiger de nuvarande taxorna betydligt 
den taxenivå som svarar mot den långsiktiga marginalkostnaden. Eltaxor
na bör enligt högskolan anpassas till marginalkostnadsnivå även om detta 
skulle innebära väsentliga höjningar av elpriserna. Om en sådan anpass

ning sker bortfaller enligt högskolans uppfattning allt behov av att subven

tionera installation av mottryckskraft inom industrin. 
Centrala driftledningen instämmer i industriverkets bedömning att ett 

ökat samarbete mellan industriföretag, kraftföretag och kommuner kan 

skapa förutsättningar för en bättre utnyttjning av bl. a. industrins mot
tryckskraft. Statens vattenfallsverk framhåller att verket är berett att för

handla med industriföretag om långsiktiga avtal om inköp av kraft för att 
möjliggöra utbyggnad av mottryckskraft inom företagen om de föreslagna 

bidragen inte skulle vara tillräckliga. 

Industriverkets bedömning att bidragen till utbyggnad av mottryckskraft 
skall omprövas när utformningen av energiskatterna har avgjorts och att 
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stödet till övriga energibesparande investeringar utom vad gäller demonst
rationsanläggningar och tillvaratagande av spillvärme skall avvecklas efter 

en period av fem år delas eller lämnas utan erinran av flertalet remissin
stanser. Svenska cellulosa- och pappersbruk~föreningen framhåller dock 
att flera av de sparåtgärder som industriverket har angivit kan ta lång tid 
att förbereda och att foga in i företagens investeringsplaner. Föreningen 

menar därför att möjligheten att lämna stöd till energibesparande åtgärder 
bör utsträckas över mer än fem år om det efter denna tid fortfarande åter

står bidragsberättigade projekt. Liknande synpunkter anförs av bl. a. Nä

ringslivets energidelegation. 

Övrigt 

Åtgärder för att spara energi bör enligt statens naturvårdsverks mening 
avvägas så att effekterna i vid mening - inkl. åtgärdernas inverkan på mil

jön - blir så gynnsamma som möjligt. Det är enligt verkets uppfattning 
angeläget att miljövårdsaspekterna av den föreslagna bidragsverksamhe
ten beaktas så att stöd inte kommer att ges till processer som är mindre 
lämpliga från miljösynpunkt. Naturvårdsverket anser att verket bör ges 
möjlighet att medverka till att utarbeta anvisningar i dessa avseenden. 

Överstyre/sen för ekonomiskt försvar finner det angeläget att åtgärder 

vidtas i syfte att minska behovet av att importera olja och konstaterar att 

enligt de bedömningar som har gjorts av industriverket bör en inte ovä
sentlig oljebesparing kunna uppnås med måttliga investeringar och statliga 
bidrag till energibesparande åtgärder under en förhållandevis kort period. 

Överstyrelsen påpekar att verksamheten inom den värmeproducerande in

dustrin kan komma att inskränkas under krisförhållanden. Behovet av re
servanläggningar för värmeproduktion måste därför beaktas vid planering 
av projekt som innebär att spillvärme från industrin utnyttjas för uppvärm
ningsändamål. 

Anslagsframställningar för budgetåret 1977 /78 m. m. 

Statens industriverk 

I anslagsframställning för budgetåret 1977/78, kompletterad med skrivel
se den 30 augusti 1976 med redogörelse för bidragsverksamheten, anför 
statens industriverk i huvudsak följande. 

Industriverket beräknar utgifterna för sin administration, information, 
utredning och uppföljning av bidragsverksamheten till 5 milj. kr. inkl. lo

kalkostnader. Beloppet avses bli täckt av industriverkets medel för bi

dragsgivningen. 
I skrivelse den 9 november 1976 har industriverket på nytt tagit upp frå

gan om att införa lånemöjligheter som komplement till bidragen. Verket 
anser att bidrag i princip är en mer ändamålsenlig stödform, men att erfa

renheterna under senare tid tyder på att vissa projekt kräver också annat 
finansieringsstöd för att de skall genomföras. Verket lägger mot denna 

bakgrund fram vissa förslag till utformning av ett lånestöd. 
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Åtgärder i näringslivets byggnader 

Sedan verksamheten med statsbidrag till energibesparande åtgärder i nä

ringslivets byggnader inleddes våren 1974 har riksdagen anvisat samman

lagt 53 milj. kr. för sådana bidrag och för administrationen m. m. av bi

dragsverksamheten. Fram till den I juli 1976 hade verket beviljat bidrag 
med ca 23 milj. kr. för I 737 åtgärder. De beviljade bidragen fördelar sig på 

följande åtgärder. 

Åtgärdstyp 

Förbättring av isolering 
Åtgärd för eldning med fasta bränslen 
Förbättring av ventilationssystem 
Förbättring av värmesystem 
Anslutning till fjärrvärme 
Tillvaratagande av processvärme 

Antal åtgärder Belopp i milj. kr. 

587 5.9 
182 5.5 
256 3.9 
478 3.5 
192 3,3 
42 0,7 

1737 22,8 

Som framgår av sammanställningen dominerar åtgärder som förbättring 

av isolering samt förbättring av värme- och ventilationssystem. Av det to

tala bidragsbeloppet har ca 25 7c avsett åtgärder rörande eldning med fasta 

bränslen. Bidrag för anslutning till l]ärrvärme har under budgetåret ökat sin 

andel av bidragsmedlen. 

De beviljade bidragen har uppgetts medföra en sänkning av den årliga 

energiförbrukningen motsvarande ca 50 000 toe (ton oljeekvivalentcr). 
Kontroller har dock enligt verket visat att de energibesparingar. som har 
uppgetts. ofta har varit för höga. Den totala investeringskostnaden för de 

åtgärder till vilka bidrag har beviljats. beräknar verket till ca 97 milj. kr. In
dustriverket räknar med en investeringskostnad per sparad toe och år på 

2 000-3 000 kr. Med utgångspunkt i den uppgivna energibesparingen be

räknas de beviljade bidragen utgöra i genomsnitt ca 450 kr. per sparad toe 
och år. 

Verksamheten under budgetåret 1976/77 väntas fortsätta i huvudsak en

ligt samma riktlinjer som under budgetåret 1975/76. Den av företagareföre

ningama bedrivna uppsökande och initierande verksamheten kommer 

dock att öka i väsentlig grad. I denna verksamhet som avses att inriktas på 

de mindre och medelstora företagen kommer erfarenheterna från den på

gående bidragsverksamheten att utnyttjas. Detta väntas tillsammans med 

ökade kunskaper om möjligheterna att erhålla bidrag medföra att antalet 

ansökningar om bidrag ökar. 

Resterande medel från tidigare budgetår väntas bli utbetalade eller in

tecknade genom beslut om bidrag under budgetåret 1976/77. 

Som närmare framgår av det följande föreslår industriverket att anslags

posten Ätgärder i näringslivets by,::gnader slås samman med postenÄtgär

der inom industriella processer. För bidragsgivningen under den nya sam

manslagna anslagsposten budgetåret 1977/78 begär verket 135 milj. kr., 

varav 15 milj. kr. avser åtgärder i näringslivets byggnader. 
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Möjligheten att erhålla bidrag till energibesparande åtgärder inom indu

striella processer och till prototyper och demonstrationsanläggningar 

m. m. har funnits sedan den I juli 1975. 

Den I juli 1976 hade bidrag beviljats för Åtgiirdl'r inom ind11.1tril'lla pro

cesser med ca 35 milj. kr. avseende 93 projekt. Ca 65 0- av det sammanlag

da bidragsbeloppet har avsett åtgärder inom massa- och pappersindustrin. 

Antalsmässigt dominerar dock åtgärder vid mindre och medelstora indust

rier inorn andra branscher. 

De beviljade bidragen beräknas preliminärt medföra en sänkning av den 

årliga energiförbrukningen motsvarande ca 78000 toe (ton oljeekvivalen

ter). Den totala investeringskostnaden för de projekt vartill bidrag har be

viljats beräknar verket till ca 125 milj. kr. Den genomsnittliga investerings

kostnaden per sparad toe och år kan sålunda beräknas till ca I 600 kr. De 

beviljade bidragen utgör i genomsnitt 30 % härav eller ca 500 kr. per sparad 

toe och år. 

Inkomna ansökningar om bidrag avser framför allt åtgärder som återvin

ning av värme ur exempelvis rökgaser eller ventilationsluft och process

ornläggningar. 

En gnmdregel vid verkets bidragsgivning är att energibesparingen skall 

vara av en viss minsta storlek i förhållande till investeringen ifråga för att 

åtgärden skall anses kunna få bidrag. En annan regel är att bidragets stor

lek skall begränsas till vad som fordras f~r att det aktuella företaget skall 

genomföra den energibesparande investeringen ifråga. Bidrag utgår således 

inte för åtgärder som är så lönsamma att de bedö!l'ls komma till stånd utan 

bidrag. 

Till Prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. hade industri

verket den l juli 1976 beviljat bidrag med sammanlagt ca 18 milj. kr. avse

ende 14 projekt. De tre största projekten gäller uppförande av ett antal små 

standardiserade vattenkraftverk, en anläggning för fjärrvärmeproduktion 

baserad på förbränningstekniken fluidiserad bädd och en anläggning för att 

pröva en ny metod att framställa råjäm. 

Bidragen till prototyper och demonstrationsanläggningar avser enligt 

verket att underlätta framtagandet av nya energiekonomiska lösningar ge

nom att demonstrera ny teknik i praktisk tillämpning eller känd teknik an

vänd i nya sammanhang. Bidragen till dessa projekt skall enligt verket 

kompensera det investerande företaget för dels de extra kostnader som en 

anläggning av detta slag medför jämfört med om den uppförts med konven

tionell teknik, dels risken för att anläggningen fungerar sämre än beräknat. 

Om förväntningarna angående egenskaperna hos prototypen eller de

monstrationsanläggningen uppfylls bör enligt verket erfarenheterna från 

anläggningen medföra att andra företag bedömer att en motsvarande an-
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läggning är lönsam och att denna därför kan komma till ständ utan bidrag. 
Industriverket anser att det är väsentligt att erfarenheterna av en prototyp 
eller demonstrationsanläggning kan dokumenteras väl. Detta leder ofta till 

krav pä relativt omfattande utvärderingsprogram. 
Den I juli 1976 fanns hos industriverket inneliggande ansökningar om bi

drag till Ätgiirder inom industriella processer om ca 55 milj. kr. och till 

Prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. om ca 66 milj.· kr. eller 
sammanlagt ca 121 milj. kr. Därutöver har verket fått preliminära förfräg

ningar angående bidrag till ett flertal större projekt. Vidare väntas industri
verkets rapport (SIND 1976: 3) Tätorternas och den tunga industrins ener

giförsörjning att resultera i ett stort antal ansökningar. Bl. a. har nägrajärn
verk meddelat att de tänker göra en systematisk genomgäng av sina an

läggningar för att ta fram möjligheter att spara energi. Liknande invente
ringar håller ocksä pä att genomföras inom skogsindustrin. Som verket ti

digare har framfört planerar ocksä verket för att öka förctagareföreningar
nas uppsökande och initierande verksamhet på bidragsområdet. 

De administrativa rutinerna och handläggningsresurserna vid verket är, 

fortsätter industriverket, i allt väsentligt utbyggda och verkets handlägg
ning av bidragsärendena kan därför ske relativt snabbt. Mot den bakgrun

den finns det enligt verkets bedömning all anledning att räkna med att de 
medel som fanns disponibla vid innevarande budgetårs ingång beslutsmäs

sigt är helt utnyttjade vid utgången av budgetäret. 
I rapporten Tätorternas och den tunga industrins energiförsörjning före

slår verket ett flerårigt bidragsprogram som det första året omfattar bidrag 
på sammanlagt 130 miU. kr., varav 70 milj. kr. till åtgärder inom massa
och pappersindustrins och järn- och stålindustrins processer, 20 milj. kr. 
till prototyper och demonstrationsanläggningar inom dessa branscher, 15 
milj. kr. för projekt avseende utnyttjande av industrins spillvärme i sam

verkan med kommuner samt slutligen 25 milj. kr. för installation i industrin 
av anläggningar för produktion av s. k. mottryckskraft. 

Det finns enligt verket inga skäl att anta att behovet av bidrag till energi
besparande åtgärder är mindre inom de branscher som inte omfattas av ut

redningen än hos de undersökta branscherna. Med hänsyn till att sist

nämnda branscher svarar för ca 60 % av industrins totala energiförbruk
ning beräknar verket - med utgångspunkt i rapporten - det totala behovet 

av bidrag för ätgärder inom industriella processer till 105 milj. kr. 

De bidragsbehov för spillvärmeprojekt och installation av industriella 

mottryeksanläggningar som har angetts i rapporten avser behovet inom 

hela industrin. Industriverket beräknar behovet av anslagsmedel under 
budgetåret 1977/78 för bidrag till dessa ätgärder till de i rapporten angivna 

beloppen, 15 milj. kr. för spillvärmeprojekt och 25 milj. kr. för industriella 

mottrycksanläggningar. 
Av vad som redan har framförts framgår att industriverket föreslår att 

anslagspostemaÄtgärder i näringslivets byggnader ochÄtgärder inom in-
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dustriella processer slås samman till en post. Verket beräknar behovet av 
bidragsmedel för budgetåret 1977/78 under denna anslagspost till samman

lagt 135 milj. kr. Av beloppet avser 15 milj. kr. näringslivets byggnader, 

I 05 milj. kr. processer och 15 milj. kr. spillvärmeprojekt. 

Behovet av bidrag till prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. 

bedömer industriverket vara lika stort i de branscher som ligger utanför ut

redningen som i de undersökta branscherna. Denna bedömning leder till 

ett totalt behov av anslagsmedel på 40 milj. kr. under denna anslagspost 

budgetåret 1977 /78. 

Under innevarande budgetår får industriverket enligt riksdagens bemyn

digande fatta beslut om bidrag till prototyper och demonstrationsanlägg

ningar m. m. som. inberäknat löpande beslut, innebär åtaganden om högst 
15 milj. kr. för budgetåret 1977/78 och 10 milj. kr. för budgetåret 1978/79. 

Flera av de beslut om bidrag, som verket fattar, leder till utbetalningar un
der efterföljande budgetår. Verket har dock inte utnyttjat nämnda bemyn

digande i nämnvärd omfattning på grund av att anslagsmedel stått till förfo~ 

gande. 
Industriverket hemställer dock om bemyndigande att under budgetåret 

1977 /78 få fatta beslut om bidrag till åtgärder inom industriella processer 
och till prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. som innebär åta

ganden om 15 milj. kr. för budgetåret 1978/79 och 10 milj. kr. för budgetå

ret 1979/80. 
Enligt nuvarande regler lämnas bidrag för sådan installation av tilläggs

utrustning vid befintliga processer som leder till elproduktion i s. k. mot
trycksanläggningar. Industriverket föreslår - i likhet med vad som sägs i 

nämnda utredningsrapport - att bidrag skall utgå till alla installationer av 

industriella mottrycksanläggningar, alltså även vid nybyggnader. Bedöm
ningen av huruvida bidrag skall utgå eller ej och av bidragets storlek bör, 
enligt verket, vara avhängigt det enskilda företagets speciella förhållanden 
vad avser clförsör:jning och utbyggnadsplanering samt gällande skattesat

ser. Verket föreslår att en ny anslagspost Installation av industriell mot
tryckskraft tas upp under anslaget med 25 milj. kr. för bidrag till sådana in

stallationer. 

Bidragsregler m. m. 

Bidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet utgår enligt för

ordningen ( 1975: 422) om energibesparande åtgärder inom näringslivet 

m. m. (ändrad 1976: 238). 

Bidrag till åtgärder i näringslivets byggnader och inom industriella pro

cesser utgår enligt gällande regler med högst 35 % av godkända kostnader 

för åtgärden ifråga. Bidrag för åtgärder i näringslivets byggnader utgår 

dock endast till företag med högst 200 anställda och med högst 100 000 kr. 
per projekt. Bidrag utgår enbart för åtgärder i befintliga byggnader eller 
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processer. Bidrag till prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. ut
går med högst 50% av kostnaden för anläggningen. Lägsta kostnad som 
berättigar till bidrag utgör.för samtliga åtgärder 3 000 kr. 

Bidrag utgår inte för åtgärd som syftar till teknisk förbättring inom kon
ventionell energiproduktion. 

Till bidragssökanden som har medel avsatta enligt lagen ( 1974: 988) om 

avsättning till särskild investeringsfond och som har möjlighet att utnyttja 
dessa medel för den energibesparande åtgärden ifråga utgår inte bidrag i 

full omfattning. 

Ärenden om bidrag till energibesparande åtgärder i näringslivets bygg

nader bereds av företagareföreningarna i landet. Föreningarna ombesör:jer 
också kontrollen av den ekonomiska redovisningen för projekten och utbe

talningen av bidragen. Bidragsbesluten fattas dock av industriverket. 
I syfte att underlätta handläggningen av bidragsärendena föreslår indu

striverket att företagareföreningarna ombesörjer beredningen. handhar 
kontrollen av den ekonomiska redovisningen· och utbetalningen av bi
dragsmedel beträffande alla bidragsärenden där bidraget understiger en 

viss beloppsgräns. förslagsvis 100000 kr. 
Industriverket framhåller vidare att den övervägande delen av antalet bi

dragsärenden avser bidrag under 20 000 kr. I syfte att rationalisera admini
strationen av bidragsvcrksamheten föreslår verket att alla beslut om bidrag 

under 20 000 kr. delegeras till företagareföreningama. 

Industriverket framhåller vidare att, eftersom bidrag till energibesparan
de åtgärder i näringslivets byggnader inte kan beviljas sådana företag som 
har mer än 200 anställda, det är risk för att de möjligheter som finns att 
spara energi i sådana företags byggnader inte tas tillvara. 

Verket pekar också på att det finns åtskilliga energibesparande åtgärder 
i näringslivets byggnader som kostar avsevärt mer än de ca 285 000 kr. som 
berättigar till högsta bidrag, 100000 kr. Som exempel på en sådan åtgärd 
nämner verket installation av anläggning för att elda med fasta bränslen. 
Under dessa förhållanden är det enligt verket osäkert om ett bidrag utgör 

tillräckligt incitament för att få till stånd sådana anläggningar. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår industriverket att alla företag, 

oavsett antalet anställda, skall ha möjlighet att erhålla bidrag för energibe
sparande åtgärder i näringslivets byggnader och att bidragsbeloppet inte 
längre skall vara maximerat. Bidragets storlek bör istället bestämmas med 

hänsyn till den energibesparing som åtgärden ifråga medför. 
Industriverket framhåller att många av de åtgärder vartill bidrag har be

viljats under anslagsposten Åtgärder i näringslivets byggnader är likartade 
dem som erhållit bidrag under anslagsposten Åtgärder inom industriella 

processer. Om de särskilda begränsningarna som nu finns beträffande bi

dragen under den förstnämnda anslagsposten tas bort, som verket föreslår. 
bör samma regler gälla för bidrag till åtgärder i byggnader som för bidrag 

till åtgärder inom industriella processer. De två nämnda anslagsposterna 
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bör därför enligt verket slås samman. Industriverket avser att under den 
nya sammanslagna anslagsposten ta särskild hänsyn till de mindre och me

delstora företagens förutsättningar och problem. 
Verket framhåller vidare att lägsta bidragsgrundande belopp har varit 

oförändrat 3 000 kr. sedan stödet infördes. Detta belopp berättigar till ett 
högsta bidrag om ca 1 000 kr. Med hänsyn till att kostnaderna för handlägg

ning av ett bidragsärende torde kunna uppskattas till 700-1 000 kr. bör en
ligt verket den lägsta bidragsgrundande kostnaden höjas. Verket föreslår 

att lägsta bidragsgrundande belopp bestäms till 5 000 kr. 

Industriverket anför att det har tolkat förordningen så att bidrag kan ut
gå för energihushållande åtgärder i förekommande processer inte bara i in

dustrin utan i hela näringslivet. Som exempel på åtgärder i processer utan
för industrin nämner verket byte av kompressorer i fryshus och varvtals

reglering av avloppspumpar i kommunala reningsverk. 
Vidare framhåller industriverket att sådana åtgärder inom näringslivet 

som varken kan hänföras till en process eller till uppvärmning av byggnad 
t. ex. införande av energisnålare belysningssystem bör kunna fä stöd inom 
ramen för bidragsreglerna. 

Industriverket pekar vidare på att bidrag till energibesparande åtgärder 
inom industriella processer enligt nämnda förordning endast utgår när det 
gäller befintliga processer. Verket framhåller att det anser det motiverat 
att i vissa fall ge bidrag även till nyanläggningar när det är fråga om utrust
ning som sparar energi men som inte är nödvändig från produktionssyn
punkt t. ex. installation av värmeväxlare för återvinning av värme ur venti

lationsluft. 
Endast sådana anläggningar för energiproduktion som innebär tillämp

ning av teknik som inte är lönsam i dag, men som väntas bli det, kan enligt 
gällande regler erhålla bidrag. Tekniska förbättringar inom konventionell 
energiproduktion omfattas sålunda inte av stödet. Industriverket framhål
ler att flera ansökningar har kommit in till verket om bidrag till utbyggnad 
eller idrifttagning av små vattenkraftverk. Med hänsyn till gällande regler 
har verket inte kunnat bevilja bidrag för dessa ändamål. Några av de an
sökta åtgärderna skulle dock, om de hade varit bidragsberättigade, ha fått 

bidrag om verkets normala bidragskriterier hade tillämpats. 
Verket framhåller vidare att elenergiproduktion vid små vattenkraftverk 

i ännu högre grad än produktion av elenergi vid mottryckskraftverk inne
bär en oljebesparing och att de små vattenkraftverken i det avseendet upp

fyller intentionerna i 1975 års energipropo~ition. 
Svenska kraftverksföreningens utvecklingsavdelning (V AST) har gjort 

en inventering beträffande små vattenkraftverk inom effektområdet 
100-1500 kW. Av inventeringen framgår, att det på många platser i landet 
har funnits små vattenkraftverk som numera är nedlagda och att ytterligare 

ett stort antal av de små vattenkraftverk som fortfarande är i drift befaras 
bli nedlagda framför allt på grund av dålig lönsamhet. De små vattenkraft-

13-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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verken representerar totalt en möjlig effekt av ca 500 MW' och en elpro

duktion av ca 1.5 TWh2 • varav större <lclen avser stationer som är i drift. 

Mot den bakgrunden beslutade regeringen i början av år 1976 om bidrag 

under anslagsposten Prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. på 

ca 5 milj. kr. för arbeten rörande utveckling av små standardiserade vat

tenkraftverk inom V AST:s regi. 

När erfarenheterna från detta arbete föreligger avser industriverket att 

undersöka hur många av kraftstationerna i effektområdet 100-1 500 kW 

som behöver någon form av statligt stöd för att bestå eller komma till 

stånd. 

Industriverket framhåller vidare att det finns ett stort antal kraftstatio

ner med en effekt under 100 kW. Dessa ägs och drivs enligt verket i hu

vudsak av privatpersoner eller småföretag och ingår därför inte i en kraft

balans av den typ som kraftproducerande företag upprättar. Dessa kraft

verks lönsamhet blir på grund härav ofta dålig vilket enligt industriverket 

har lett till en fortgående nedläggning av kraftverken. 

Mot den bakgrund som har redovisats finner industriverket det olyckligt 

att bidrag inte kan lämnas till små vattenkraftverk. Verket framhåller att 

det är berett att utforma ett konkret förslag om hur gränsdragningsproblem 

gentemot kraftföretag och liknande frågor skall kunna lösas om statsmak

terna anser att bidragsreglerna bör ändras så att åtgärder beträffande små 

vattenkraftverk omfattas av bidragsverksamheten. 

I skrivelse den 24 februari 1976 föreslår industriverket att de särskilda 

regler som gäller bidragssökanden som har medel avsatta på särskild in

vesteringsfond enligt lagen om avsättning till särskild investeringsfond tas 

bort ur bidragsförordningen. Verket framhåller att dessa regler har tillkom

mit mot bakgrund av att föredragande departementschefen i prop. 
1974: 177 (SkU 1974: 60. rskr 1974: 398) med förslag till lag om avsättning 

till särskild investeringsfond underströk, att de avsatta medlen med priori

tet borde användas för sådana investeringar i byggnader och maskiner som 

innebar energibesparingar. Arbetsmarknadsstyrelsen har bemyndigats att 

meddela beslut i ärenden avseende utnyttjande av avsatta medel. I vissa 

fall beslutar regeringen. Av de kontakter som industriverket har haft med 

styrelsen har enligt verket framgått att arbetsmarknadsstyrelsen vid be

handling av dessa ärenden inte prioriterar energibesparande investeringar. 

Industriverket konstaterar på grund härav att de förutsättningar som stats

makterna har utgått från. när de har skapat nämnda regler för bidragsgiv

ningen. inte har kommit att föreligga i praktiken. 

Verket framhåller vidare att det, vid sin handläggning av bidragsärende

na, har utbildat en praxis som innebär att bidrag i princip inte beviljas med 

större belopp än som erfordras för att sökanden skall bli motiverad frän fö-

1 MW (megawatt) = I 000 kilowatt 
2 TWh (terawattimme) = I miljard kilowattimmar 
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retagsekonomisk synpunkt att genomföra ifrågavarande projekt. En re
duktion av bidraget på grund av att medel ur särskild investeringsfond kan 

användas för investeringen torde i allmänhet medföra att den energibespa
rande investeringen inte kommer till stånd. Industriverket framhåller slut
ligen att de ifrågavarande reglerna medför en så besvärande utökning av 
handläggningstiden för de ansökningar om bidrag som berörs att nackde
larna härmed vida överstiger de eventuella fördelarna med reglerna. 

Arbetsmarknadsstyrelsen uppger i yttrande den 9 juli 1976 att avsätt
ningarna till särskild investeringsfond enligt riksbanken uppgick till ca 

1500 milj. kr. Den 30 juni 1976 hade beslut lämnats avseende ianspråkta
gande av fondmedel på sammanlagt ca I 150 milj. kr. Styrelsen anför att 

den inte har gjort någon särskild prioritering med hänsyn till energibespa
rande investeringar vid handläggning av ärenden om ianspråktagande av 

fonderna ifråga. Styrelsen anser inte att tillräckliga skäl föreligger för att. 

vid prövning av ärenden rörande statsbidrag till energibesparande åtgär
der, ta hänsyn till eventuell avsättning av medel till särskild investerings

fond. 

Lantbruksstyre/sen 

Oljekrisen inverkade dämpande på investeringsbenägenheten i träd
gårdsföretagen. Efterhand som denna inverkan har minskat, har intresset 

för energibesparande åtgärder ökat. Budgetåret 1975/76 hade sålunda prak
tiskt taget hela bidragsramen, 2 milj. kr., disponerats genom beslut om bi

drag redan i februari 1976. 
Av de beviljade bidragen har 49 % använts till byte av värmepanna och 

förbättring av värmeinstallationer, 20 % till isolerande skuggningsanlägg

ningar och 19 % till installationer för automatisk klimatreglering. 
Vid budgetårets slut fanns 78 inneliggande ansökningar om bidrag på 

sammanlagt ca J, I milj. kr. 
Behovet av investeringar i bränslebesparande åtgärder är fortfarande 

stort inom trädgårdsföretagen och då effekterna av åtgärderna är väsentli
ga både för företagen och för samhället anser lantbruksstyrelsen att det är 
motiverat med en uppräkning av bidragsramen med 2 milj. kr. till 4 milj. kr. 

Lantbruksstyrelsen räknar med att de bidrag till energibesparande åtgär
der i trädgårdsnäringens byggnader som har beviljats under budgetåret 

1975/76 har lett till en sänkning av den årliga energiförbrukningen i bran
schen motsvarande ett värde av minst 600000 kr. 

Bl. a. med hänsyn till de anspråk på bidrag som dokumenterats från träd

gårdsföretagen anser lantbruksstyrelsen det motiverat att en större del av 
kommande anslag avdelas till trädgårdsnäringen. 

Föredraganden 

Stödet till energibesparande investeringar inom nätingslivet m. m. inför

des våren 1974 (prop. 1974:69, CU 1974:21, JoU 1974:19, rskr 1974: 180, 
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rskr 1974: 196). Sedan dess har riksdagen anvisat sammanlagt 248 milj. kr. 

för sådant stöd till näringslivet och för administration m. m. av detta stöd, 
varav I milj. kr. på tilläggsbudget I för innevarande budgetår (prop. 

1976/77: 25 s. 95, NU 1976/77: 55, rskr 1976/77: 13). Av de anvisade med
len har 53 milj. kr. beräknats för åtgärder i näringslivets byggnader, 130 

milj. kr. för åtgärder inom industriella processer, 58 milj. kr. för framta
gande av prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. och 7 milj. kr. 

för åtgärder i trädgårdsnäringens byggnader. Medlen för hidragsgivningen 

disponeras vad avser åtgärder i trädgårdsnäringens byggnader av lant
bruksstyrclsen och i övrigt av statens industriverk. 

Erfarenheterna hittills från bidragsgivningen till energibesparande ända
mål inom näringslivet tyder på att ytterligare avsevärda energibesparingar 

kan uppnås om stödet förstärks. Statens industriverk har på uppdrag av re
geringen undersökt bl. a. möjligheterna att spara energi inom industrin. In

dustriverkets rapport (SIND 1976: 3), Tätorternas och den tunga indu

strins energiförsörjning. tyder i likhet med erfarenheterna från hidrags
verksamheten på att betydande mängder energi kan sparas om stödet till 

energibesparande åtgärder inom näringslivet räknas upp. 
Regeringen har för avsikt att presentera ett långsiktigt program för effek

tivare energianvändning bl. a. i industriella processer och vid uppvärmning 

av lokaler. Den kommission (I 1976: 05) som regeringen har tillsatt för att 
utarbeta alternativa förslag om energipolitiken till år 1990 kommer att ta 

fram underlag för bl. a. utformningen av ett sådant program. Ökade insat
ser för att förbättra energihushållningen inom näringslivet bör dock göras 

redan innan kommissionen har avgett sina förslag. 

Regler för bidragsgivningen m. m. 

Industriverket har i skrivelse den 30 augusti 1976 redogjort för bidrags
verksamheten fram till utgången av budgetåret 1975/76 och för den beräk
nade verksamheten under budgetåret 1976/77. Med utgångspunkt i sina er

farenheter av bidragsgivningen föreslår industriverket vissa ändringar av 

reglerna för och administrationen av bidragsgivningen. 
Bidrag till energibesparande åtgärder i näringslivets byggnader 

utgår enligt förordningen (1975: 422) om statsbidrag till energibesparande 

åtgärder inom näringslivet m. m. (ändrad 1976: 238) med högst 35 % av 
godkända kostnader till företag med högst 200 anställda. Bidraget är vidare 

begränsat till I 00 000 kr. per projekt. 
Energibesparande ätgärder avseende näringslivets byggnader, t. ex. an

läggningar för eldning med fasta bränslen. kostar i vissa fall betydligt mer 
än de ca 285 000 kr. som kan berättiga till högsta bidrag om 100000 kr. Un

der dessa förhållanden är det enligt industriverket osäkert om bidraget ut
gör tillräckligt incitament för att sådana åtgärder skall komma till stånd. In

dustriverket föreslär med hänsyn härtill att bestämmelsen om maximalt bi

dragsbelopp slopas. 
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Bestämmelsen att bidrag till energibesparande åtgärder i byggnader inte 
kan beviljas företag som har mer än 200 anställda innebär enligt verket risk 

för att de möjligheter som finns att spara energi i sådana företags byggna
der inte tas tillvara. Bl. a. med hänsyn härtill föreslår verket att nämnda 
storleksgräns tas bort. 

Storleken på energibesparingen av en åtgärd i förhållande till bidraget 

måste enligt min mening vara avgörande för om bidrag för åtgärden skall 

lämnas eller inte och för bidragsbeloppets storlek. Jag förordar därför att 
bidrag för åtgärder i näringslivets byggnader i fortsättningen skall kunna 

utgå med högst 35 % av godkända kostnader till alla företag, oavsett anta
let anställda, och att bidragsbeloppets storlek inte längre skall vara begrän

sat. Vad jag nu har sagt bör enligt min mening inte hindra att de mindre och 
medelstora företagens särskilda förutsättningar och problem samt behov 

av bidragsmede! blir beaktade vid bidragsgivningen. 
Om nyssnämnda begränsningar beträffande bidrag till åtgärder i närings

Ii vets byggnader tas bort finns enligt min mening inte längre skäl att beräk
na medel för sådana bidrag under en särskild anslagspost. Samtliga medel 
till energibesparande åtgärder i näringslivet - förutom vad avser träd
gårdsnäringen samt prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. -

bör beräknas under samma anslagspost. 
Enligt nuvarande bidragsregler är kretsen av bidragsberättigade företag 

inte densamma för åtgärder i byggnader som för åtgärder rörande pro

cesser. Företag inom alla näringsgrenar, dvs. industri, jordbruk, träd
gårdsnäring, handel, hotell, restauranger m. fl. privata servicenäringar har 
möjlighet att erhålla bidrag till energibesparande åtgärder i byggnader. 

Möjligheten att erhålla bidrag till åtgärder som syftar till att få till stånd 

energisnålare processer avser däremot endast industriföretag. Industriver
ket har framhållit att det finns andra åtgärder än sådana som kan hänföras 
till byggnader och processer som kan åstadkomma energibesparingar, 
t. ex. införandet av energisnåla belysningssystem. 

Enligt min mening torde de största möjligheterna att spara energi inom 
näringslivet föreligga inom industrins processer. Bidragen bör därför i 
första hand avse åtgärder inom detta område. Möjlighet bör dock finnas att 
genom bidrag stimulera energisparande även inom andra näringsgrenar 
och beträffande andra åtgärder. Det torde få ankomma på industriverket 

att ta ställning till i vilka fall detta kan vara befogat. 
Såsom hittills bör dock endast åtgärder avseende befintliga byggnader 

och förändringar i anslutning till befintlig verksamhet vara bidragsberätti
gade. Bidrag bör alltså inte utgå i samband med exempelvis nyetableringar. 

Jag beräknar medel för bidragsgivningen till åtgärder i näringslivet under 
en ny anslagspost, Åtgärder i näringslivet. Denna anslagspost er-
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sätter nuvarande poster Åtgärder i näringslivets hyggnader och Åtgärder 
inom indust1iella processer. 

Enligt nuvarande bidragsregler utgör lägsta kostnad som berättigar till 

bidrag 3 000 kr. Med hänsyn bl. a. till kostnadsutvecklingen sedan denna 
gräns bestämdes år 1974, biträder jag industriverkets förslag att gränsen 

skall höjas till 5000 kr. Jag förordar således att lägsta bidragsgrun
d ande kostnad för energibesparande åtgärder inom n~iringslivet höjs 

från 3 000 kr. till 5 000 kr. 

Hösten 1975 tillkallades företagareföreningsutredningen (A 1975: 03) för 

att utreda frågan om företagareföreningarnas ställning och roll inom den 
närings- och regionalpolitiska organisationen m. m. Utredningen har till 

uppgift att överväga bl. a. om det är lämpligt att företagareföreningar

na i ökad utsträckning åläggs uppgifter som innefattar myndighetsutöv

ning. Med hänsyn härtill anförde föredragande departementschefcn i 1976 
års budgetproposition (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 189, NU 1975/76: 42, 
rskr 1975/76: 260) att han då inte var beredd att ta ställning till ett förslag 
från industriverket om att företagareföreningarna skulle få beslutsrätt i vis
sa bidragsfrågor. 

Industriverket har nu återkommit till frågan och föreslagit att vissa upp

gifter i samband med bidragsgivningen skall överföras från verket till före

tagareföreningarna. Regeringen har överlämnat industriverkets förslag till 
utredningen som väntas lägga fram sina förslag inom kort. 

Förordningen om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom nä
ringslivet m. m. innehåller särskilda regler för företag som söker bidrag till 
energibesparande åtgärder i näringslivet och har medel avsatta på sär
s k i Id in ve s te rings fond. Dessa regler innebär bl. a. att bidrag inte utgår 
i full utsträckning till sådana bidragssökanden om dessa kan utnyttja de av
satta medlen för den energibesparande åtgärden i fråga. 

Industriverket har i skrivelse den 24 februari 1976 föreslagit att nämnda 
regler tas bort. Verket motiverar sitt förslag med att arbetsmarknadsstyrel
sen vid sin handläggning av ärenden om ianspråktagande av fonderna inte 

gör någon särskild prioritering vad avser energibesparande investeringar. 

De förutsättningar, som statsmakterna har utgått från, när de särskilda reg

lerna infördes, har således inte förelegat i praktiken. Verket framhåller 
vidare bl. a. att nämnda regler medför en besvärande utökning av hand

läggningstiden för de bidragsansökningar som berörs av reglerna. 
Arbetsmarknadsstyrelsen har i yttrande uppgett att den inte prioriterar 

energibesparande investeringar vid sin handläggning av nämnda ärenden. 
Styrelsen anser inte att tillräckliga skäl föreligger för att ta hänsyn till 
eventuell avsättning till särskild investeringsfond vid prövning av ärenden 

rörande statsbidrag till energibesparande åtgärder i näringslivet. 
Jag har inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen att den 30 november 

1976 beslut hade fattats avseende ianspråktagande av nämnda fondmedel 
på sammanlagt ca 1 300 milj. kr. av de totala avsättningarna på ca I 500 
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milj. kr. Med hänsyn till detta och till vad arbetsmarknadsstyrelsen och in

dustriverket har anfört i frågan förordar jag att verksamheten avseende 
statsbidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. inte 
skall påverkas av huruvida den som söker bidrag har medel avsatta på sär

skild investeringsfond eller inte. 
Vissa av de ansökningar om bidrag som har kommit in till industriverket 

har avsett utökning eller idrifttagning av små vattenkraftverk med en 

effekt varierande mellan 150 och 2 500 kW. 
Enligt en inventering som har gjorts av Svenska kraftverksföreningens 

utvecklingsavdelning (V AST) har det på många platser i landet funnits små 
vattenkraftverk som numera är nedlagda. Dessutom befaras ett stort antal 

av de små vattenkraftverk som fortfarande är i drift att bli nedlagda. An
ledningen härtill är enligt V AST oftast dålig lönsamhet. Totalt represente

rar dessa småkraftverk en möjlig effekt av ca 500 MW 1 och en elproduktion 

av ca 1,5 TWh 2
• 

Enligt gällande regler kan bidrag inte lämnas för projekt som avser ut
nyttjande av konventionell teknik för energiproduktion. Projekt som avser 

exempelvis utbyggnad eller ombyggnad av små vattenkraftanläggningar är 
därför inte bidragsberättigade. På grund härav har nämnda ansökningar 
om bidrag inte kunnat bifallas. Däremot har ett bidrag om ca 5 milj. kr. be
viljats för ett utvecklingsprojekt i V AST:s regi som syftar till att utreda 

möjligheterna att sänka kostnaderna för att bygga och driva smä vatten
kraftverk genom standardisering, mekanisering och automatisering. Bidra
get täcker i första hand kostnaderna för ett antal prototypanläggningar. 

Enligt vad jag har inhämtat beräknas resultatet av utvecklingsarbetet före

ligga till hösten 1977. 
Enligt min mening bör möjligheterna att utnyttja landets vattenkraftre

surser tas till vara där detta dels ställer sig ekonomiskt lämpligt dels kan 
ske utan större konflikter med motstående intressen. Jag syftar i första 
hand på möjligheterna till ett effektivare utnyttjande av vattenkraften i re
dan utbyggda älvar. De vattenkrafttillgångar som finns i små vattendrag 
t. ex. på platser där det tidigare har funnits kraftverk, sågverk, kvarnar 

m. m. bör också beaktas i detta sammanhang. Det energitillskott som kan 
utvinnas i sådana mindre kraftstationer är inte stort men kan ha betydelse 

lokalt. 
Jag är emellertid inte beredd att nu förorda att bidragsreglerna ändras så 

att bidrag kan utgå även för nyanläggning eller upprustning av små kon
ventionella vattenkraftverk. Behovet av och formerna för ett statligt stöd 

för sådana projekt behöver undersökas närmare. Jag avser därför att i an

nat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt industriverket att utreda 

1 MW (megawatt) = I 000 kilowatt 
2 TWh (terawattimme) = I miljard kilowattimmar 
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hithörande frågor. Verket bör därvid beakta bl. a. på utfallet av VAST:s ti
digare nämnda utvecklingsprojekt. 

Industriverket har i rapporten Tätorternas och den tunga in-
. dustrins energiförsörjning redovisat möjligheterna till energibespa

ringar och behovet av demonstrationsanläggningar m. m. för att introduce
ra energisnål teknik i järn- och stålindustrin samt i massa- och pappersin
dustrin. Rapporten behandlar också möjligheterna att ta till vara spillvär

me från industrin och att bygga ut produktionen av elkraft i mottrycksan

läggningar inom industrin och i kraftvärmeverk. Det utredningsarbete som 
nu har redovisats utgör första delen av en undersökning som omfattar all 

industriell energianvändning. 
Industriverkets förslag rörande utbyggnad av kraftvärmeverk och fjärr

värmeanläggningar bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Den årliga energiförbrukningen inom massa- och pappersindustrin och 

järn- och stålindustrin skulle enligt industriverket kunna minskas med 
sammanlagt ca 600 000 m3 eo1 - motsvarande ca 7 % av massa- och pap

persindustrins och ca 11 % av järn- och stälindustrins förbrukning - inom 

en period av ca fem år. Detta beräknas kräva investeringar om sammanlagt 
drygt I 000 milj. kr. under perioden. 

Industriverket föreslår ett flerårigt bidragsprogram för järn- och stålin
dustrin och massa- och pappersindustrin där bidrag om sammanlagt 70 

milj. kr. per år förutsätts utgå under de första tre åren. Om så bedöms 
önskvärt skall bidrag kunna utgå under ytterligare två år. Bidragen föreslås 
därefter upphöra. Förslagen omfattar även stöd till demonstrationsanlägg
ningar inom dessa branscher. 

Betydande energibesparingar skulle vidare kunna göras om spillvärme 
från industrin utnyttjades för leveranser av värme till exempelvis kommu
nala fjärrvärmenät. Eftersom fjärrvärmenät saknas eller är ofullständigt ut
byggda i många tätorter är dock endast en del av dessa besparingar möjliga 
att uppnå under de närmaste åren. På sikt beräknas projekt som bygger på 
samarbete mellan företag och kommuner om tillvaratagande av industrins 
spillvärme kunna medföra en minskning av den årliga oljeförbrukningen 

med närmare 200000 m3 • Detta förutsätter enligt industriverket att investe

ringar om 225 å 300 milj. kr. genomförs. 
Stöd till spillvärmeprojekt liksom till demonstrationsanläggningar före

slås få mer långsiktig karaktär än stöd till övriga energibesparande åtgär

der. Bidrag om resp. 15 och 20 milj. kr. per år föreslås utgå under en första 

treårsperiod. 
I det energipolitiska beslut som fattades av riksdagen år 1975 (prop. 

1975: 30 bil. I s. 412, NU 1975: 30, rskr 1975: 202) förutsätts att produktio

nen av mottryckskraft inom industrin skall öka från ca 3,5 TWh år 1975 till 
ca 8 TWh år 1985. Industriverket bedömer att en sådan ökning av mot-

1 I m3 eo (ekvivalent olja)= energimängd motsvarande I m3 olja. 
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trycksproduktionen inom industrin är möjlig förutsatt att någon form av 

stöd till installation av mottrycksanläggningar lämnas eller andra åtgärder 
vidtas så att tänkbara projekt genomförs. 

Industriverket anser att bidrag t. v. bör kunna lämnas till utbyggnad av 

mottryckskraft inom industrin men att en långsiktig lösning bör anstå tills 

frågan om energiskatternas utformning har avgjorts. Verket menar att stöd 
bör kunna utgå till alla mottrycksinstallationer inom industrin. dvs. även 

till sådana som görs i samband med nyanläggningar och utökning av pro
duktionen inom företagen. Behovet av bidrag för hela industrin bedöms till 

25 milj. kr. per år för den utbyggnad som kan komma ifråga under de när

maste åren. 
I likhet med flertalet remissinstanser som har yttrat sig över industriver

kets rapport anser jag att den ger väsentlig information om energianvänd

ningen och om möjligheterna att spara energi inom industrin. 
Enligt industriverket kan investeringar i energibesparande åtgärder 

inom industrin inte förväntas komma till stånd i tillräcklig omfattning utan 
att särskilda stimulansåtgärder vidtas. En fortsatt bidragsgivning med i hu

vudsak samma inriktning som hittills bedöms vara det mest effektiva sättet 
att stödja sådana investeringar. 

Åsikten att investeringar i energibesparande åtgärder stöds mest effek

tivt genom investeringsbidrag delas av ett stort antal remissinstanser. Vis

sa remissinstanser menar dock att bidragen under vissa omständigheter 
kan behöva kombineras med andra stödåtgärder, t. ex. särskilda lånefor

mer. Några remissinstanser anser att särskilda låneformer bör övervägas 

som ett alternativ till investeringsbidrag. 
Som jag tidigare har nämnt avser regeringen att utarbeta ett långsiktigt 

program för effektivare energianvändning inom bl. a. industrin. I samband 
härmed kommer formerna för och behovet av medel för stöd till energibe
sparande åtgärder inom näringslivet för tiden efter år 1978 att övervägas. 

Mot bl. a. denna bakgrund och i likhet med industriverket och huvudde
len av remissinstanserna förordar jag att stöd till energibesparande inves
teringar inom industrin skall utgå i form av investeringsbidrag. Förslagen i 
rapporten bör i huvudsak kunna läggas till grund för beräkningen av bi
dragsbehovet för budgetåret 1977/78. Vid min beräkning i det följande av 

medelsbehovet för bidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet 
kommer jag således att utgå från bl. a. det behov av bidrag till energibespa

rande åtgärder och demonstrationsanläggningar inom de energikrävande 
branscherna som har redovisats i rapporten. Jag kommer också att ta hän

syn till det i rapporten redovisade behovet av medel för att stödja mot
trycksutbyggnad och tillvaratagande av spillvärme för uppvärmning av lo

kaler, bostäder m. m. 
Bidrag bör liksom hittills utgå för åtgärder som syftar till energibespa

ringar i anslutning till befintlig produktion. Industriverkets förslag att ut
byggnad av mottryckskraft inom industrin skall vara bidragsberättigad 
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även i den utsträckning sådan utbyggnad har samband med nyetablering 
och utvidgning av befintlig produktion kan jag inte biträda. Vid projekte

ring av nya industrianläggningar kan företagen bestämma anläggningarnas 
utformning. maskinutrustning m. m. med hänsyn till gällande och förvänta

de framtida energipriser. Atgärder i nya anläggningar som syftar till för
bättrad energihushållning kan därför väntas vara mer lönsamma än åtgär

der i befintliga anläggningar. Nyetablering och utvidgning av industriell 

eller liknande verksamhet kan dessutom prövas från energihushållnings

synpunkt enligt 136 a § byggnadslagen (1947: 385, 136 a §.ändrad senast 
1976: 213 ). Regeringen kan i detta sammanhang föreskriva särskilda villkor 

beträffande energianvändningen i det aktuella företaget. 

Bidrag till projekt som bygger på samarbete mellan företag och exempel
vis kommuner om tillvaratagande av spillvärme från industriella processer 

m. m. bör avse åtgärder som vidtas från företagets sida i syfte att göra det 
möjligt att föra över värme från företagets anläggningar till fjärrvärmenät 
eller annan mottagare. Bidrag bör således kunna utgå för exempelvis instal

lation av anordningar för viinm:växling liksom för byggande av överfö

ringslcdningar för värme frän berörda anläggningar till tjärrvärmenät. 
I många orter saknas emellertid ett utbyggt fjärrvärmenät som gör det 

möjligt att ta till vara spillvärme från industriella processer. I andra orter 

kan existerande fjärrvärmenät behöva utvidgas för att spillvärme frän in
dustrin skall kunna utnyttjas på ett rationellt sätt. Frågan hur de finansiella 

förutsättningarna för utbyggnad av fjärrvärme skall utformas bereds f. n. 
inom regeringskansliet. 

Industriverket har under utrcdningsarhetet samrått med bl. a. berörda 
branschorganisationer, Svenska kommunförbundet och Svenska värme
verksföreningcn i frågor som rör spillvärmeutnyttjande. Kommunförbun
det och värmeverksföreningen har i sina yttranden föreslagit att samråd 

skall äga rum även i framtiden och att därvid bl. a. principerna för samar
bete mellan företag och kommuner vid genomförandet av spillvärmepro

jekt bör diskuteras. Jag finner det naturligt att sådant samråd sker så act ut
byte av erfarenheter mellan berörda parter kan komma till stånd. 

Medclsbehov 

Fram till slutet av oktober 1976 hade, sedan stödet till energibesparande 

åtgärder inom näringslivet infördes. bidrag beviljats på sammanlagt ca 98,5 

milj. kr. Härav har ca 26 milj. kr. avsett åtgärder i näringslivets byggnader, 
ca 41 milj. kr. åtgärder inom industriella processer och ca 26 milj. kr. pro

totyper och demonstrationsanläggningar m. m. Till åtgärder i trädgårdsnä

ringens byggnader hade bidrag beviljats med sammanlagt ca 5,5, milj. kr. 
Vid samma tidpunkt fanns inneliggande ansökningar om bidrag på sam

manlagt ca 126,5 milj. kr., varav 3 milj. kr. för åtgärder i näringslivets 
byggnader, !03 milj. kr. för åtgärder inom industriella processer, 20 milj. 

kr. för prototyper och demonstrationsanläggningar samt 0,5 milj. kr. för åt
gärder i trädgårdsnäringcns byggnader. 
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Efterfrågan på bidragsmedel har sålunda varit stor. Detta tyder enligt 
min mening på att det finns ett stort intresse inom näringslivet för att ge

nomföra energibesparande investeringar. 
Enligt industriverket kan de anslagsmedel som fanns reserverade vid in

nevarande budgetårs ingång beräknas bli utbetalade eller bli intecknade 
genom beslut om bidrag under detta budgetår. 

Som jag tidigare har redogjort för har industriverket i rapporten Tätor
ternas och den tunga industrins energiförsörjning lagt fram förslag om ett 
bidragsprogram avseende bl. a. energibesparande åtgärder inom massa

och pappersindustrin samt järn- och stålindustrin. Förslagen omfattar även 
bidrag till projekt som gäller utnyttjande av industrins spillvärme och in

stallation i industrin av anläggningar för produktion av mottryckskraft. 
Industriverket har med utgångspunkt bl. a. i nyssnämnda förslag beräk

nat behovet av medel för sin bidragsgivning under budgetåret 1977 /78 till 
sammanlagt 200 milj. kr .. varav 15 milj. kr. avser näringslivets byggnader, 

105 milj. kr. åtgärder inom industriella processer m. m .. 15 milj. kr. projekt 
avseende utnyttjande av spillvärme. 25 milj. kr. installation av industriell 

mottryckskraft och 40 milj. kr. prototyper och demonstrationsanlägg
ningar m. m. Vid beräkning av beloppen har industriverket beaktat bl. a. 

behovet av bidrag till energibesparande åtgärder och till prototyper och de
monstrationsanläggningar även i de branscher som inte omfattas av nämn
da rapport. 

Jag har tidigare redovisat mina ställningstaganden till förslagen i indu
stri verkets rapport och därvid bl. a. förordat att förslagen i vad avser insat

ser under budgetåret 1977 /78 i huvudsak läggs till grund för beräkningen av 
behovet av bidragsmedel. Med tanke på pågående utredningsarbete är jag 
däremot f. n. inte beredd att ta ställning till industriverkets förslag avseen
de stödbehovet under påföljande budgetår. 

Behovet av medel för bidrag till energibesparande åtgärder inom närings
livet beräknar jag till 170 milj. kr., varav 125 milj. kr. för åtgärder i närings
livet - avseende byggnader, processer, spillvärme, industriell mottrycks
kraft m. m. - 42 milj. kr. för prototyper och demonstrationsanläggningar 
och 3 milj. kr. för trädgårdsnäringens byggnader. Jag har vid min beräk
ning av medel tagit hänsyn också till industriverkets kostnader för admini
stration. information, utredning och uppföljning av bidragsverksamheten. 

Min medelsberäkning innebär att anslaget mer än fördubblas jämfört 

med innevarande budgetår. 

Industriverket har innevarande budgetår bemyndigande att fatta beslut 
om bidrag till prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. som. in

beräknat löpande beslut, innebär åtaganden om högst 15 milj. kr. under 
budgetåret 1977/78 och högst 10 milj. kr. budgetåret 1978/79. 

Även när det gäller stöd till andra energibesparande åtgärder i näringsli
vet, exempelvis åtgärder inom industriella processer, erfordras ibland möj

lighet att göra åtaganden som sträcker sig över flera budgetår. Regeringen 
bör därför inhämta riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1977 /78 
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fatta beslut om bidrag till åtgärder inom näringslivet samt till prototyper 

och demonstrationsanläggningar m. m. som. inberäknat löpande beslut. in

nebär åtaganden om högst 25 milj. kr. under budgetåret 1978/79 och högst 

15 milj. kr. under budgetåret 1979/80. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändringarna av grunderna för bi
drag till energibesparande åtgärder i näringslivet, 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977/78 i enlighet 

med vad jag har anfört ikläda staten ekonomisk förpliktelse i 

samband med bidrag till energibesparande åtgärder inom nä

ringslivet samt till prototyper och demonstrationsanläggningar. 

vilken inberäknat löpande beslut innebär åtaganden om högst 

25000000 kr. under budgetåret 1978/79 och högst 15000000 kr. 

under budgetåret 1979/80, 

3. till Energibesparande åtgärder inom näri111:slivet m. m. för bud

getåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 170000000 kr. 

E 6. Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 199369 

3000000 

3 000000 

Reservation l 550631 

Från detta anslag. som disponeras av statens industriverk, bestrids kost
nader för statliga bidrag till kursverksamhet på de uppvärmnings- och ven

tilationstekniska områdena och för statliga bidrag till kurser rörande pro

cessinriktade energifrågor inom industrin samt för statliga bidrag till före
tagareföreningarna avseende energirådgivning rörande bl. a. eldnings-. 

ventilations- och processteknik. Från anslaget bestrids även industriver
kets kostnader för administration av verksamheten. Riktlinjerna för verk

samheten har angivits i prop. 1975: 30 (bil. I s. 355, NU 1975: 30, rskr 

1975: 202). 

1976/77 Beräknad ändring 1977178 

Statens Föredra-
industriverk ganden 

I. Utbildningsåtgärder i syfte 
att minska energibehovet 
för lokaluppvärmning I 620000 of. of. 

2. Utbildningsåtgärder i syfte 
att minska energiförbruk-
ningen inom olika industri-
processer 490000 of. of. 

3. Rådgivningsverksamhet i 
energifrågor 890000 of. of. 

3000000 of. of. 
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Statens industriverk 

Liksom under budgetåret 1974/75 har SIFU-enheten vid industriverket 

under budgetåret 1975/76 bedrivit utbildning på området för lokaluppvärm

ning. Verksamheten syftar till att stimulera till energibesparing vid upp
värmning och ventilation av byggnader inom såväl näringslivet som den of

fentliga förvaltningen och bostadssektorn. De primära målgrupperna har 
varit förvaltningspersonal. fastighetsarbetare och maskinister. 

SIFU-enheten har bedrivit utbildning på området dels i form av 3-tim

mars informationsträffar för villaägare kring ett kompendium Värt att veta 
om ekonomisk uppvärmning, dels genom ett antal regionala 16-timmars 

kurser i energibesparing vid lokaluppvärmning i första hand avsedda för 
driftpersonal vid små och medelstora värni.eanläggningar, dels genom ett 

antal regionalt genomförda yrkestekniska kurser i oljeeldnings- och venti
lationsteknik, värmeautomatik, inreglering av värmesystem samt fjärrvär

meteknik. Vidare har nya kurser genomförts beträffande industriventila
tion, värmepumpar, ekonomisk värmeproduktion, drift och underhåll av 

gasolanläggningar och energibesparande åtgärder inom träindustrier. 
Kommunförbundet har också viss verksamhet igång när det gäller ener

gibesparing i kommunerna. Även Svenska Riksbyggen och HSB bedriver 
liknande verksamhet för sina anställda. Enligt industriverkets uppfattning 
bör. som hittills, verket ha det övergripande ansvaret för kursverksamhc

ten. Planering. genomförande m. m. av kursaktiviteterna bör dock hand
has av kursarrangörerna. 

Den processinriktade utbildningsverksamheten omfattar utarbetandet 

av en plan med kursprogram rörande processinriktade energifrågor. Arbe

tet sker i samarbete mellan SlFU-enheten och industriverket i övrigt samt i 
samråd med bl. a. olika industrier och branschförbund. Utbildningsverk
samheten inriktas i första hand på att utbilda arbetsledande personal i före
tagen. 

För att nå de mindre och medelstora företagen bör utbildningsinsatserna 
kompletteras med uppsökande rådgivning av bred och allmän karaktär, 
omfattande såväl eldnings- som ventilations- och processteknik. Denna 
rådgivning, för vilken huvudansvaret åligger industriverket, bör kanalise
ras via företagareföreningarna. 

För att rådgivningen skall kunna bedrivas effektivt fordras enligt indu

striverket. att personalen hos företagareföreningarna ges en gnmdläggan
de utbildning inom området, så att tjänstemännen kan ge adekvata råd och 

hänvisa till specialister i de fall en djupare undersökning erfordras. Infor
mation/rådgivning på energiområdet bör sedan kunna ingå som en integre

rad del i företagareföreningarnas normala företagsserviceverksamhet. 
Utbildningen av företagareföreningens personal (en eller två per för

ening) avses få en omfattning av en å två veckor. Viss mindre del av ansla
get bör användas för täckning av det merarbete föreningarna får för rådgiv

ningsverksamheten. 
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Utöver denna direkta rä.dgivning till företagen planerar verket regionala 

energikonferenser som skall inriktas mot de mindre och medelstora företa

gen. Dessa konferenser avses få dels ett visst gemensamt grundinnehåll, 

dels inslag som betingas av de lokala förhållandena. 

Avsikten är att konferenserna sedan skall följas upp av mer branschin

riktade konferenser eller informationsdagar i de delar av landet där vissa 

branscher är rikligt representerade. Dessa senare konferenser kommer att 

få karaktären mer av kurs verksamhet, varför industriverket förutser att en 

samordning på sikt kan komma att ske med det program som planeras un
der anslagsposten 2. 

Det samlade programmet för kurs- och rådgivningsverksamheten kräver 

en oförändrad anslagsram under budgetåret 1977/78. Industriverket hem

ställer därför att för nämnda budgetår 3 milj. kr. anvisas för vissa utbild

ningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte med oförändrad fördelning 

på anslagsposterna. 

För administrationskostnader begär industriverket att få använda 

200 000 kr. av anslaget. Beloppet motsvarar i stort kostnaderna för en 

handläggare och ett biträde. 

Föredraganden 

Medel för bidrag till kurser inom det uppvärmningstekniska området an

visades första gången våren 1974 (prop. 1974:69, CU 1974:21, rskr 

1974: 180). Efter förslag i propositionen om energihushållning m. m. (prop. 

1975: 30 bil. I s. 355, NU 1975: 30, rskr 1975: 202) utvidgades verksamhe

ten till att avse även processinriktade kurser och rådgivningsverksamhet. 
Industriverket har det övergripande ansvaret för kurs- och rådgivnings

verksamheten. Verket har anordnat kurser genom sin SIFU-enhet och be

viljat bidrag till olika kursarrangörer ·-·· HSB, Svenska Riksbyggen och 

Svenska kommunförbundet - för en rad olika kurser inom de uppvärm

nings- och ventilationstekniska områdena. Verkets SIFU-enhet arrangerar 

också kurser med speciell inriktning på industrins energihushållning. 
Enligt vad jag har inhämtat har SIFU-enheten i samarbete med ångtek

niska institutionen vid tekniska högskolan i Stockholm gjort ett preliminärt 

ramprogram rörande kurser i processinriktade energifrågor inom indus

trin. 

När det gäller rådgivningsverksamheten har jag inhämtat att industriver

ket under hösten 1976 startat en försöksverksamhet med en dags gratis 

konsulthjälp till sammanlagt 75-100 företag i tre olika län. Verksamheten 

syftar till att identifiera energisparmöjligheter hos de olika företagen och 

till att informera om möjligheter att få stöd till energibesparande investe

ringar m. m. 

Industriverket avser också att under innevarande budgetår utbilda före

tagareföreningarnas personal i energibcsparingsfrågor så att personalen 

kan ge råd och anvisningar i dessa hänseenden. 
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Enligt min mening är det väsentligt att särskilt de mindre och medelstora 
företagen får ett starkt stöd bl. a. i form av kurser och rådgivning för att ta 
fram energibesparande åtgärder inom företagen m. m. Jag finner det därför 
väsentligt att kurs- och rådgivningsverksamheten inriktas på denna före

tagskategori. I detta sammanhang torde den uppsökande verksamheten 
vara av central betydelse. 

För nästa budgetår beräknar jag anslagsbehovet till oförändrat 3 milj. kr. 
Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn också till kostnaderna för ad

ministration av verksamheten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa utbildningsåtgiirder m. m. i energibesparande s.ifte för 
budgetåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 

E 7. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

JO 587 672 
4000000 

15000000 

Reservation 5 335 753 

Från anslaget bestrids utgifter enligt kungörelsen (I 959: 369) om statligt 
stöd åt landsbygdens elförsörjning. Stöd kan beviljas till nyanläggning och 
upprustning av elektriska distributionsnät på landsbygden i form av bidrag 
och lånegarantier. Beslut om sådant stöd fattas av statens industriverk. 

Av den I juli 1976 disponibla medel under anslaget får 180000 kr. använ
das för kostnader för arvoden till ledamöter i rådet för eldistributionsfrågor 
och ersättning för resor m. m. för rådets ledamöter samt övrig expertis i el
kraftfrågor och andra utredningskostnader i samband med industriverkets 
verksamhet på området. Övriga medel får disponeras av industriverket för 
utbetalning av beviljade bidrag. För budgetåret 1976/77 har industriverket 
bemyndigats bevilja upprustningsbidrag och bidrag till nyanläggning med 7 
milj. kr. Vidare får industriverket bevilja statlig garanti för lån till dessa än

damål med sammanlagt 10 milj. kr. 

Statens industriverk 

Utbetalningarna under budgetåret 1976/77 beräknas uppgå till 10 
milj. kr. och under budgetåret 1977/78 till 8 milj. kr. Vid ingången av bud

getåret I 977 /78 beräknas reserverade medel uppgå till ca 2 milj. kr. 

Vid början av budgetåret 1976/77 fanns inneliggande hos industriverket 
ansökningar om bidrag med sammanlagt ca 34,5 milj. kr., varav ca 34.3 

milj. kr. till upprustning och ca 200000 kr. till nyanläggning. 

I avvaktan på förslag om eldistributionens framtida organisation uttala

de 1971 års riksdag (prop. 1971:1 bil. 15 s. 77, NU 1971:13 s. 26, rskr 
1971: 120) att stöd verksamheten avseende landsbygdens elcktrifiering bor-
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de fortsätta inom en total ram av 40 milj. kr. Denna bidragsram kommer 
helt alt vara tagen i anspråk under budgetåret 1976/77. Av bidrag som har 
beviljats inom bidragsramen torde vid innevarande budgetårs utgång åter

stå att utbetala ca 10 milj. kr. Ca 8 milj. kr. beräknas bli utbetalade under 

budgetåret 1977/78 och ca I milj. kr. under ett var av budgetåren 1978/79 

och 1979/80. 

För att önskad strukturomvandling inte skall avstanna är det enligt indu

striverket angeläget att den statliga stödvcrksamheten fär fortsätta som 

hittills. dels för upprustning av oräntabla landsbygdsnät, som skall uppgå i 
bärkraftiga företag, dels för att förse helårsbebodda fastigheter med el
ström. 

Enligt 3 § kungörelsen om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning kan 
som huvudregel statsbidrag till anläggande av elektriskt distributionsnät 

inte utgå med högre belopp än som motsvarar sådan del av anläggnings
kostnaden. som överstiger 200 men inte 650 kr. för normaltariffenhet. En

dast om särskilda omständigheter föreligger kan bidrag utgå med högre be

lopp. Statsbidrag enligt huvudregeln, som innebär ca 2000 kr. per fastig
het. är med hänsyn till de höga kostnaderna för återstående elekt1ifierings

objekt enligt industriverket helt otillräckligt. Huvudparten av de senaste 
årens bidrag har därför fått beviljas med stöd av undantagsbestämmelsen. 
Konsumentinsatserna har i regel hållits mycket låga. Eldistributörens in

satser har i allmänhet begränsats till täckande av det årliga driftsunder

skottet samt underhåll och eventuell förnyelse av anläggningen. 
Alltjämt torde ca 400 hclårsbebodda fastigheter sakna elström. En kon

ventionell elektrifiering av samtliga dessa fastigheter beräknas kosta ca 60 

milj. kr. Industriverket anser det inte rimligt att alla dessa fastigheter för
ses med el. Huvudparten av de återstående elektrifieringsobjekten i skogs
och tjällbygderna kännetecknas nämligen av att de ligger avsides med 

långa avstånd till befintliga kraftledningar med lämplig spänning. Detta 
medför att kostnaderna för konventionell elektrifiering blir mycket höga. I 
många fall beräknas kostnaden överstiga 200 000 kr. per fastighet. 

De av statsmakterna hittills tilldelade medlen har inte varit av den om
fattning som dessa elektrificringar skulle kräva. Andra vägar måste dä1för 

prövas om människor i avlägsna skogs- och fjällbygder skall kunna fä den 
samhällsservice som det innebär att ha tillgång till el. Ett sådant alternativ 

är att förse den enskilda fastigheten med t. ex. dieselelverk. Kostnaden vid 

sådan elektrifiering torde uppgå till mellan 60 000 och 260 000 kr. per fastig

het beroende på vilka krav som ställs på utrustningen. Statsbidrag har 

dock hittills inte ansetts kunna utgå för inköp av dieselaggregat. Av en in
ventering som har gjorts hösten 1975 framgår att ca 50 fastigheter kan bli 

aktuella att förse med dieselelverk eller annan lokal kraftkälla. Detta mot-
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svarar en anläggningskostnad av totalt ca 10 milj. kr. 

Industriverket anser att clektrilicring med dieselaggregat knappast torde 

kunna komma till stånd utan en omfattande statlig medverkan. Industri
verket pekar på att vissa statliga insatser för sådan elektrifiering. som har 

gjorts i form av bidrag från glesbygdsmedeL har varit värdefulla men av

sett en begränsad försöks verksamhet. Denna verksamhet har handlagts av 

socialstyrelsen inom ramen för styrelsens försök med särskilda serviceåt

gärder i glesbygder. En av socialstyrelsen tillsatt arbetsgrupp har i en rap

port till styrelsen redovisat erfarenheterna från försöken Jch lagt fram för

slag till åtgärder beträffande elektrifiering i extrema glesbygder. Rapporten 

har av socialstyrelsen överlämnats till industriverket. 
Flera skäl talar för att statens industriverk i fortsättningen bör handlägga 

de berörda frågorna. eftersom verket ansvarar för det statliga stödet till 

landsbygdens elektrifiering. Industriverket föreslår däiför att medel ställs 
till förfogande för inköp av dieseldrivna elverk för att förse avlägset liggan

de helårsbebodda fastigheter med elström. Med hänsyn till säkerhets-. an
svars- och koncessionsrättsliga förhållanden anser verket att den lokala el

distributören bör vara huvudman för de dieselelektriska aggregaten och 

andra lokala kraftverk. 

På grundval av det material som har tagits fram vid den nyssnämnda in

venteringen av återsti'iende elektrifieringsbehov har industriverket funnit 

det nödvändigt att bidragsbestämmelserna omarbetas och anpassas till 
kostnadsutvecklingen och elektrifieringsbehovet. Därvid bör bestämmel

serna om bidragsbeloppets storlek per normaltariffenhet tas bort. Vidare 

bör bestämmt!lser införas som ger verket möjligheter att lämna bidrag till 

lokala elverk. t. ex. dieselelektriska aggregat. samt till täckande av kostna

der för driftunderskott såväl vid lokala elverk som vid extremt dyra gles

bygdselektrifieringar. 

De preliminära beräkningar industriverket har gjort visar att behovet av 
upprustningsbidrag uppskattas till i runt tal 200 milj. kr. i nuvarande pen

ningvärde, varav 35 milj. kr. avser inneliggande ansökningar. Härtill kom

mer ca 50 milj. kr. om flertalet återstående restelektrifieringar skall utför
as. Sammantaget är behovet således 250 milj. kr. 

Av de ca 400 helärsbebodda fastigheter som saknar elström bör närmast 
ca 300 förses med elström. En elektrifiering av dessa fastigheter föreslås 

ske under en tioårsperiod till en beräknad total kostnad av 30 milj. kr. 

Statens industriverk anser att det ärliga totala anslaget för bidragsverk

samheten under den närmaste tioårsperioden bör utgå med 15 milj. kr., 

varav 12 milj. kr. till upprustningar och 3 milj. kr. till nyanläggningar. Efter 

denna tioårsperiod bedömer industriverket att bidrag till nyelektrifieringar 

14-Riksdagen 1976/77. Nr 1()0. Bilaga 17 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 lndustridepartementet 210 

inte längre behövs. medan upprustningarna bör fortgå i oförändrad takt 
motsvarande årliga bidragsanspråk på ca 12 milj. kr. 

Industriverket föreslår ett anslag om 21 milj. kr. nästa budgetår. Härav 

åtgår 6 milj. kr. för utbetalning av bidrag som har beviljats med stöd av tidi

gare bemyndigande och 15 milj. kr. för att bevilja bidrag under budgetåret 

1977/78. 
Industriverket hemställer vidare om bemyndigande att bevilja bidrag för 

nyanläggning och upprustning av eldistributionsnät med 10 milj. kr. under 
budgetåret 1978/79 och 5 milj. kr. under budgetåret 1979/80. 

F1)redrng11nden 

Den av riksdagen år 1971 fastställda ramen om 40 milj. kr. för fortsatt 
stöd för främjande av landsbygdens elektrifiering beräknas bli förbrukad 

under innevarande budgetår. 
Av de medel som har stätt till förfogande har ca 10 milj. kr. beviljats till 

nyanläggningar och ca 30 milj. kr. till upprustningar av elnät som har varit i 

otillfredsställande skick. Det återstår att utbetala ca 10 milj. kr. av de bi
drag som har lämnats med stöd av tidigare bemyndigande. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 
eldistributionsområdet (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 158, NU 1975/76: 45, 
rskr 1975/76: 263 ). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationaliseringen av eldi
stributionen bör ske med utgångspunkt i att huvudansvaret för distributio
nens ordnande åvilar det allmänna. Det fortsatta arbetet bör bedrivas ut
ifrån förutsättningen att de enskilda clkonsumentema skall tillförsäkras 
gynnsamma distributionsförhållandcn, vilket innebär att krav på driftsä
kerhet, störningsberedskap. elkvalitct och service måste tillgodoses. Detta 
ställer större krav på cldistributörerna. 

Eftersom rationaliseringen av distributions verksamheten skall ske frivil

ligt kommer den ekonomiska stöd verksamheten att vara ett viktigt instru
ment för att underlätta strukturomvandlingen till gagn för elkonsumenter
nas intresse av goda eldistributionsförhållanden. Föredragande departe
mentschefen förutsatte i sin anmälan av medels behovet under detta anslag 

för budgetåret 1976/77 att någon form av stöd borde utgå efter stödperio
dens slut. Jag delar denna uppfattning. Jag vill också erinra om det stora 

behov av bidrag som kommit till uttryck i form av ansökningar till industri
verket. Vid början av budgetåret 1976/77 fanns hos industriverket innelig

gande obehandlade bidragsansökningar om sammanlagt 34,5 milj. kr. 

Till helt övervägande del gäller stödet upprustning av befintliga elnät, ef

tersom nyelektrifieringen är i det närmaste slutförd. Endast ca 400 helårs
bebodda fastigheter saknar fortfarande elström. 

Även om antalet fastigheter utan elström således är mycket lågt, förelig

ger dock alltjämt ett behov av stödåtgärder för nyanläggningar. Huvudpar
ten av de återstående elektrifieringsobjekten i skogs- och fjällbygderna 
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kännetecknas nämligen av att de ligger avsides med långa avstånd till be
fintliga kraftledningar med lämplig spänning. Det är därför mycket dyrbart 
att förse dem med eL vartill kommer stora kostnader för drift, underhåll 
m. m. av anläggningarna. I flera fall blir också kostnaderna så stora att en 
elcktrifiering inte ter sig ekonomiskt försvarbar. 

I många av de fall där en konventionell elektrifiering ställer sig alltför 

dyrbar kan kostnaderna sannolikt sänkas genom anlitande av lokala an

läggningar för alstrande av elektrisk energi, exempelvis dieselaggregat. 
Härigenom kan långa och dyrbara högspänningsledningar undvikas. De 
nuvarande bidragsreglerna medger inte att bidrag utgår för anläggningar av 

detta slag. Jag finner det motiverat att bidrag kan utgå för lokala elverk så

som dieselaggregat för elproduktion vid avsides belägna fastigheter. 
Industriverkets förslag att bidrag skall kunna lämnas till täckande av 

driftunderskott anser jag mig inte kunna biträda. 
Enligt kungörelsen om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning utgår 

bidrag enligt huvudregeln inte med högre belopp än som motsvarar sådan 
del av anläggningskostnaden som överstiger 200 men inte 650 kr. för nor
maltarirfcnhet. Eftersom detta belopp är otillräckligt för återstående elek
trifieringsbehov utnyttjas numera regelmässigt möjligheten till undantag 

med hänsyn till särskilda omständigheter. Jag bedömer i likhet med indu
st1i verket att bestämmelserna om bidragsheloppets storlek per tariffenhet 

inte längre fyller någon funktion och därrör bör tas bort. Jag förordar att så 
sker. .lag vill dock erinra om att liksom f. n. en prövning måste ske från fall 

till fall huruvida det är rimligt att bidrag utgår. 
Enligt 2 § 4 mom. lagen (1902: 71 s. I). innefattande vissa bestämmelser 

om elektriska anläggningar (ellagen) är den som har områdeskoncession 
skyldig att, om inte särskilda skäl finns för undantag, tillhandahålla ström 
åt envar inom området. Undantagsregeln gäller fall då eldistributörens 
kostnader blir alltför höga. Fråga om förpliktelse föreligger prövas av indu
striverket. Frågan hänger intimt samman med gällande regelsystem för 

statsbidrag. Mot bakgrund av vad jag har anfört förordar jag därlör att di

stributör skall kunna fullgöra distributionsskyldighet med hjälp av diesel
aggregat om detta skulle visa sig förmånligare än konventionell elektrilie

ring. 
Jag finner det väsentligt att möjlighet skall finnas att över en något läng

re tidsperiod än ett budgetår överblicka vilka bidragsmedel som står till 

buds. För de närmaste tre budgetåren räknar jag därför med en medelsram 
av totalt 25 milj. kr. Av dessa medel bör som bidrag till upprustningar och 
nyanläggningar under nästa budgetår utgå 9 milj. kr. Härtill bör under an

slaget anvisas 6 milj. kr. för utbetalning av bidrag som har beviljats med 

stöd av tidigare bemyndiganden. Anslaget bör alltså för budgetåret I 977 /78 

tas upp med 15 milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har förordat i fråga om riktlinjerna för stödet åt 

landsbygdens elförsörjning, 

2. till Främjande av landsbygdens clektrijlering för budgetåret 
1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 15000000 kr. 

E 8. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. 

1975/76 Inkomst 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

401093 

I 000 
I 000 

Reservation 402093 

Från anslaget bestrids kostnader för utvecklingsarbetc rörande radioak

tivt avfall och utbränt bränsle från kärnkraftanläggningar. Arbetet leds av 
programrådet för radioaktivt avfall. Kostnaderna för arbetet bestrids helt 

av kärnkraftproducenterna. Anslaget har därför förts upp med ett formellt 
belopp av I 000 kr. Det får inte belastas. 

Av prop. 1975/76: 25 (s. 71) framgår att kärnkraftproducenterna genom 

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB har beslutat om en budget för utveck
Jingsarbetet på förevarande område, som uppgår till sammanlagt 21 milj. 
kr. för ären 1976 och 1977. Medel från bolaget tillförs detta anslag i den 
omfattning som erfordras för verksamheten. För innevarande budgetår har 
medelsförbrukningen beräknats till omkring 11 milj. kr. 

Programrådet för radioaktivt avfall har i sin verksamhetsplan för inne
varande budgetår angivit fyra huvudområden för sitt arbete. Dessa är 
- hantering av medel- och lågaktivt avfall, 
- transport och central lagring av utbränt bränsle och aktiverade reaktor-

komponenter, 
- separering och solidificring av högaktivt avfall, 
- slutlig deponering av högaktivt avfall. 

Inom varje huvudområde bedrivs ett antal underprojekt. Dessa uppgår 
till omkring 25, av vilka hälften kommer att slutföras under innevarande 

budgetår. 

Föredraganden 

Som jag tidigare har nämnt kommer frågorna om kärnkraftens radioakti

va avfall att underkastas en ingäende granskning. Aka-utredningens för
slag jämte remissyttranden över dessa, de resultat som kommer fram i det 

av programrådet ledda arbetet samt svenska och internationella erfarenhe
ter i övrigt kommer att ingå i underlaget för denna granskning. 

När det gäller frågorna om organisationen av hanteringen av det radio

aktiva avfallet och det utbrända bränslet avser jag att i annat sammanhang 
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återkomma till regeringen med förslag till åtgärder. l avvaktan på detta an
ser jag det lämpligt att programrådet fullföljer sitt arbete enligt tidigare giv
na riktlinjer. Kostnaderna för arbetet bestrids av kämkraftprodueenterna. 

Anslaget kan därför. liksom tidigare. föras upp med ett belopp av 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Åtgärder för hantering av radioaktivt mfall m. m. för budget
året 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 9. Oljeprospektering 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

20000000 

20000000 

Från anslaget ställs medel till Svenska Petroleum AB:s förfogande för ol

jeprospektering på svenskt omr!\de och i Nordsjön med angränsande om

råden (prop. 1975/76: 124, NU 1975/76: 44, rskr 1975/76: 262). För treårs
perioden I 976/77-1978/79 har beräknats ett medels behov av 50 milj. kr. 

Medlen fär disponeras av Svenska Petroleum efter regeringens prövning i 
varje särskilt fall. Det har förutsatts att Svenska Petroleum vid använd
ningen av medlen företrädesvis skall utnyttja Oljeprospektering AB:s 
(OPAB) och Petroswede AB:s organisation. 

OPAB har bedrivit verksamhet på svenskt område sedan år 1969 enligt 
ett särskilt konsortialavtal. Intressenter på statlig sida är statens vatten· 
fallsverk och Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), som äger vardera 

25 % av aktierna i bolaget. De medel för verksamheten som enligt avtalet 
skall tillskjutas av ägarna har nu förbrukats. Diskussioner pågår om en 
eventuell fortsatt verksamhet. Det kan komma att bli aktuellt med bidrag 
till verksamheten från detta anslag genom Svenska Petroleum. Om diskus
sionerna mellan delägarna leder fram till ett nytt konsortialavtal eller en 
ändring av nuvarande avtal som kräver riksdagens godkännande avser jag 
att återkomma till frågan senare. 

Petroswede bedriver prospektering utomlands sedan år 1973. Även i 

detta bolag är vattenfalls verket och LKAB delägare. Petroswede står inför 
betydande uppgifter bl. a. i Nordsjön. Under första halvåret 1977 beräknas 
de medel. som delägarna har åtagit sig att satsa. vara förbrukade eller 

bundna för beslutade projekt. Bidrag till sådana ytterligare insatser, som 

Svenska Petroleum bedömer önskvärda, kan komma att lämnas från ansla

get. 
Anslaget bör för budgetåret 1977/78 tas upp med 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Oljeprospektering för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva

tionslag av 20000000 kr. 
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F. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndighet 

för statens initiativ och stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete. 

STU har till uppgift bl. a. att följa den tekniska utvecklingen. att initiera 

samarbete, att ta initiativ till och stödja teknisk forskning och industriellt 

utvecklingsarbete. att ge råd och stöd åt uppfinnare samt att förmedla 

forskningsresultat till kommersiellt utnyttjande. 

STU leds av en styrelse. Chef för ämbetsverket är en generaldirektör. 

Inom verket finns fyra enheter. Dessa är administrativa enheten. utveck

lingsenheten. internationella enheten samt rådgivnings- och förmedlings

enheten. 
STU svarar även för medelsförvaltning och administration åt statens 

rädfiir vetenskaplig infor111ation och dokumentation (SINFDOK) samt för 

administration åt statens utveck/ing5fond. SINFDOK ansvarar för plane

ring och samordning av verksamheten inom området information och do

kumentation i Sverige samt för internationellt samarbete på detta område. 

SINFDOK fördelar stöd till projekt inom dels allmän information och do

kumentation. som inte kan hänföras till visst ämnesområde, dels teknisk 

information och dokumentation. 
Vid STU fanns den l juli 1976 163 anställda, varav 83 utgjorde handläg

gande personal. 
STU tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk

samhetcn med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande pro

gramindelning gäller t.v. för verksamheten vid STU. 

l. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvccklingsverksamhet. 

2. Planerings- och utredningsverksamhet 

3. Rådgivnings- och förmedlingsverksamhet 

4. Drirt av forskningsstationer 

Programmet Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklings-

verksamhet indelas i föijande delprogram. 

a. Stöd till behovsområden 

b. Informations- och dokumentationsverksamhet 

c. Internationell kontaktverksamhet 

STU: s verksamhet under programmen 1-3 finansieras från reserva

tionsanslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och ut

veckling. Stöd till skeppsteknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

föreslås i det följande fr. o. m. budgetåret 1977/78 lämnas från detta anslag 

men har hittills lämnats vid sidan av program I från ett särskilt anslag. 
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Stöd till energiteknisk forskning lämnas över särskilda program från ansla

get Encrgiforskning och frän anslaget Grundläggande forskning för ener

giområdet. 

Program 4 finansieras från förslagsanslaget Styrelsen för teknisk utveck

ling: Drift av forskningsstationer. Detta anslag får i princip inte belastas. 

För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditets problem för driften av 

forskningsstationer disponerar STC en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 

100000 kr. 

För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under reser

vationsanslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. 

F 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

1975/76 Utgift 

J 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

11 2 200 807745 
2 251500000 

280 500000 

' Disponerat 224 763 000. 

Reservation 2 115 465 359 

2 Anslagen Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 
samt Styrelsen för teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning uch utveckling. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under detta anslag (milj. kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräknar 

STV STU Före-
dragan-
den 

Kostnader 

Program I 
Finansiellt stöd till teknisk 
forsknings- och utvecklings-
verksamhet 194,6 219.9 304.8 

} Skeppsteknisk forskning och 
utveckling 12,8 13,8 21,0 262.I 
Rymd verksamhet 4,9 7,1 10,I 
Program 2 

Planerings- och utrednings-
verksamhet 2,0 i,7 2,6 2.1 

Program 3 
Rådgivnings- och förmed-
lingsverksamhet 15,8 22,0 36,2 25.5 

Summa kostnader 230,1 264,5 374,7 289,7 

Avgår finansiering utöver anslag 

Återbetalningar 5,3 6,4 6,6 7,5 
Minskning av reservation 2,7 6,6 1.7 

Summa anslag 222,1 251,5 368,1 280,5 
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Styrelsen för tl'knisk utvl'ckling 

Statsmakterna har för verksamheten vid STU angett tre huvuduppgifter. 

Den första innebär att med hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja ut

vecklingen inom olika samhällssektorer - samhä/lssektvrrollen. Inom de 

sektorer där särskilda resurser finns för planering och ledning av forsk

nings- och utvecklingsarbetct begränsas dock STU :s uppgift till att i mån 

av behov biträda med sakkunskap och erfarenheter. En andra huvudupp

gift är att främja industrins innovationsverksamhet och tekniska kvalitet -

industrirollen. STU:s resurser används härvid bl. a. för stöd till sådant ut

vecklingsarbete där det tekniska risktagandet är stort utan att ett direkt 

samband föreligger med omedelbara svenska samhälleliga behov. men där 

resultaten bedöms kunna bli kommersiellt värdefulla i internationell kon

kurrens inom och utom landet. STU:s tredje huvuduppgift är att inom den 

tekniska forskningen höja den vetenskapliga nivån och öka kunnandet 

inom skilda omr:'lden -forskningsstödjande rollen. 

Indelningen av STU:s verksamhet i program har alltsedan STU:s till

komst varit utformad med hänsyn till de tre på varandra följande faserna 
inom administrationen för teknisk utveckling. Dessa fast:r är planering och 

prioritt:ring av insatser. finansiering och administration av utvecklingspro

jekt samt rådgivning och förmedling. Programindelningen avspeglar såle

des inte de tre huvuduppgifterna. STU har därför gjort en bedömning av 

hur insatserna inom programmen fördelar sig på de tre rollerna och finner 

då att ungefär en tredjedel av kostnaderna för program 1-3 faller på varde

ra rollen. För program I utgör den forskningsstödjande insatsen något mer 
än en tredjedel. medan insatserna under program 3 i sin helhet hänförs till 

industrirollen. 
I budgetpropositionen 1976 framhöll föredraganden att STU:s insatser i 

ökad utsträckning borde ägnas åt samhällssektorrollen. F.n grundläggande 

förutsättning för detta är enligt STU en ökad samverkan med sektormyn
digheterna. Formerna för detta är dock oklara och är en av de frågor som 
uppmärksammas av STU-kommitten (I 1974: 06). De hittills vidtagna åt

gärderna har dock resulterat i att ett avtal har slutits om kollektiv forskning 

inom området miljövårdsteknik samt att STU för budgetåret 1977/78 före

slår ökade insatser på utveckling av komponenter för trafiksäkerhet och på 

arbetsmiljöområdet. 
Inom industrirollen föreslår STU en fortsatt uppbyggnad av stödet till 

uppfinningsutveckling avseende såväl projektbidrag som interna resurser 

för uppföljning och förmedling. Härigenom skapas ett utbud av nya pro

dukter och tillverkningsmetoder för svensk industri. Detta bedöms vara av 

stort värde för framför allt mindre och medelstor industri men också för 

tillkomsten av nya industrier. Denna stödform anser STU har mycket 

stora möjligheter att utvecklas i betydligt större skala än den hittills har 

gjort. En utökning av stödet är särskilt viktig mot bakgrund av att behovet 
av nya produkter för den mindre och medelstora industrin bedöms vara 
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mycket stort samtidigt som denna industri har små möjligheter att själv ut

veckla dem. Förutom genom stöd till den inhemska uppfinnings utveckling

en kan detta produktbehov även tillgodoses genom att STU medverkar vid 
förvärv av utländsk teknik. För utveckling av denna stödform kommer en

ligt STU nya omfattande insatser att krävas. 

Beträffande industrirollen framhåller STU vidare att sedan några år till

lämpas särskilda kriterier vid bedömning av utvecklingsstöd till mindre fö

retag. En särskild arbetsgrupp med deltagare från STU och statens utveck

lingsfond har inrättats för detta ändamål. STU betonar att en utökad kon

taktskapande verksamhet för uppfinnare samt mindre och medelstora före

tag är av stor betydelse då dessa i hög grad saknar egna resurser för ut
veckling av nya produkter. STU föreslär att verksamheten med länsvisa 

produktideinventeringar ges en ökad omfattning. 

STU:s förslag för budgetåret 1977/78 innebär en måttlig anslagsökning 

för industrirollen i förhållande till tidigare utveckling. Därvid har STU be

aktat att lämnade anslag i ökad omfattning kommer att återbetalas och att 

denna återbetalningsintäkt skulle kunna svara för en del av det ökade be

hovet av externt projektstöd. 

STU:s förslag innebär bl. a. en satsning på kollektiv träteknisk forsk

ning. I detta ärende har en skrivelse inkommit från länsstyrelsen i Krono

bergs län. 
Vad gäller denj(1rskningsstödjande rollen föreslår STU att STU betrak

tas som sektororgan för den tekniska grundforskningcn. Detta kan enligt 

STU genomföras inom befintlig organisation genom att samverkan etable

ras mellan STU och högskolorna. En nödvändig förutsättning härför är 

dock att STU för budgetåret 1977/78 erhåller ökade medel under detta an

slag. De områden som beräknas behöva ett medelstillskott är den tillämpa

de tekniska fysiken. materialfysiken och kemitekniken. Därutöver föreslås 
att en ökad satsning görs på grundläggande mätteknik. En viktig förutsätt
ning är också att medel bör finnas tillgängliga för i förväg inte planerade 
sektorer. 

Under år 1975 genomförde Industrins utredningsinstitut med finansiell 

medverkan från STU en utredning vars resultat redovisas i rapporten In
dustriforskningens utveckling och avkastning. I rapporten betonas den 

tekniska utvecklingens stora betydelse för den ekonomiska tillväxten. Ett 

företags forskningsutgifter kan i många avseenden jämföras med investe

ringar i anläggningstillgångar. På samma sätt som företaget med sina inves

teringar bygger upp en produktionsapparat bygger det genom sin forsk

ningsverksamhet upp ett kunskapskapital. Båda utnyttjas sedan i företa

gets tillverkning. STU anför med hänvisning till rapporten att den teknik

starka svenska större industrin - i likhet med utvecklingen internationellt 

- uppvisar ett mycket stort intresse för en utökad satsning på grundläg

gande teknisk forskning vid de tekniska högskolorna. STU:s förslag om en 

sådan ökning har således enligt STU ett kraftigt stöd ifrån den större in

dustrin. 
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Under ett antal är har STU lämnat stöd till bl. a. olika forskargrupper vid 

högskolorna. Ett exempel härpå är institutionen för talöverföring vid tek

niska högskolan i Stockholm. Utvecklingen bedöms av STU ha gått i en 

sådan riktning att forsknings verksamhetens basdel nu bör övertas av hög

skolan. STU:s förslag innehåller därför en särskild hemställan om att föra 

över I milj. kr. ur detta anslag till utbildningsdepartementets anslag Uni

versitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1977/78. 

Program 1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

Under program I planeras. genomförs och följs upp huvuddelen av 

STU:s insatser för att stödja och ta initiativ till teknisk forskning och ut

veckling. Stöd kan utgå dels som projektanslag, dels som anslag till kollek

tiva forskningsprogram. Projektanslag lämnas i regel som bidrag med krav 

på återbetalning i de fall projekten leder till kommersiellt exploaterbara 

produkter eller metoder. Stöd till industriella utvecklingsprojekt kan läm

nas även som lån. Enligt särskilt bemyndigande kan flerårigt stöd lämnas 

dels till forsknings- och utvecklingsprojekt, dels till fleråriga kollektiva 

forskningsprogram enligt avtal med företriidare för industribranscher eller 

grupper av företag. 

I programmet ingAr lorutom STU:s egen informations- och dokumenta

tionsverksamhet även den verksamhet som bedrivs av SINFDOK och den 

av STU bedrivna eller understödda internationella kontakt- och samar

betsvcrksamhcten. Inom ramen för årliga avtal mellan STU och lngenjörs

vetenskapsakademien (!VA) bedriver IV A en kontakt verksamhet med 

kontaktmän i Paris, Washington. Ottawa. Bonn. Moskva. Peking och To

kyo, vilka tillika är förordnade som teknisk-vetenskapliga attai.:heer vid 

resp. ambassader. för verksamheten finns en av chefen för industridepar

tementet tillsatt beredningsgrupp med företrädare för utrikes- och industri

departementen samt !VA och STU. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under program I (milj. kr.). 

Program 1 1975/76 1976/77 1977/78 
Delprogram Utfall Beräknar 

STU STU Före-
dragan-
den 

la. Stöd till behovsområden 181.9 203,9 286,4 246.0 
lb. Informations- och Joku-

mentationsverksamhet 7,5 8,2 8,9 7.4 
le. Internationella kontakter 5,2 7,8 9,5 8,7 

194,6 219,9 304,8 262,l 
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Delprogram la. Stöd till bchovsområdcn 

Inom delprogrammet initierar. planerar och stödjer STU behovsstyrda 

forsknings- och utvecklingsinsatser av större omfattning. Detta program 

har successivt genomarbetats på ett sådant sätt att ett antal behovsområ

den har kartlagts där insatser från STU bedöms vara särskilt lönsamma 

och motiverade. Planeringen av dessa insatser sker i samverkan med den 

rådgivande nLimnd som är knuten till vart och ett av behovsområdena. Ar

betet är inledningsvis av inventerande och analyserande karaktär varefter 

det övergår i att initiera olika insatser och bedöma förslag till projekt. Ett 

urval av dessa projektförslag ges stöd. Härvid värderas projekten mot bak

grund av STU :s huvud uppgifter 01.:h med avseende på bl. a. behovsanknyt

ning, originalitet. genomförbarhet och riskkaraktär. Det förslag till verk

samhet som planeringen utmynnar i beskrivs i detaljerade program för 

resp. behovsområde. I sin anslagsframställning redovisar STU utförligt 

programförslagen för de olika behovsområdena under kommande budget

år. 
Yttrande över STU :s programförslag har avgivits av liikt'medelsindu

strideleRafionen (I 1975: 09). Delegationen bedömer det som angeläget att 

statsmakterna. i avvaktan på delegationens rapport. varken tar definitiv 

ställning till STU:s policy på läkemedelsområdet eller IMer stödet till läke

medelsteknik minska jämfört med nuvarande ambitionsnivå. Likaledes har 

yttrande avgivits av organisatio11skommitre11 för lwvsresursfrågor (l 

1975: 06). som stödjer STU:s förslag om en särskild ram för havsteknik. 

Kommitten betonar vikten av en samordning av stödet med andra organ 

inom havsforskningen. 
STU framhåller att medelsramen för innevarande budgetår innebär star

ka begränsningar av angelägna och väl förberedda insatser. De betydande 

kostnadsstegringarna under föregående budgetår har likaså gett märkbara 

effekter av samma slag. STU föreslår därför en ökning av medelsramen. 

De föreslagna ökningarna är dock väsentligt lägre än motsvarande under 

tidigare år. l och för sig finns det starka skäl att föreslå en ännu högre am

bitionsnivå med tanke på de behov som föreligger, men STU har inte be

dömt detta lämpligt med tanke på den statsfinansiella situationen. 

Inom anslagstilldelning enligt STU:s förslag har ett antal relativt stora 

satsningar övervägts. Dessa har i nuvarande planeringsläge ej kunnat bere

das plats på lägre ambitionsnivåer även om strävan är att inom de lägre ni

våerna styra verksamheten mot dessa insatser. Projekt med slagkraft ford

rar dock en avsevärd medelsökning. Bland de projekt som är aktuella vill 

STU särskilt framhålla följande. 

- En kraftfull satsning på området smältreduktion av malm mot bakgrund 

av de möjligheter till energibesparing och processkontroll som fram

gångar på området skulle innebära. 

- En fortsatt kraftfull satsning på helträdsutnyttjande. 

- Ett väsentligt ökat stöd till textil- och konfektionsindustrierna. främst 

gällande automatisering. 
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- Fördjupade studier av egenskaper och egenskapsförändringar hos indu

stritillverkade livsmedel. vilket skapar underlag för systematiska insat

ser på området rekombinerade livsmedel. Vikten av sådana insatser 

ökar snabbt i takt med att en ökande andel av befolkningen har behov av 

att få näringsriktig mat från industriella tillverkningar genom storkök 

och andra näringsställen. 

- En samlad insats på processtyrning inom cellulosaindustrin. Målet lig

ger här i förbättringar såväl av energi- och råvaruhushilllningen som i ar

betsmiljön och belastningen på den yttre miljön. 

- Väsentligt ökade insatser på vidareförädling inom trä- och fiberområ

det. 

- En mycket kraftigt ökad insats på trafiksäkerhet och kollektivtranspor

ter. 

- Satsning på utveckling av dataindustriell maskin/systemvara som siktar 

till ny produktion inom den svenska dataindustrin. 

- Satsning på bildanalys. Framgångar på detta fält öppnar intressanta ra

tionaliseringsmöjlighcter på många områden. 

- En ökad insats på prospckteringsteknik, särskilt djupprospektering på 

land och prospekterings- och brytningsteknik under havsytan. 

- Ökat deltagande i referensanläggningar där STU medverkar. Målet är 

här att tillgodose krav på arbetsmiljöområdet. 

Ett flertal av de nu nämnda satsningarna kräver betydande förberedel

ser. varför medelsbehovet för budgetåret 1977/78 kan begränsas. Projek

ten torde emellertid kräva avsevärd utvecklingstid och en ökad medelsram 

under några är. Samtidigt som dessa programinsatser föreslås är det viktigt 

att framhålla att behov av teknisk forskning och utveckling kan föreligga 

även utanför dessa program och att det är en väsentlig uppgift för STU att 

fånga upp behov och projektförslag även inom sådana områden. Styrelsen 

vill också speciellt betona att för delar av de föreslagna insatserna tilläm

pas särskilda kriterier anpassade till de mindre företagens speciella pro

blem i syfte att stimulera dessa företags intresse för och förmåga till ett del

tagande i den tekniska utvecklingen. 

Statens delegation för rymdverksamhet, som under innevarande budget

år disponerar 6,2 milj. kr. under detta anslag, föreslår att 10 126000 kr. an

visas för rymdverksamhct budgetåret 1977/78. Delegationen föreslår en 

ökad satsning på fjärranalysverksamhct och tyngdlös tillverkning samt att 

ett nytt delprogram avseende nationell rymdteknologi startas budgetåret 

1977/78. 

Genom delegationens hittillsvarande insatser har dörren öppnats för en 

snabb utveckling mot ett operativt utnyttjande av .!Järranalystekniken för 

bl. a. oljeövervakning. isövervakning, vegetationskartering och övervak

ning av luftföroreningar. Användarna bör härvid förutom de operativa sys

temen även finansiera en så stor del av utvecklingsarbetet som möjligt. I 
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regel har dock de presumtiva användarna svårigheter att bidra till finansie

ringen innan den operativa nyttan har klarlagts. Delegationen ser det som 

en huvud uppgift att försöka överbrygga det gap som härigenom kan uppstå 
mellan utvecklingsfasen och den operativa fasen. 

Forskningen inom området tyngdlös tillverkning befinner sig på ett myc

ket grundläggande stadium. En sådan tillverkning kan enligt delegationen 

bli kommersiellt lönsam för vissa produkter. Delegationen har därför stu

derat områdt:t och föreslår vissa insatser. 

De politiska strävandena avseende rymdindustrin i Europa visar enligt 

delegationen att endast sådana företag som har stor kompetens och är le
dande inom sitt specialområde kommer att på sikt kunna överleva. En för

utsättning för att uppnå och bibehålla den erforderliga kompetensen är ett 

nationellt understött utvecklingsprogram inom rymdområdet. Delegatio

nen föreslår däiför att särskilda medel anslås för stöd till 1:vmdteknologi11t

veckling vid svensk industri. 
För att kunna utföra en rationell programplanering hemställer delegatio

nen att regeringen i budgetpropositionen särskilt redovisar hur stor del av 

detta anslag som avses för rymd verksamhet. Styrelsen för teknisk utveck
ling har i sin anslagsframställning föreslagit att medel för rymd verksamhet 

anvisas under annat anslag fr. o. m. budgetåret 1977 /78. 

Stödet till skeppsteknisk forskning och utveckling infördes budgetåret 

1970/71 mot bakgrund av den krissituation som varvsindustrin befann sig i 

vid mitten av 1960-talet och behovet av en förstärkning av varvens forsk

nings- och utvccklingsinsatser. Enligt STU har stödet framför allt medfört 

en ökning av det skeppstekniska forsknings- och utvecklingsarbetet. Det 

har också haft en kunskapshöjande effekt och inneburit att samarbetet 

mellan varven i forsknings- och utvecklingsfrågor har ökat. 
STU framhåller att inriktningen av forsknings- och utvccklingsinsatscr

na inom området är starkt beroende av de svenska varvens framtida ut

veckling. Det är uppenbart att stor uppmärksamhet bör ägnas åt de svens
ka varvens konkurrensbetingelser och åt transportmönstrets utveckling 

med hänsyn till förändringar i ekonomiska system och i energi- och råvaru
situationen. Mot bakgrund av en väntad fortsatt utveckling mol mer avan
cerade fa11Yg med större krav på totaloptimering och mot allt fler farlygs

varianter är det enligt STU angeläget med ökad satsning på forskning av 

grundläggande karaktär. Genom de allt större anspråken på en totalopti

mering av fartygen uppstår på sikt ett ökat behov av nya beräkningssystem 

och matematiska modeller för olika omräden inom skeppshydromekani

ken. Det manöver- och väglaboratorium som inom kort tas i bruk vid sta

tens skeppsprovningsanstalt erbjuder ökade möjligheter till avancerad 

forskning för att skapa fartyg med förbättrade egenskaper i dessa avseen

den. 
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Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande för budgetåret 

1976/77 medgivit STU att - i vissa fall doc.:k under förbehåll av regeringens 

godkännande - ingå avtal och fat_ta beslut rörande flerårigt stöd till teknisk 

forskning och industriellt utvec.:klingsarbete m. m. vilket. inberäknat lö

pande avtal och beslut, innebär åtaganden om högst 100 milj. kr. för näst

kommande budgetår och därefter 10 milj. kr. mindre för varje budgetär un

der en treårsperiod t. o. m. budgetåret 1980/81. STU föreslår att beloppet 

för budgetåret 1978/79 ökas till 110 milj. kr. och att det därefter minskar 

med I 0 milj. kr för vart och ett av de följande tre budgetåren. 

De nu nämnda ramarna avser inte åtaganden rörande skeppsteknisk 

forskning oc.:h utveckling. För denna verksamhet får STU efter anmälan till 

regeringen fatta beslut om avtal och stöd. inberäknat löpande fleråriga åta

garnien. för högst 6 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1977/78 och 

1978/79. STli föreslår att beloppet för 1978/79 ökas till 8 milj. kr. och att 

det därefter minskas med::! milj. kr. för vart och ett av de två följande bud

getåren. 

Delprogram lb. Informations- och dokumentationsverk

samhet 

Delprogrammet omfattar fr. o. m. budgetåret 1977/78 endast den verk

samhet Sl)m sker inom SINFDOK. Rådets program innebär ett fortsatt ar

bete med metoder och hjälpmedel för en effektiv informationsservice, var

vid utHindska erfarenheter i görligaste mån utnyttjas och anpassas efter 

svenska förhållanden. För att på längre sikt kunna bedriva en nationellt 

självständig informations- och dokumentationspolitik. garantera alla 

svenska införmationsbrukare tillgång till informations- oc.:h dokumenta

tionssystem samt upprätthålla en fortsatt hög kunskapsnivå önskar SINF

DOK nu resurser för väsentligt ökade forsknings- och utvecklingssats

ningar på ett datanät för information och dokumentation med nordisk och 

internationell anknytning, på behovsanalys och brukaranpassning. på ef

fektiviserad marknadsföring av informations- och dokumentationstjänster, 

på systemutvecklingsarbete och ökat kunnande på området, på utbildning 

av pott!ntie\la användarkategorier samt på förbättrade värderingsmetoder. 

Delprogram le. Internationella kontakter 

Delprogrammet omfattar med teknisk forskning och utveckling förbun

den internationell kontaktverksamhet. Denna består av teknisk bevakning. 

myndighctsservice och internationell projektsamverkan. 

Teknisk be1·akning innefattar information om och uppföljning av den 

tekniska ut vecklingen i andra länder. Huvuddelen av medlen för teknisk 

bevakning går till den teknisk-vetenskapliga attacheverksamheten som be

drivs genom avtal med IV A. 

Sedan STU:s tillkomst har Sverige ingått i genomsnitt två nya avtal om 

året avseende tekniskt samarbete med andra länder. Myndighetsservice in-
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nefattar att lämna biträde åt regeringen vid upprättande och uppföljning av 

dessa avtal. 
Internationell projektsamverkan innehär att STU samverkar med insti

tutioner och forskare utomlands. Härigenom underlättas identifiering av 

sektorer av gemensamt intresse samtidigt som STU får inblick i och del av 

andra länders forsknings- och produktionsmetoder. 

STU :s förslag innebär en viss ökning av ambitionsnivån beträffande för

projekt avseende länder som Sverige idag saknar avtal med samt för extern 

informationsspridning. 

Program 2. Planerings- och utredningsverksamhet 

Verksamheten under programmet ligger till grund för dels STU:s avvlig

ning av insatser mellan och inom STU:s program. dels STU:s förslag till 

regeringen rörande omfattningen av och formerna för samhällets stöd till 

teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. 

STU:s förslag för hudgetåret 1977/78 innebär en fortsatt utveckling av 

rutiner för planering samt av redovisningen av verksamhetens resultat. 

Vidare avses särskilda studier hedrivas med sikte på att lokalisera olika 

problemområden och beskriva deras behov av teknisk utveckling. Studier

na rörande betingelser för industriell teknisk utveckling kommer enligt 

STU :s förslag att fördjupas. 

Program 3. Rådgivnings- och förmedlingsverksamhet 

STU:s program för rådgivnings- och förmcdlingsverksamhet syftar dels 

till att skapa bättre förutsättningar för nyskapande av teknik. dels till effek

tivare utnyttjande av känd teknik. Förstnämnda ändamål främjas bl. a. ge
nom att uppfinnare lämnas råd samt ekonomisk och administrativ hjälp. 

Det senare ändamålet främjas genom olika förmedlande åtgärder. genom 
biträde vid exploatering av forskningsresultat samt genom åtgärder för att 
förbättra kontakten mellan universitet, högskolor och forskningsinstitutio

ner å ena sidan och näringslivet å andra sidan. Under programmet faller 

även utredningsverksamhet syftande till åtgärder för att göra modern tek

nik och produktutveckling lättare tillgänglig för mindre och medelstora in

dustriföretag. Härvid beaktas även möjligheterna att förvärva utländsk 
teknik. De största mfl.lgrupperna är mindre och medelstora företag. uppfin

nare samt forskare. 
STU:s förslag innebär ett fortsatt kraftigt utbyggt stöd till uppfinnare 

och uppfinningsutveckling. En sådan ökning motiveras både av den ökade 

efterfrågan och av resultat från tidigare insatser. Förslaget innebär såväl 

att det projektbundna stödet ökar som att resurserna för rådgivning och 

förmedling kompletteras. Styrelsen föreslår även ett ökat stöd till industri

ell utvecklingsservice omfattande bl. a. en fortsättning av de länsvisa pro

duktidcinventeringarna, påböi:iande av en inventering av de mindre och 

medelstora företagens behov av att förvärva nya tillverkningsohjekt ge-
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nom licenser samt en utökning av kontaktsekretariaten med en biträdande 

kontaktsekreterare. 

STlJ lägger slutligen fram vissa förslag i personalfrågor. Bl. a. före

slås en extra tjänst i lönegrad F 26, en extra tjänst som överingenjör i löne

grad F 25. två extra tjänster som överingenjör i lönegrad r 23/24 och två 

extra tjänster som avdclningsdirektör i lönegrad F 23/24 bli utbytta mot 

extra ordinarie tjänster. 

Föredraganden 

Viktiga mål för näringspolitiken är sysselsättning åt alla och en balanse

rad utveckling av alla delar av vårt land. En väl fungerande och stark sam

hällsekol'lomi skapar förutsättningar för att kunna uppnå dessa mål. En vä

sentlig faktor är härvid den internationella konkurrenskraften inom nä

ringslivet. Ett av de viktigaste medlen för att på lång sikt upprätthålla och 

stärka vår konkurrenskraft är att främja industrins tekniska utveckling och 

innovationsförmåga. Internationella erfarenheter visar dock att den eko

nomiska och tekniska utvecklingen inom stora och välkonsolideracle före

tag ger ett relativt sett mycket litet tillskott av arbetstillfällen jämfört med 

det som kan uppnås inom mindre, innovativa företag. Näringspolitiken 

måste därför utformas så att den förbättrar utvecklingsmöjligheterna för 

mindre och medelstora företag och uppmuntrar tekniska utvecklingsinsat

ser inom denna grupp av företag. 

Ett av samhällets instrument för att främja denna utveckling är direkt 

stöd till teknisk forskning, industriell utvecklingsvcrksamhet och uppfin

ningsverksamhct. Merparten av samhällets stöd i detta avseende lämnas 

via STU. 
Verksamheten vid STU har genomgått en fortlöpande förändring. F. n. 

pågår inom STU ett omfattande organisationsutvecklande arbete, som har 

till ändamål att förbättra STU :s administrativa rutiner, planering och upp

följning av lämnat stöd. Samtidigt pågår en genomgripande översyn av 

STU:s organisation och verksamhetsformer inom STU-kommitten (I 

1974: 06). Ett viktigt inslag i utredningens arbete är en undersökning av hur 

samverkan skall utformas mellan STU och andra myndigheter och organi

sationer som verkar inom det näringspolitiska fältet. En annan viktig punkt 

är att utreda hur STU bättre än hittills i sin verksamhet skall kunna nå ut 

till mindre och medelstora företag. 

En utgångspunkt i STU-kommittens direktiv är den uppdelning i tre rol

ler som tidigare har angivits för STU (jfr prop. 1975/76: IOO bil. 15 s. 203), 

nämligen samhiillssektorrollen, industrirollen och den forskningsstödjan

de rollen. STU redovisar i sin anslagsframställning en uppdelning och dis

kussion av sin verksamhet i dessa roller. För egen del anser jag att en in

riktning av verksamheten mot dessa tre roller är ändamålsenlig och avser 

inte att föreslå någon ändring av kommittens direktiv i detta avseende. 
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Tcknikupphandlingskommitten (I 1973: 05) har nyligen avlämnat sitt 

slutbetänkande. Kommitten föreslår där bl. a. delvis nya arbetsuppgifter 

för STU med syfte att stimulera teknisk utveckling inom den offentliga 

upphandlingens ram. Betänkandet kommer att remissbehandlas. 

Bland de uppgifter som STL' anger i sin anslagsframställning bör enligt 

min mening stor vikt fastas vid uppgiften att stödja de mindre och medel

stora företagens produktutveckling. En fortsatt uppbyggnad av stödet till 

uppfinningsut veckling är också angelägen. Som STU redovisar stimuleras 

härigenom såväl den befintliga mindre och medelstora industrin som det 

innovativa nyföretagandet. 

En viktig faktor i stödet till de mindre och medelstora företagen samt till 

enskilda uppfinnare är de regionala serviceinsatserna avseende produktut

veckling. Sådana insatser görs bl. a. av STU i samverkan med företagare

för@ningarna och statens industriverk. I ett antal län har särskilda produkt

utvecklingsråd inrättats. I Skellefteå finns dessutom ett industriellt utveck

lingscentrum, JUC. Vidare överväger STU att påbörja försöksverksamhet 

med produktutvecklingsservice i Göteborg. 

Riksdagen har hos regeringen begärt att styrelsen för teknisk utveckling 

ges i uppdrag att utarbeta förslag till ett program för ökat stöd till innova

tionsverksamhet. varvid ställning bl. a. skall tas till inrättande av ett antal 

s. k. innovationscentra i olika delar av landet (NU 1975/76: 53, rskr 

I 975/76: 387). Med hänsyn till vad som nyss har anförts om regional pro

duktutvecklingsservice samt med tanke på STU-kommittens pågående ar

bete. vilket innefattar en översyn av STU:s stödformer, har regeringen ve

lat ge utredningsuppdraget en något vidare utf<?rmning än vad riksdagen 

avsett. Sålunda har regeringen gett statens industriverk i uppdrag att i sam

arbete med STU utreda behov, utformning, finansiering och lokalisering 

av en regional produktutvecklingsservice för mindre och medelstora före

tag samt enskilda uppfinnare. Därmed torde ändamålet med riksdagens be

giiran vara tillgodosett. I avvaktan på resultatet av denna utredning bör nå

gon utbyggnad av STU:s regionala företagsservice utöver den planerade 

försöksverksamhetcn i Göteborg inte ske. 

STU:s stöd till mindre och till större företag är av principiellt olika ka

raktär. Stödet till det mindre företaget är ofta en nödvändig förutsättning 

för att ett utvecklingsarbete över huvud taget skall komma till stånd. Pro

jektets eventuella framgång kan vara av avgörande betydelse för företagets 

framtid. Stödet till det större företaget lämnas ofta till projekt med en så 

hög teknisk risk att företaget självt inte vill satsa på projektet. Utgången av 

projektet är sällan av direkt betydelse för företagets fortbestånd eller ens 

dess lönsamhet, utan får betydelse först på längre sikt. För båda dessa ty

per av projekt föreskriver STU återbetalning av stödet om resultaten ut

nyttjas i produktion eller försäljning. Jag finner det rimligt att STU, i syfte 

att öka återbetalningsvolymen. tillämpar skilda återbetalningsvillkor för 

dessa två typer av projekt. För det mindre företaget är det som hittills rim-

15-Riksdugen /976177. Nr/(}(). Bilaga 17 
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ligt att med tanke på dess ofta begränsade finansiella styrka kräva återbe
talning i den takt som projektet ger intäkter. För det större företaget är 

STU:s roll inte så mycket att möjliggöra genomförandet av ett viktigt pro

jekt som att avlyfta företaget en stor teknisk risk. Det är därför rimligt att 
kräva äterbetalning när denna tekniska risk har eliminerats oberoende av 

om projektet börjat lämna kommersiell avkastning eller ej. Risken för att 
nägon avkastning inte skall uppkomma är av kommersiell natur och bör 
vad gäller de större företagen inte bäras av STU. 

Det bör som hittills ankomma på STU att närmare bestämma vilka åter
betalnings villkor som skall tillämpas i olika fall. En mjuk övergång mellan 
de nämnda tvä typerna av återbetalningsvillkor kan uppnås genom alt 

amorteringstidens längd varieras beroende på företagens ekonomiska styr
ka. Jag har bl. a. med anledning av de modifierade återbetalnings villkoren 
gjort en viss uppräkning av beräknade återbetalningar för nästa budgetår. 

En av de stödformer som STU förfogar över är lån till forskningsinstitu

tioner för startande av uppdragsverksamhet. Det kan ifrågasättas om det 

bör vara en uppgift för STU att lämna denna form av service till institutio
ner vid universitet och högskolor. Stödformen har hittills utnyttjats endast 
i ett fåtal fall och jag anser att en översyn är motiverad. STU-kommittcn 
har till uppgift att bl. a. se över STU :s stödformer och jag räknar därför 

med att frågan behandlas där. I avvaktan på kommittens förslag bör STU 
enligt min mening inta en restriktiv hållning till att lämna sådana län. Detta 
bör ske endast om särskilda skäl föreligger. 

Tidigare budgetår har stöd till skeppsteknisk forskning och utveckling 

utgått över ett särskilt anslag. Styrelsen för teknisk utveckling: Skeppstek
nisk forskning och utveckling. De ursprungliga motiven för att särbehandla 
stödet till den skeppstekniska forskningen och utvecklingen har i takt med 

strukturförändringarna inom varvsindustrin mist sin styrka. Jag finner i da
gens läge inga bärande motiv för att särbehandla stödet till varvsindustrin 

jämfört med stödet till andra industribranscher. Jag beräknar därför för 
budgetåret 1977/78 stöd till skeppstekniskt forsknings- och utvecklingsar
bete under detta anslag. 

På grundval av STU:s förslag har jag under detta anslag beräknat ett me

delsbehov för det kommande budgetåret av 280.5 milj. kr. samt gjort en 

preliminär fördelning av detta belopp på program och delprogram. När 

STU har redovisat sin planering inom denna ram ankommer det på rege

ringen att besluta om den definitiva fördelningen på program, delprogram 

och behovsområden. 
Inom delprogrammet Stöd till behovsområden redovisar STU många 

välmotiverade och angelägna projekt. Med utgångspunkt i denna redovis

ning beräknar jag för delprogrammet en ram av 246 milj. kr. Som särskilt 
angelägna vill jag framhålla insatser för att förbättra arbetsmiljö och yttre 
miljö. Vid projektbedömningen mäste också beaktas bl. a. om projekten 

medför förbättringar av energi- och råvaruhushållning_ Jag godtar, med 
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vissa undantag som jag strax återkommer till, i stort STU :s förslag till in

satser inom den av mig angivna ramen. 

En av de industribranscher som f. n. är föremål för särskilt intresse från 

regeringens sida är läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustridelegationen 
(I 1975: 09), som har i uppdrag bl. a. att utreda möjligheterna till en sam

ordning av forsknings- och utvecklingsresurserna inom branschen, har ytt

rat sig över STU :s förslag. Som delegationen har föreslagit bör STU i av

vaktan på delegationens rapport bibehålla ambitionsnivån på stödet till 

projekt inom läkemedelsområdet. 

Den manuella glasindustrin har under senare år blivit föremål för olika 

stödåtgärder från statsmakternas sida. Chefen för industridepartementet 

kommer inom kort att anmäla förslag om ytterligare stödåtgärder för denna 

bransch. Vad gäller forsknings- och utvecklingsstödet vill jag emellertid 

redan nu föreslå ökade statliga insatser. Jag förordar således att ökade in

satser görs för att främja produktionsteknisk forsknings- och utvecklings

vcrksamhet inom den manuella glasindustrin och då i första hand avseende 

samarbetsprojekt. För en treårsperiod beräknar jag medelsbehovet till to

talt 1,2 milj. kr. För nästa budgetår beräknar jag 400000 kr. för detta ända

mål. 

För textil- och konfektionsindustrierna har bl. a. de industripolitiska 

åtgärderna förstärkts under senare år. Jag vill erinra om att riksdagen 

vid riksmötet 1975/76 beslutade om ett särskilt rationa!iseringsprogram 

för konfektionsindustrin (prop. 1975/76: 206, NU 1975/76: 70, rskr 

1975/76: 415). Förutom avskrivningslån till investeringar och konsultstöd 

skall programmet omfatta ökat stöd från STU för utveckling av metoder 

och system för tillverkning av kläder inom en ram av 4 milj. kr. för budget

åren 1976/77-1977/78. 
Regeringen har för innevarande budgetår, med anledning av riksdagens 

beslut (prop. 1975/76: 151, NU 1975/76: 52, rskr 1975/76: 328) föreskrivit 

att stöd skall lämnas till utvecklingsprojekt vid Svenska Utvecklingsaktie

bolaget med 3 milj. kr. från detta anslag. Behovet av sådant stöd föreligger 

även nästa b_udgetår. Det bör ankomma på regeringen att, sedan erforder

ligt underlag har redovisats av bolaget, fastställa storleken av detta stöd. 

Jag beräknar att storleken av stödet bör kunna minskas jämfört med inne

varande budgetår. 

Jag har tidigare, vid min anmälan av förslag om utrustningsmedel till sta

tens skeppsprovningsanstalt på tilläggs_budget I till statsbudgeten för bud

getåret 1976/77, förutskickat attjag avsåg att återkomma i fråga om STU:s 

stöd till projekt vid skeppsprovningsanstaltens manöver- och våglaborato- . 

rium (jfr prop. 1976/77: 25 bil. 10 s. 98-99). Jag vill nu ta upp denna fråga. 

Jag anförde vid nämnda tillfälle att med hänsyn till de höjda kostnaderna 

för laboratoriet stora ansträngningar borde göras för att främja uppdrags

verksamheten vid manöver- och väglaboratoriet. De ekonomiska möjlig

heter som skeppsprovningsanstalten själv har att bedriva kompetensupp

byggande forskning vid laboratoriet behöver kompletteras. Jag finner det 
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rimligt att STU bidrar till att bygga upp skeppsprovningsanstaltens kompe

tens i detta avseende. Arbetet vid laboratoriet kan förutses komma såväl 

varvsindustri som svensk rederinäring tillgodo. Det stöd som från delpro

grammet Stöd till behovsområden föreslå.s utgå till projekt vid skepps

provningsanstaltens manöver- och väglaboratorium bör avse för verksam

heten angdägna forsknings projekt av långsiktig och metodutvecklande be

tydelse. Jag beräknar att stöd i män av behov bör kunna utgå upp till ett be

lopp av 3,5 milj. kr. under budgetåret 1977/78. 

På grundval av de förslag som lämnats av statens delegation för rymd-

1·erksamhet har jag beräknat medel under detta anslag för en oförändrad 

ambitionsnivå. 

För budgeH\.ret 1976/77 har regeringen i likhet med tidigare budgetår av 

riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut rörande stöd till tek

nisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. som. inberäknat lö

pande avtal och beslut, innebär åtaganden om högst 100 milj. kr. under 

vart nch ett av budgetåren 1977/78-1980/81. Detta bemyndigande avser 

också avtal om den av STU och lngenjörsvetenskapsakademien bedrivna 

verksamheten med teknisk-vetenskapliga attacheer (prop. 1974: I bil. 15 s. 

123. NU 1974: 32. rskr 1974: 224). För skeppstekniskt forsknings- och ut

vecklingsarbete har regeringen på motsvarande slit! bemyndigats att god

känna åtaganden om högst 6 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 

1977/78 och 1978/79. Med hänvisning till de ökade kostnaderna för forsk

ning och utveckling är jag beredd att föreslå en viss ökning av ramen. Jag 

förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att un

der budgetåret 1977/78 fä fatta beslut om stöd till nämnda ändamål, som in

beräknat löpande avtal och beslut innebär åtaganden om högst 115 milj. kr. 

under vart och ett av budgetåren 1978/79-1981/82. Lämnas bemyndigande 

ankommer det på regeringen att meddela de närmare föreskrifter som be

hövs. 
STU föreslår för det kommande budgetåret att verksamheten inom del

programmet b~f(Hmations- och dokumentationsverksamlzet endast skall 

avse verksamheten inom statens råd för vetenskaplig information och do

kumentation (SINFDOK). Jag har inget att invända mot detta och förordar 

att så sker. Kostnaderna för STU :s interna informations- och dokumenta

tions verksamhet fördelas på övriga program och delprogram. I avvaktan 

på SINFDOK-utredningens (I 1975: 04) resultat förordar jag att SINFDOK 

får medel för en oförändrad ambitionsnivå. 

Delprogrammet Internatio11ella kontakter är av väsentlig betydelse för 

STU:s verksamhet. Verksamheten inom programmet innefattar också en 

betydande service åt andra myndigheter och ät regeringskansliet. Jag be

räknar medel för en utökning av verksamheten inom detta program vad av

ser projektsamverkan med länder där regeringsavtal inte föreligger. 

Inom programmet Planerings- och utredningsverksamhet pågår som har 

nämnts ett omfattande organisationsutvecklande arbete bl. a. vad avser 
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den långsiktiga planeringen. Jag biträder STU:s förslag inom detta område 

och beräknar medel för en utökad planerings verksamhet. 

STU lämnar stöd till uppfinningsverksamhet både inom programmet 

Rådgivnings- och förmedlingsver/.:.samhet och inom delprogrammet Stöd 

till behm·sområden. Dd är väsentligt för stödets effektivitet att liknande 

bedömningskriterier tillämpas inom båda dessa program. Stödet komplet

teras inom förstnämnda program av förmedlings- och rådgivningsinsatser 

från STU :s sida. Mot bakgrund av vad jag tidigare har anfört om denna 

verksamhets betydelse beräknar jag medel för en ökning främst av det di

rekta uppfinnarstödet men även av STU:s rådgivnings- och förmedlingsin

satser. 

Vad gäller kontaktsekretariatcn bör enligt min mening en utökning av 

dessa anstå tills resultatet från den tidigare nämnda utredningen om den re

gionala företagsservicen föreligger. Jag vill betona vikten av att alla åtgär

der rörande regional företagsservice bedrivs i nära samverkan med företa

gareföreningarna och statens industriverk. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat rörande återbetalning av stöd från 

styrelsen för teknisk utveckling, 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977/78, i enlighet 

med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomisk förpliktelse i 

samband med stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete m. m. som, inberäknat löpande avtal och beslut, in

nebär åtaganden om högst 115 000 000 kr. under vart och ett av 

budgetåren 1978/79-1981/82, 

3. till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och ut

veckling för budgetåret 1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 

280 500 000 kr. 

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget som tas upp med formellt I 000 kr., redovisas kostnader 

och intäkter för program 4, som avser drift och förvaltning av forsknings

stationer. 

En forskningsstations uppgift är att ställa lämpliga forskningslokaler och 

därtill anknuten service till förfogande för mindre forskargrupper och insti

tut. Programmet omfattar f. n. endast forskningsstationen i Stockholm, 

vars drift handhas av en särskild stiftelse. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen för teknisk l/fveckling: Drift av forskningsstationer 

för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 
1 Disponerat 7 059 000. 

1 5 546914 

9600000 

10800000 

Reservation 9781 444 

Över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparatur och in

strument för teknisk forskning o<.:h industriellt utvecklingsarbctc. Nyttjare 

av utrustning som har anskaffats med medel från anslaget belastas med 

kostnader för avskrivningar och förräntning. Medel motsvarande dessa 

kostnader omförs till särskild inkomsttitel i statsbudgeten. 

Styrelsen för teknisk uti'eckling 

STU framhåller att ett villkor för att forskning o<.:h utveckling skall vara 

meningsfull och kunna hållas på en från internationell synpunkt hög nivå är 

att modern och för ändamålet kvalificerad apparatur används. Efterfrågan 

i form av ansökningar till STU om anskaffning av sådan apparatur har varit 

omfattande. För budgetåret 1977/78 beräknar STU att 11 milj. kr. erford

ras. Härutöver beräknas ett särskilt stöd till utrustning inom energiområ

det på 3 milj. kr. STU föreslår alltså att totalt 14 milj. kr. anvisas för bud

getåret 1977 /78. 

Föredraganden 

För budgetåret 1977 /78 beräknar jag totalt I 0.8 milj. kr. under detta an

slag för anskaffning av mer kostnadskrävande utrustning. Jag förordar 

vidare att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budget

året 1977/78 få fatta beslut om beställning av utrustning som. inberäknat 

redan beställd utrustning. uppgår till högst 4,5 milj. kr. under budgetåret 

1978/79 och högst 3 milj. kr. under budgetåret 1979/80. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977/78 få beställa 

utrustning för, inberäknat redan beställd utrustning, högst 

4 500 000 kr. under budgetåret 1978/79 och högst 3 000 000 kr. un

der budgetåret 1979/80. 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 10800000 kr. 
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F 4. Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

48376317 

42360000 

48 360000 

231 

Statens delegation för rymdverksamhet inrättades den I juli 1972 (prop. 

1972: 48. NU 1972: 37. rskr 1972: 216) och har till uppgift att svara för ut

formning och organisation av den svenska rymd verksamheten. Det åligger 

delegationen att samordna tillämpnings- och grundforskningsverksam

heten inom rymdomri\det i samverkan med berörda myndigheter. institu

tioner och företag samt att ställa samman och redovisa underlag för stats

makternas rymdpolitiska ställningstaganden och deras långsiktiga plane

ring av svensk rymd verksamhet. Delegationen är svenskt bercdningsorgan 

för engagemanget inom det europeiska rymdorganet (European Space 

Agency. ESA) och för kontakterna med andra internationella rymdorgani

sationer. Delegationen har till uppgift att fördela de för den inhemska 

rymdverksamheten tillgängliga resurserna. Delegationen samordnar vida

re den svenska fjärranalysverksamheten såväl inom landet som gentemot 

andra länder och internationella organisationer. 

Delegationen består av nio ledamöter, bland vilka regeringen förordnar 

en verkställande ledamot. Delegationen har inrättat en forskningskom

mitte med uppgift att bereda ärenden rörande rymdforskning. en tillämp

ningskommitte med rådgivande funktioner beträffande rymdtillämpnings

projekt och rymdindustrifrågor samt en Gärranalyskommitte med uppgift 

att bereda ärenden rörande fjärranalys. 

Det statsägda Svenska rymdaktiebolaget (Rymdbolaget) har till uppgift 

att huvudsakligen på uppdrag av delegationen svara för vissa uppgifter 

inom rymdområdet. såsom det tekniska verkställandet av det nationella 

sondraketprogrammet. driften av sondraketförsöksplatsen Esrange. sekre

tariats- och utredningsuppgifter åt delegationen samt internationell mark

nadsföring av svensk rymdteknisk kompetens vid företag och statliga insti

tutioner. 
Rymddelegationens verksamhet är organiserad enligt programbudget

principer med följande program och delprogram. 

Program Myndighetsuppgifter 

Delprogram 

Sekretariatsfunktioner 

ESA-bevakning 

Övrig internationell rymdverksamhet 

lnformationstjänst 

Program Nationell rymd verksamhet 

Delprogram 
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Nationell rymdforskning 

Nationella rymdtillämpningar 

Program Europeiskt rym<lsarnarbete 

Delprogram 

Deltagande i ESA:s grun<lprogram 

Deltagande i ESA:s vetenskapliga program 

Deltagande i ESA:s tillämpningsprogram 

Deltagande i Esrange specialprojekt 
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Från· förevarande anslag finansieras verksamheten inom programmet 

Myndighetsuppgifter samt delprogrammen Deltagande i ESA:s grundpro

gram och Deltagande i ESA:s tillämpningsprogram. Programmet Nationell 

rymdverksamhet finansieras dels från anslaget Styrelsen för teknisk ut

veckling: Teknisk forskning och utveckling. dels från anslaget under ut

bildningsdeparternentets huvudtitel Naturvetenskaplig forskning. Delpro

grammen Deltagande i ESA:s vetenskapliga program och Deltagande i 

Esrange specialprojekt finansieras frän anslaget under utbildningsdepartc

mentets huvudtitel Europeiskt samarbete inom rymdforskningen. 

En redogörelse för de riksdagsbeslut som ligger till grund för Sveriges 

deltagande i ESA:s program har lämnats i prop. 1975: I (bil. 15 s. 164). 

följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

inom detta anslag (i I 000-tal kr.). 

Program/ Del program 1975/76 
Utfall 

Myndighetsuppgifter I 511 
ESA:s grundprogram 8704 
ESA:s tillämpnings-
program 39 513 

Summa kostnader 49728 

Avgår bidrag från 
industrin -1001 

Summa anslag 48727 

Delegationen för rymdverksamhet 

Program Myndighetsuppgifter 

1976/77 
Beräknar 

Oelegationen 

1700 
12914 

36912 

51526 

-580 

50946 

1977/78 

Före-
dragan-
den 

2093 2068 
13916 13 916 

32956 32 956 

48965 48940 

-580 -580 

48385 48360 

Delegationen räknar med ett ökat medelsbehov till följd av de ökade 

kostnaderna för bevakning av det svenska ESA-engagemanget. Den ut-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 233 

ökade kostnaden motiveras av att ESA:s program är betydligt mer omfat

tande än vad dess föregångare ESRO:s var. Detta ställer betydligt större 

krav på bevakning av det svenska ESA-engagemanget än tidigare. Behovet 

av ökad ESA-bevakning från delegationens sida accentueras ytterligare av 

att den tekniska attachen i Paris inte längre hinner bevaka rymdfrågor på 

samma sätt som tidigare. 

Härutöver har behovet av ökade svenska insatser i samband med ESA:s 

budgetarbete oL:h kostnad skontroll blivit allt mera uppenbart under det se

naste året. Det svenska arbetet i ESA under budgetåret 1975/76 har bl. a. 

lett till en revidering av ESA:s hela budgetstruktur vilket möjliggör en ef

fektivare kostnadsuppföijning. Fortsatta ökade insatser inom detta områ

det är angelägna och kan ge ett betydande ekonomiskt utbyte. 

Delegationen beräknar för den förstärkta ESA-bevakningen en ökning 

av anslaget med 150000 kr. utöver vad som motiveras av ökade lönekost

nader och övriga kostnader. Totalt beräknar delegationen under program

met 2 093 000 kr. för budgetåret 1977 /78. 

Deltagande i ESA:s grundprogram 

och tillämpningsprogram 

Kostnaderna för verksamheten inom dessa delprogram utgörs av avtals

bundna bitlrag. Delegationen beräknar på ett preliminärt underlag kostna

derna under detta anslag för Sveriges deltagande till 46 872 000 kr. budget

året 1977/78. Som intäkt under anslaget räknas de medel som svensk in

dustri, i enlighet med avtal med staten. ställer till delegationens förfogan

de. Dessa medel uppgår till minst 580000 kr. och avgår vid anslagsberäk

ningen. 

Till de ovan beräknade kostnaderna kommer vissa kostnader inom Aria

ne-programmet för kvalitetskontroll av svenska industrileveranser. Dessa 

kostnader har inte inkluderats eftersom deras fördelning i tiden inte är 

känd. Totalt uppgår de till ca 600 000 kr. fördelade på tre år. 

Föredraganden 

Genom Sveriges deltagande i det europeiska rymdsamarbetet tillförs 

svensk industri beställningar på tekniskt avancerade produkter. Detta ger 

industrin möjlighet att följa med i utvecklingsarbetet på det rymdtekniska 

omrädet och stärka sin internationella konkurrenskraft på detta och an

gränsande områden. Vidare får svenska forskare möjligheter att delta i det 

fortsatta utforskandet av rymden och Sverige får stöITe möjligheter att på

verka utformningen av europeisk rymdpolitik. 

Delegationens beräkning av storleken på Sveriges bidrag till det euro

peiska rymdorganet ESA för budgetåret 1977/78 bygger pi'l gällande avtal 

och beräkningsprinciper. som tidigare har redovisats för riksdagen. Jag 

godtar denna beräkning. Vad gäller programmet Myndighetsuppgifter an

för delegationen flera skäl för att satsningen på ESA-bevakning bör ut-
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ökas. Jag finner dessa skäl bärande och beräknar en ökning av anslagsbe

loppet för detta ändamål. 

Totalt beräknar jag för nästa budgetår ett medelsbehov under anslaget 

av 48360000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1977/78 an

visa ett förs lagsanslag av 48 360 000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt är central förvaltningsmyndighet för officiell 

provning och kontroll samt allmän och legal metrologi. Provningsanstalten 

har till uppift att 

organisera och samordna officiell provning och kontroll samt allmän och 

legal metrologi. 

handha kontroll av ädelmetallarbeten. 

verkställa probering av ädelmetaller och bestämning av vikt lin metall. 

leda justcringsvlisendet. 

handlägga ärenden om mått och vikt samt utföra justeringar. 

På uppdrag av myndigheter och enskilda utför anstalten provningar och 

undersökningar av material och konstruktioner och därmed förenad verk

samhet. Anstaltens uppdragsgivare inom provningsverksamheten utgörs 

till ca 95 c;; av mindre och medelstora företag. 

Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt 

verksamhetsområde och ställer personal till förfogande för nationellt och 

internationellt standardiseringsarbete m. m. 

Officiell provning och kontroll syftar ytterst till att skydda medborgar

nas liv och hälsa samt att minska risken för ekonomisk skada. Grunden för 
denna verksamhet är de föreskrifter som utfärdas av närmare 30 olika 

myndigheter med ansvar för säkerheten inom skilda områden. Den offi
ciella provningsverksamhetcn bedrivs till övervägande del av andra prov

ningsorgan än statens provningsanstalt, men anstalten har med vissa un

dantag samordningsansvaret. Anstalten bereder vidare ärenden om utse
ende av riksprovplatser för olika objekt som skall provas officiellt och är 

själv riksprovplats för bl. a. vissa fordonskomponenter och emballage för 

farliga varor. 

Provningsanstalten har även uppgiften att samordna institutioners och 

enskilda företags verksamhet inom den allmänna metrologin, vilket sker 

genom att anstalten föreslår vilka organ som skall utses till riksmätplatser 

samt själv utser och träffar avtal med auktoriserade mätplatser. 

Verksamheten leds av en styrelse. Chef för provningsanstalten är en ge

neraldirektör. 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 är provningsanstalten organiserad i tre tek

niska avdelningar, två teknisk-administrativa enheter - mätcentrum och 
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provcentrum - ett kansli samt tre regionala avdelningar i Stockholm. 
Lund och Göteborg. Provningsanstaltens centrala avdelningar och enheter 

skall enligt statsmakternas beslut (prop. 1971: 29, In U 1971: 15, rskr 

1971: 196) flytta till Borås. Flyttningen beräknas i huvudsak vara genom
förd under nästa budgetår. 

Till provningsanstalten är knutna två rådgivande organ. nämligen ett räd 
för frågor om provning, kontroll och legal metrologi samt ett råd för frågor 

om allmän metrologi. 

Antalet hel- och deltidsanställda inom provningsanstalten uppgick den 

30juni 1976 till 391 personer. Härtill kommer ca 100 kontrollstämplingsför

rättare. 

Verksamheten vid provningsanstalten tillhör de områden som ingår i ut

rednings- och försöksverksamheten med programbudgetering. Följande 
programindelning gäller t.v. för verksamheten. 

Program I. Uppdragsvcrksamhet 

Program 2. Egen forskning 

Program 3. Myndighctsuppgifter 

Program I. Uppdragsverksamhet omfattar 

att bedriva sådan materialprovning som traditionellt hänförs till ett lands 

centrala materialprovningsanstalt, 
att bedriva officiell provning och kontroll (inkl. justering och ädclmetall

kontroll) samt allmän metrologisk verksamhet inom ramen för provnings

anstaltens roll som riksprovplats och riksmätplats för vissa objekt och 

storheter, 
att bedriva annan provning och kontroll som har anknytning till den offi

ciella provningen och kontrollen vad avser provat objekt. provad egenskap 

eller i officiell provning utnyttjade resurser. 

Program 2. Egen forskning omfattar 

att ta fram nya och ändamålsenliga metoder för officiell provning och 

kontroll inom sådana områden som bedöms vara angelägna när det gäller 

att skydda liv. hälsa och egendom. 
att utveckla mätmetoder och mätteknik samt provnings- och kontrollme

toder som stöd för den tekniska utvecklingen inom landet i takt med de 

krav som ställs på en industrination med omfattande utrikeshandel. 

Program 3. M y nd igh e t sup pgi fte romfattar 

att organisera och samordna utnyttjandet av landets resurser för officiell 

provning och kontroll samt för legal och allmän metrologi och leda verk

samheten på området i takt med den internationella utvecklingen, 

att nationellt och internationellt verka för enhetliga och rimliga myndig-
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hetskrav på tekniska produkter och att medverka vid de tekniska under

sökningar och utredningar som bör föregå sådana krav. 

Medel för den programbudgeterade verksamheten anvisas normalt un-

der följande anslag 

I. Statens provningsanstalt: U ppdragsverksamhet 

2. Bidrag till statens provningsanstalt 

3. Statens provningsanstalt: Utrustning 

Därutöver anvisas medel för planering och genomförande av anstaltens 

omlokalisering till Borås från det under numera budgetdepartementets hu

vudtitel uppförda förslagsanslaget Förberedelser för omlokalisering av 

statlig verksamhet. 

Anslag I är ett förslagsanslag, som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program I, 2 
och 3. I program I ingår även uppdragsforskning, dvs. sådan forskning 

som finansieras med externa bidrag. Som inkomst under anslaget redovi

sas uppburna avgifter och ianspråktagna medel från anslag 2. Medel som 

svarar mot avskrivning och förräntning av delar av utrustningskapitalet 

omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till programmen 2 och 3, men även till att täcka eventuellt un

derskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag, som skall finansiera investeringar i 

kostnadskrävande utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för att till

godose behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstaltcn en rörlig 

kredit i riksgäldskontoret på 8 milj. kr. 

F 5. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

I 000 

I 000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov

ningsverksamheten m. m. vid statens provningsanstalt. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den verksam

het som omfattas av programbudgetering samt anstaltens förberedelser för 

och genomförande av omlokaliseringen till Borås (l 000-tal kr.) 
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1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräknar 

Provningsanstalten Före-
draganden 

Program I 
Intäkter 27901 29850 33 170 
Kostnader 27638 31 l'.!5 36185 

Resultat 263 -1275 -3015 

Program 2 
Intäkter 775 950 1290 
Kostnader 2483 5095 8 345 

Nettokostnader 1708 4145 7055 

Program 3 
Intäkter 744 I 300 I 030 
Kostnader 7229 11 765 13 065 

Nettokostnader 6485 10465 12035 

Omlokaliserings-
verksamhet 

Kostnader 3824' 5501F 6565 

Total netto-
kllstnad 11754 21385 28670 

Bidragsanslag 8091 1631'15 22105 19000 

Anslag för 
omlokalisering 1408 3 645 6565 

Övriga anslag' I 933 277 

Resultat -322 -1146 

1 Enligt provningsanstalten. Anslag för omlokalisering 1975/76 I 403 000 kr. 
' Enligt provningsanstalten. Anslag för omlokalisering 1976/77 3 645 000 kr. 
" Redovisas under budgetdepartementets anslag Förberedelser för omlokalisering 
av statlig verksamhet. 
4 Kompensation för höjda lönekostnader. 
• Enligt riksstaten 16827000 kr., varav 510000 kr. endast får tas i anspråk efter be
slut av regeringen. 

Statens fJrm•ningsanstalt 

Program 1. Uppdragsverksamhet 

Provningsanstalten anför att uppdragsverksamheten beräknas expande

ra fram till ar 1980. Kostnadstäckningsgradcn inom detta program steg 
fram till budgetåret 1975/76 för att sedan sjunka i och med att provnings

anstaltens Boråsanläggning togs i bruk. För nästa budgetår beräknar prov

ningsanstalten underskottet inom detta program till 3015 000 kr. 

Program 2. Egen forskning 

Verksamheten inom program 2 kommer under de närmaste budgetåren 

att påverkas framför allt av utvecklingen inom uppdragsverksamheten. 

Under det uppbyggnadsskede som provningsanslalten nu står inför behö-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 238 

ver också utvecklingsverksamheten ökas. Samtidigt kräver tillkomsten av 

ny utrustning till provningskrnven anpassad metodutveckling. För nästa 

budgetår hemställer provningsanstalten att ett bidrag av 7 055 000 kr. anvi

sas för detta program. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

Under detta j)rngram faller bl. a. provningsanstaltens uppgifter som 

central förvaltningsmyndighet för officiell provning och kontroll. kostna

derna för mät- och provcentrum samt provningsanstaltens deltagande i na

tionellt och internationellt standardiserings- och kommittearbete. Prov

ningsanstalten beräknar nettokostnaderna för myndighetsuppgifter under 

budgetåret 1977 /78 till 12 035 000 kr. 

Därutöver har provningsanstalten hemställt om att 400000 kr. anvisas 

för information om det nya internationella måttsystemet (SI-systemet). 

Nämnden för samhällsinformation har i ett yttrande över provningsanstal

tens framställning föreslagit att 750000 kr. anvisas för detta ändamål. 

Föredraganden 

Under innevarande budgetår genomförs huvuddelen av provningsanstal

tens flyttning till Borås. Flyttningen beräknas vara slutförd vid årsskiftet 

1977-1978. För de merkostnader som provningsanstaltcn åsamkas i sam

band med omlokaliseringen anvisas medel frän det under budgetdeparte

mentets huvudtitel uppförda förslagsanslaget Förberedelser för omlokali

sering av statlig verksamhet varför dessa kostnader skall hållas åtskilda 
från anstaltens ekonomi i övrigt. 

För nästa budgetår har provningsanstalten hemställt om medel bl. a. för 

en kraftig ökning av programmen Egen forskning och Myndighetsuppgif

ter. Ett realiserande av provningsanstaltens planer i dessa avseenden skul
le leda till en icke ringa ökning av det antal personer som är anställda vid 

provningsanstalten. Kungl. Maj:t medgav i beslut den 20 december 1973 

att de lokaler, som nu uppförs, planeras med utgångspunkt i att 200 perso

ner är anställda vid provningsanstalten i Borås. Enligt provningsanstaltcns 

planer beräknas ca 300 personer vara verksamma i Borås vid årsskiftet 

1978-1979. 

Innan erfarenhet av provningsanstaltens verksamhet i den nya omgiv

ningen har vunnits, bör de planer som ursprungligen gällde för bemanning

en av Boräsanläggningen inte revideras i nämnvärd omfattning. Jag avser 

att i annat sammanhang återkomma till regeringen vad gäller provningsan

staltens personalplanering. Mot denna bakgrund har jag för nästa budgetår 

beräknat en jämfört med innevarande budgetår i stort sett oförändrad am

bitionsnivå för provningsanstalten. Vid min beräkning har jag dock tagit 

hänsyn till att anstalten vid inflyttningen i Boråsanläggningen inte omcdel-
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bart kan väntas täcka de merkostnader i uppdragsverksamheten som är 

hänförliga till ökade lokal- och utrustningskostnader. Vidare har jag beräk
nat medel för information om SI-systemet i enlighet med förslaget frän 
nämnden för samhällsinformation. 

Slutligen har jag beaktat dels att provningsanstalten i skrivelse den 21 

oktober 1976 redovisat en beräkning av underskottet i verksamheten för 
budgetåret 1975/76 dels att regeringen genom beslut den 16 december 1976 

anvisat 416 000 kr. för ökade lönekostnader hos provningsanstalten under 

budgetåren 1975/76 och 1976/77. Bidragsanslaget bör mot den här redovisa
de bakgrunden räknas upp med 2 173 000 kr. till 19 milj. kr. för nästa bud

getår. Härvid räknar jag med att eventuella underskott i verksamheten för 

budgetåret 1976/77 täcks inom ramen för anvisade medel samtidigt so~jag 
utgår frän att verksamheten. med de anslag jag nu föreslår. inte kommer 

att uppvisa något underskott av betydelse för budgetåret 1977/78. Inom ra

men för den taxeöversyn som riksrevisionsverket f. n. utför vid provnings
anstalten bör det också vara möjligt för denna att snabbt kunna förändra si
na taxor så att dessa anpassas till den löpande förändringen av intäkts- och 

kostnadsutvecklingen. 

Vad gäller medel för genomförande av omlokaliseringen till Borås får jag 

hänvisa till vad chefen för budgetdepartementet har anfört tidigare denna 
dag vid sin anmälan av anslaget Förberedelser för omlokalisering av statlig 

verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamlzet för budget
året 1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 6. Bidrag till statens provningsanstalt 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

8090620 
16827000 
19000000 

Reservation 

Som framgår av min redogörelse under anslaget till uppdragsverksamhet 
föreslår statens provning sans taft att bidragsanslaget höjs med 5 278 000 kr. 

till 22105000 kr. I enlighet med vad jag just har anfört bör bidragsanslaget 
nästa budgetår föras upp med 19 milj. kr. 

Jag hemställer att re_geringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1977 /78 
anvisa ett reservationsanslag av 19000000 kr. 
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F 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

8 249338 

44000000 

I 000 

Reservation 

240 

27034114 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning för statens provnings

anstalt. För utrustning av anstaltens nybyggnader i Borås är uppförd en de

finitiv kostnadsram av 70 milj. kr. (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 216. NU 

1975/76: 55, rskr 1975/76: 329). 

Statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt har hemställt dels att kostnadsramen för ut

rustning till Boråsanläggningen ökas från 70 milj. kr. till 90 milj. kr., dels att 

2 560000 kr. anvisas för kompletterings- och ersättningsanskaffning av be

fintlig utrnstning under budgetåret 1977/78. Som motiv för uppräkningen 

av Boråsramen anför provningsanstalten att prisnivån för aktuellt slag av 

utrustning har höjts. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

har vid samråd med provningsanstalten avstyrkt en sådan uppräkning av 

kostnadsramen. 

Föredraganden 

Med hänsyn till att endast mindre än hälften av kostnadsramen för prov

ningsanstaltens Boråsanläggning har tagits i anspråk vid ingången av inne

varande budgetår är jag f. n. inte beredd att ta ställning till om en uppräk
ning av denna ram är motiverad. 

För nästa budgetår har jag vid min beräkning av medelsbehovet tagit 

hänsyn till kostnaderna för dels en fortsatt upphandling av utrustning till 

Boråsanläggningen, dels till kompletterings- och ersättningsanskaffningar 
av utrustning inom en ram av 2560000 kr. Kostnaderna kan med beaktan

de av den ingående reservationen enligt min beräkning bestridas av redan 

tillgängliga medel under anslaget. I enlighet härmed bör anslaget för bud

getåret 1977 /78 tas upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens provningsansta/t: Utrustning för budgetåret 1977/78 
anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

Verksamheten vid statens skeppsprovningsanstalt 

Statens skeppsprovningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller en

skild provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik och 

sjöfart samt. i den mån anstaltens utrustning och förhållanden i övrigt med

ger, även andra provningar och undersökningar. Anstalten bedriver tek

nisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområde. 
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Skeppsprovningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en 

generaldirektör. Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar. 
nämligen drifts- och verkstadsavdelningen, ritkontorsavdelningcn och be

räkningsavdelningen samt en administrativ avdelning. 
Antalet anställda den I juli 1976 var 128. 
Statens skeppsprovningsanstalt tillhör de myndigheter som omfattas av 

utrednings- och försöksverksamheten med programbudgetering. Följande 

programindelning gäller t.v. för verksamheten. 
I. Uppdragsverksamhet 

2. Egen forskning 
3. Myndighetsuppgifter 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 
I. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

2. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
3. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 
Anslag l är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program I, 2 

och 3. I program I ingår även uppdragsforskning. dvs. sådan forskning 

som finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk utveckling. Som intäkt 
under anslaget redovisas uppburna avgifter samt medel som i mån av be

hov tagits i anspråk från anslag 2. 
Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till programmen 2 och 3, men även till att täcka eventuellt un
derskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera anstaltens inves
teringar i mer kostnadskrävande utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong
mässiga likviditctsproblem för uppdragsverksamheten disponerar statens 
skcppsprovningsanstalt en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 750 000 kr. 

F 8. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

l 000 
I 000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster för verk
samheten vid statens skeppsprovningsanstalt. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den totala verk

samheten vid anstalten (I 000-tal kr.). 

16-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Beräknar 

Skeppsprovnings- Före-
anstalten dragan-

den 

Kostnader 

Program I 
U ppdragsverksamhet 11479 14750 15070 

Program 2 
Egen forskning 2 113 2400 4500 } Program 3 3200 
Myndighetsuppgifter 798 700 850 

Summa kostnader 14390 17850 20420 
Intäkter 

Program I 11485 14750 15070 
Statens bidrag 2595 3 100 5 350 3200 
Minskning av reservation 316 

Summa intäkter 14396 17850 20420 

Resultat +6 

Statens skeppsprovningsanstalt ·· 

Program I. Uppdragsverksamhet 

Uppdragsverksamheten utgörs till ca 60% av forsknings- och utveck
lingsarbeten medan resten är rutinbetonad provning samt expert- och kon

sultverksamhet. Uppdragen består dels av s. k. industriuppdrag från 
svenska och utländska varv, rederier, oljebolag, hamnmyndigheter etc., 

dels av statliga uppdrag, s. k. sekundäruppdrag, huvudsakligen från militä
ra institutioner, men även från civila kunder såsom sjöfartsverket, fiskeri
styrelsen, statens järnvägar etc. 

Uppdragsverksamheten förutsätts lämna full kostnadstäckning. Ersätt
ning för utförda uppdrag utgår enligt taxa, som anstalten fastställer. Efter
som anstalten arbetar i internationell konkurrens tas därvid hänsyn till ut
ländska anstalters prisnivå. Under verksamhetsperioden 1973/74-1975/76 
har uppdragsverksamheten vid anstalten utvecklats tillfredsställande. Om

sättningen uttryckt i kronor ökade under budgetåret 1974/75 med I 9 % och 
1975/76 med 13 %. 

Program 2. Egen forskning 

Skeppsprovningsanstalten framhåller att en nödvändig förutsättning för 

att hålla den konsultativa och till övervägande delen projektbundna upp
dragsverksamheten på en hög teknisk-vetenskaplig nivå och bedriva den 

med full kostnadstäckning är att utrymme finns för egen forskning. Med 

hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen inom anstaltens verksam
hetsområde och till anstaltens konkurrensläge är det angeläget att denna 

forskning inte eftersätts. Nya utländska uppdrag erhålls ofta som följd av 
att anstaltens teknisk-vetenskapliga kapacitet blir känd genom att dess 

forskningsresultat sprids internationellt. 
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Enligt anstalten är en intensifierad satsning på forskning och utveckling 
angelägen för att öka de svenska varvens konkurrenskraft. Den svenska 

varvsproduktioncn har under senare år varit inriktad på ett ganska begrän
sat antal fartygstyper. I en hårdnande konjunktur är det viktigare än nå
gonsin att undersöka även andra fartygstyper och studera mer okonventio
nella lösningar för formgivning och framdrivning. 

Inför tillkomsten av manöver- och väglaboratoriet vill skeppsprovnings

anstalten intensifiera den grundläggande forsknings- och utvecklingsverk
samheten. Laboratoriet ger bl. a. ökade resurser för insatser inom område

na havsteknik, sjösäkerhet och miljövård. Det är angeläget att så snabbt 
som möjligt bygga upp en hög effektivitet och teknisk-vetenskaplig nivå 

hos verksamheten i laboratoriet. Härigenom skapas förutsättningar för den 
utvidgade uppdrags verksamhet som eifordras för att finansiera laboratori

et. 
Skeppsprovningsanstalten framhåller att statens anslag till anstaltens eg

na forskning sedan många år endast har varit föremål för smärre justering
ar. Till följd av den allmänna kostnadsutvecklingen har detta medfört att 

forskningsverksamheten successivt har minskat. Detta är mycket otill
fredsställande. Anstalten föreslår däiför en radikal ökning av forsknings

volymen. Denna ökning hänför sig i stor utsträckning till den kommande 

verksamheten vid manöver- och våglaboratoriet. 
För nästa budgetår beräknar anstalten kostnaderna under programmet 

till 4,5 milj. kr. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

Till myndighetsuppgifterna hänförs behandling av remisser och föifråg
ningar från departement och statliga myndigheter, diverse utredningar, 
försöksverksamhet med programbudgetering, intern utbildning samt stu
diebesök och visningar. Sammanlagt beräknar anstalten kostnaderna un
der programmet till 850 000 kr. budgetåret 1977 /78. 

Föredraganden 

Världens varvsindustrier kämpar f. n. med stora svårigheter. Den sviktan
de cftcifrågan på fartyg nödvändiggör en kraftig minskning av produktio

nen. Trots detta har skeppsprovningsanstaltcn i konkurrens med liknande 
anstalter i andra länder förmått ytterligare öka sin uppdragsverksamhet. 

Härvid har den svenska anstaltens höga tekniska kompetens och avance
rade utrustning spelat en viktig roll. 

För svensk varvsindustri och rederinäring är ti\\gången till skeppsprov

ningsanstaltens högt kvalificerade service av stor betydelse. Den verksam
het som kommer att bedrivas vid anstaltens nya manöver- och väglabora

torium innebär en väsentlig förstärkning i detta avseende. Laboratoriet 

håller f. n. på att utrustas och kommer att tas i bruk under år 1977. 
Kostnaderna för laboratoriet överstiger emellertid vad som ursprungli-
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gen beräknades. Jag vill bl. a. med anledning av detta anföra nägra allmän
na synpunkter pä verksamheten vid laboratoriet. En konsekvens av kost

nadsökningcn är att uppdragsintäkterna måste ökas i motsvarande grad. 
En förutsättning för detta är att en ändamålsenlig kompetens byggs upp vid 
laboratoriet. Som jag tidigare nämnt vid min anmälan av anslaget Styrelsen 

för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling bör styrelsen för 

teknisk utveckling kunna bidra härtill genom att stödja angelägna forsk

nings- och utvecklingsprojekt vid anstalten. Under en övergångsperiod 

kommer således en väsentlig del av verksamheten vid laboratoriet att vara 
av kunskapsuppbyggande karaktär. Denna forsknings- och utvecklings

verksamhet bör dock, fränsett ren uppdragsforskning. enligt min mening 

inte sträcka sig utöver vad som motiveras av uppdragsverksamhetens be

hov på kort och lång sikt. 
Manöver- och våglaboratoriet innebär en betydelsefull utökning av 

skeppsprovningsanstaltens möjligheter att utföra olika uppdrag. Med hän
syn till att utökningen relativt sett är betydande bör dock en viss försiktig

het iakttas. Verksamheten bör därför enligt min mening inte växa snabbare 
än vad som motiveras av en ökad uppdragsvolym. Detta innebär bl. a. att 

anstalten bör vara restriktiv när det gäller utökning av personalen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr. 

F 9. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

2911 133 
3 100000 
3200000 

Reservation 142610 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverksam
het föreslår statens skeppsprovningsanstalt att detta anslag höjs till 

5 350000 kr. budgetåret 1977/78. 
I anslaget för innevarande budgetår ingår ett engångsbidrag av 200 000 

kr. för att underlätta igängsättningcn av verksamheten vid det nya man

över- och våglaboratoriet. Dessa medel avgår vid anslagsberäkningen för 

nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag tidigare anfört föreslår jag att 
anslaget för nästa budgetår räknas upp med 300 000 kr. Sammanlagt bör 

alltså anslaget budgetåret 1977/78 föras upp med 3,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 3 200000 kr. 
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F 10. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

1628 558 
11000000 

I 000000 

Reservation 

1 Härutöver har anvisats 12 000000 kr. på tilläggsbudget l. 

245 

12 288 551 

Från anslaget bestrids skeppsprovningsanstaltens investeringar i mer 

kostnadskrävande utrustning. Utrustning som anskaffats med anlitande av 

anslaget tillförs anstaltens utrustningskapital. Medel motsvarande avskriv

ning och förräntning av utrustningskapitalet omförs till särskild inkomstti

tel på statsbudgeten. 

Stutens skeppsprorningsansta/t 

Skeppsprovningsanstalten föreslår att byggnadsstyrelscn får i uppdrag 

att utarbeta byggnadsprogram för en mindre skeppsprovningsränna i an

slutning till anstaltens nuvarande anläggningar. Rännan avses avlasta den 

befintliga stora skeppsprovningsrännan en mängd rutinförsök. Kostnader

na för försöken i den nya rännan bör kunna hållas lägre än i den befintliga 

stora rännan bl. a. beroende på att personalbehovet kan begränsas. Anstal

ten uppskattar kostnaderna för att bygga den mindre rännan till 2 milj. kr. 

och för u~ustning till 1,5 milj. kr. 

För modernisering, nyanskaffning och komplettering av utrustning be

räknar skeppsprovningsanstalten en kostnad av 1,3 milj. kr. under budget

året 1977/78. 

Skeppsprovningsanstalten beräknar att en personalökning med ca 20 % 

blir aktuell under de närmast kommande åren. För att kunna placera denna 

personalstyrka ocll för att få utrymme för planerad utökad verksamhet er

fordras mer lokalutrymme. Anstalten föreslår därför att byggnadsstyrelsen 
får i uppdrag att utarbeta byggnadsprogram för tillbyggnad av befintliga lo

kaler. 

Föredraganden 

Tillkomsten av det nya manöver- och väglaboratoriet, som f. n. håller på 

att utrustas, innebär en mycket kraftig ökning av skeppsprovningsanstal

tens kapacitet. Anstalten har därutöver begärt att byggnadsprogram skall 

utarbetas för en ny skeppsprovningsränna och en tillbyggnad av kontorslo

kalema. Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört om att en viss försiktig

het bör iakttas vid utökningen av anstaltens verksamhet är jag inte beredd 

att föreslå någon ytterligare utbyggnad av skeppsprovningsanstalten. För 

fortlöpande modernisering och komplettering av skeppsprovningsanstal

tens utrustning beräknar jag för nästa budgetår I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 
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F 11. Bidrag till Ingcnjörsvetenskapsakadcmien 

I 975/76 Utgift 

I 976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

790000 

870 000 

970000 

246 

Bidraget utgör statens stöd till Ingenjörsvetenskapsakademicns (IV Al 

centrala verksamhet (jfr prop. 1968: 68 s. 57, SU 1968: I 3 I, rskr 1968: 304). 

I 11 R e f!jijr.1· i ·e te 11 ska psa k ad em i en 

Anslaget bör med hiinsyn till ökade kostnader räknas upp med 180000 

kr. Därutöver föreslår !VA att anslaget ökas med 

dels 175 000 kr. för ökande kontakter med utländska samfund, speciellt i 

öststaterna och Kina. 

dels 355 000 kr. för teknikvärdering och arbete rörande forskningens or

ganisation och planering, 

dels 165000 kr. för IVA:s externa biblioteksservice. 

Sammanlagt föreslås alltså att anslaget ökas med 875 000 kr. 

Fc'jredn1 Rand en 

För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 100000 kr. till totalt 

970000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidmi..: till lngei(jcJr.1·1·<·te11skapsakademien för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett anslag av 970 000 kr. 

F 12. Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

I 977 /78 Förslag 

3 925 000 

4610000 

5 265000 

Sveriges standardiscringskommission (SlS) är centralorgan för den na

tionella standardiscringsverksamheten och företräder Sverige i det inter

nationella standardiseringsarbetet. Kommissionen utarbetar och faststäl

ler svensk standard samt verkar för att denna används inom statlig och 

kommunal verksamhet liksom inom näringslivet. Kommissionen bidrar 

även till samordningen mellan standardiseringsarbetct och varudeklara

tionsverksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statsbidrag. kontantbi

drag från näringslivet och ersättningar från statliga verk m. fl. samt genom 

försäljning av standardpublikationer. Sedan budgetåret I 966/67 utgör 

statsbidraget 60 % av näringslivets kontantbidrag till verksamheten under 

det sistförflutna budgetåret (ifr prop. 1966: I bil. 12 s. 42, SU 1966: 10, rskr 

..:,·. 
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1966: 10). Statsbidraget täcker därmed ca en fjärdedel av kostnaderna för 

verksamheten. För vart och ett av budgetåren 1973/74-1976/77 erhöll 

kommissionen dessutom 120000 kr. för att underlätta ett samordnat infö

rande av det internationella måttsystemet (SI-systemet) i Sverige. 

Sveriges .1·fa fl(f a rdiseringskommission 

Näringslivets kontantbidrag till kommissionen och dess fackorgan under 

budgetåret 1975/76 var 8 775 000 kr. Kommissionen hemställer därför om 

statsbidrag för budgetåret 1977/78 med 60'7r av detta belopp eller avrundat 

5 265 000 kr. Kommissionen anhåller också om ett särskilt bidrag för bud

getåret 1977 /78 på 250 000 kr. för vidgat internationellt samarbete rörande 

harmonisering av standarder. 

Standardiseringskommissionen hemställer vidare om ett fortsatt stats

anslag för åtgärder i samband med införandet av SI-systemet i Sverige. 

Omställningen planeras vara genomförd till slutet av är 1977. Enligt kom

missionens bedömning erfordras 125 000 kr. i statsbidrag under budgetåret 

1977/78, 

Föredraganden 

Kampanjen för SI-systemet beräknas bli slutförd under år 1977. Medel 

för detta ä!Jdamål föreslås under budgetåret 1977 /78 bli anvisade över an

slaget Bidrag till statens provningsanstalt. Jag beräknar därför inga särskil

da medel hä1för under detta anslag. 

För standardiseringskommissionens allmänna verksamhet under bud

getåret 1977/78 avseende nationellt och internationellt standardiscringsar

bete bör statsbidrag utgå med 5 265 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sveriges standardiseri11gskommissio11 för budget

året 1977/78 anvisa ett anslag av 5 265 000 kr. 

F 13. Energiforskning 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

55 508808 

106000000 

114300000 

Reservation 49291192 

Från anslaget finansieras huvuddelen av det av riksdagen antagna treåri

ga programmet för forskning och utveckling inom energiområdet - Hu

vudprogram Energiforskning (prop. 1975: 30 bil. I s. 431-465 och s. 

475-476, NU 1975: 30, rskr 1975: 202 och prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 

224-244, NU 1975/76: 42, rskr 1975/76: 260). 

För huvudprogrammet och vissa därmed sammanhängande insatser har 

för treårsperioden 1975/76-1977/78 angivits en sammanlagd medelsram 
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om 366 milj. kr. För budgetåret 1975/76 har härav anvisats 116,2 milj. kr. 
och för budgetåret 1976/77 120 milj. kr. 

Huvudprogram Encrgiforskning är uppdelat på sex program. För varje 
program finns ett programansvarigt organ. Vidare tillkallade dåvarande 

chefen för industridepartementet den 24 juni 1975 en delegation (I 1975: 02) 
för energiforskning med uppgift bl. a. att verka för samordning av forsk
nings- och utvecklingsverksamheten inom energiområdet. För att möjlig
göra denna samordning har det föreskrivits att de programansvariga orga
nen skall samråda med delegationen rörande programinriktning och av
gränsningsfrågor. Samråd skall vidare ske rörande möjligheterna till inter
nationellt samarbete och om informations verksamhet inom programmen. I 
delegationens arbetsuppgifter ingår vidare att fortlöpande följa utveckling
en vad gäller forskning och utveckling inom energiområdet inom och utom 
Sverige. Delegationen har i juni 1976 utgivit rapporten (Ds I 1976: 2) Forsk
ning och utveckling inom energiområdet - en global översikt 1976. Dele
gationen är också programansvarigt organ för programmet Allmänna ener
gisystemstudier. 

Delegationen för energiforskning har efter remiss avgivit yttrande över 
programorganens anslagsframställningar (program I - 5). 

För överskådlighetens skull disponerar jag framställningen så att pro
gramorganens förslag och energiforskningsdelcgationens yttrande däröver 
redovisas samlat för varje program. Först redovisar jag emellertid delega
tionens allmänna och sammanfattande synpunkter. 

Delegationen för energiforskning (DFE) framhåller inledningsvis att un
derlaget för statsmakternas bedömning av forskningsinriktningen och me
delsbehovet samt för programorganens initiering av forsknings- och ut
vecklingsarbete inom flera områden klart har förbättrats i jämförelse med 
tidigare år. DFE framhåller dock att materialet fortfarande är ojämnt. 
Totalt sett menar delegationen att anslagsframställningarna inte ger något 
underlag för att ändra den i 1975 års riksdagsbeslut (prop. 1975: 30, NU 
1975: 30, rskr 1975: 202) gjorda bedömningen rörande anslagsramen för 
hela huvudprogrammet eller fördelningen mellan de olika programmen. 
Inte heller har, konstaterar delegationen, genom dess egen utrednings
verksamhet och systemanalys eller i annan för delegationen tillgänglig in
formation framkommit sådant underlag. Delegationens behandling av an
slagsframställningarna har därför framförallt avsett avgränsningen mellan 
energiforskningsprogrammet och andra näraliggande aktiviteter, den före

slagna inriktningen av verksamheten inom de olika programmen, avväg
ningen mellan delomraden inom programmen och samordningen av verk
samheten mellan de olika programmen. 

l sin granskning av anslagsframställningarna för budgetåret 1977/78 har 
delegationen noterat att programorganen under ifrågavarande budgetår 
kan komma att förfoga även över reserverade medel från tidigare år. Däri
genom kan forsknings- och utvecklingsverksamheten under budgetåret 
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1977 /78 komma att fä en omfattning som överstiger den av statsmakterna 

avsedda. Delegationen medger att en viss gradvis upptrappning av forsk

nings- och utvecklingsinsatserna. främst inom nya områden, är nödvändig 

och även förutsedd i statsmakternas beslut år 1975. Om upptrappningen i 

början av programperioden går avseviirt långsammare än beräknat kan in

satserna emellertid mot periodens slut komma att nä en nivå som översti

ger den ursprungligen avsedda. Detta kan enligt delegationen leda till att 

låsningarna inför nästa programperiod blir större och handlingsfriheten att 

inrikta forskningen och utvecklingen mindre än vad som är önskvärt. 

Nämnden för energiproduktionsforskning har i sin anslagsframställning 

aviserat önskemål om en ändrad programstruktur. DFE anger att även sta

tens råd för byggnadsforskning under hand har väckt motsvarande fråga. 

Delegationen framför som sin principiella inställning att en ändring redan 

under innevarande treårsperiod av den programstruktur som används i 
dialogen med statsmakterna är olämplig och därför inte kan tillstyrkas. 

Program 1. Energianvändning i industriella processer 

Programansvarigt organ för program I är styrelsen för teknisk utveck

ling (STU). 

STU redovisar att kartläggande studier har genomförts rörande energi

användning i stål- och metallframställning, gruvhantering samt inom trä-. 

pappers- och massaområdena. Projekt har igångsatts bl. a. rörande för

bränningsmekanismer, värmeöverföring i ugnar, virvelbäddsgranulering, 

våtpressning. förbättrad avvattning i skogsindustriella processer. nya tork

ningsmetoder, defibrering och malning av vedflis. För budgetåret 1976/77 

anger STU att utredningar och förprojekt bearbetas och projekt rörande 

hela processer eller delar därav påbörjas. Studier av de små och medel

stora industriernas energianvändning kommer att igångsättas. 

STU anger vidare att under budgetåret 1977 /78 kommer styrelsen att 

kunna sätta igång den förs.ta generationen långsiktiga forsknings- och ut

vecklingsprojekt baserade på utförda kartläggningar och analyser av järn

och stål- samt trä-. pappers- och massaindustrin. STU framhåller att pro

jekten kan bli kostnadskrävande då vissa arbeten kan behöva utföras i 

halvstor eller full skala. Studier av små och medelstora industriers energi

användning skall fortsätta och väntas resultera i igångsättning av forsk

nings- och utvecklingsprojekt. 

Anslag till programmet föreslås utgå med 14 milj. kr. STU hemställer 

också om bemyndigande att göra fleråriga åtaganden inom program I för 

budgetåret 1978/79 med 4 milj. kr. och för budgetåret 1979/80 med 1,5 milj. 

kr. 
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Delegationen fiir energ(f'orskninf.{ 

DFE noterar att tre branscher som inte har angivits i prop. 1975: 30 av 

STU har tagits upp för insatser som svarar mot 20 % av anslaget för bud

getåret 1977/78, nämligen gruvindustrin, cement- och betongindustrin 

samt den kemiska industrin. DFE anger att STU:s motiveringar för insat

ser på dessa områden är sådana att delegationen inte har något principiellt 

att invända mot insatserna men att störrl" satsningar bör bli föremål för 

samråd med delgationen. 
Vad beträffar projekt inom områdena små och medelstora företag. järn

och stålbranschen samt trä-. massa- och pappersbranschen tillstyrker DFE 

de av STU föreslagna insatserna. DFE anser emellertid att projekt som iir 

av större omfattning eller som kan leda till följdåtaganden av stidan art att 

de påverkar inriktningen av hela programmet bör bli föremål för särskilt 
samråd. 

DFE påpekar även en del brister i programmet. Delegationen anser såk

des att STU inom ramen för program I bör ta upp värmepumpar för indu

striprocesser drivna med "alternativa bränslen .. samt åtminstone i sin 

forskningsplanering beakta de eventuella sidoeffekterna för industristruk

turen av att energibesparingsmålet för sitt förverkligande kräver stordrift 

inom vissa branscher. 

Program 2. Energianvändning för transporter och samfärdsel 

Programmet är indelat i två delprogram. Transportsystemets utveckling 

och Energianvändning i drivsystem. Programansvarigt organ är transport
forskningsdelegationcn. Vissa frfigor beträffande delprogrammet Energi

användning i drivsystem handläggs av STU. 

Transpurtforskni11f.{sdelew1tionen framhåller att för delprogrammet 

Transportsystemets utveckling har det genomförda programar

betet lett till att följande mål för forsknings- och utvecklingsverksamheten 

har identifierats. 

- Högre kunskapsnivå om transportsektorns energiförbrukning f. n. och i 

ett framtidsperspektiv. 

- Ökad kunskap om sambanden mellan energiförbrukning i transportsek-

torn och därtill relaterad energiförbrukning i andra sektorer. 

- Utveckling av mer energieffektiva transportsystem. 

- Minskning av behovet av transportarbete. 

- Beredskap för transportfunktionen att på bästa sätt tillgodose behov i 

plötsligt uppkommande krissituationer. 

Förstudier och forskningsprojekt inom nyss angivna fält har initierats 

under budgetåret 1975/76. För verksamheten budgetåren 1976/77 och 

1977/78 framhålls som särskilt angelägna uppgifter följande. 

- Energimässig jämförelse mellan olika transportmedel. 

- Undersökning av hur olika områdens arbetsplats-. service- och bostads-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 251 

lokalisering, bebyggelsestruktur, gatu- och vägnätsutformning och kol

lektiva nät kcm tänkas påverka individens transportbeteende och energi

konsumtion. 

- Undersökning av möjligheterna att effektivisera transportarbetet och 

åstadkomma energibesparing genom samverkanslösningar av olika slag, 

såsom samverkan mellan olika företag i en region. samverkan vad gäller 

returlaster o. d. Samåkningsmöjligheterna avses också studeras. 

Vad gäller delprogrammet Energianvändning i drivsystem har 

transportforskningsdelegationen samrått med STU och allt väsentligt un

derlag har utarbetats av STU. Från delprogrammet finansieras huvuddelen 

av statens andel av verksamheten vid Svensk Metanolutveckling AB. De i 

övrigt mest aktuella områdena är följande. 

- Anpassning av befintliga drivsystem till alternativa bränslen. 

- Utveckling av alternativa drivsystem, t. ex. stirling- och braytonmoto-

rer (gasturbiner) eller elektriskt drivna system. 

- Alternativa drivmedel. 

- Utveckling av elektriska, mekaniska och termiska ackumulatorer. 

- Utveckling av energiomvandlare, t. ex. bränsleceller. 

Samtliga under budgetåret 1975/76 igångsatta projekt fortsätter. De se

dan tidigare å.r på.gående projekten, t. ex. beträffande stirlingmotorn. pla

neras också. fortsätta. 

För verksamheten budgetåret 1977 /78 framhälls särskilt följande uppgif

ter. 
- Satsning på energiekonomisk utveckling av befintliga drivsystem samt 

anpassning av dessa till alternativa drivmedel. 

- Utveckling av keramisk stirlingmotor och utveckling av hybridsystem 

för bussar. 
- Utveckling av ackumulatorer med hög energitäthet, utveckling av ter

misk energiackumulator samt komponentutveckling för avancerade 

svänghjul. 
- Utveckling av järn/luft-bränsleceller, utveckling av traktionära bränsle

celler samt utveckling av katalysatorer för bränsleceller. 
Delegationen uppskattar medelsbehovet under budgetåret 1977/78 till 3 

milj. kr. för delprogrammet Transportsystemets utveckling och till 8 
milj. kr. för delprogrammet Energianvändning i drivsystem. Beräknad ut

gående reservation inom program 2 den 30 juni 1977 anges till I milj. kr. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 beräknas därför totalt för program 

2 till IO milj. kr. 
Transportforskningsdelegationen hemställer vidare om bemyndigande 

att göra tleråriga åtaganden inom program 2 för budgetåret 1978/79 med 4 

milj. kr. och för budgetåret 1979/80 med 2 milj. kr. 

Delef(alionen för energiforskning 

Vad gäller delprogrammet Transportsystemets utveckling an

ser DFE att det inte av transportforskningsdelegationens anslagsframställ-
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ning framgår vilka satsningar som planeras med avseende på projekt som 
kan ge underlag för avvägningar mellan olika energibesparande åtgärder. 

Enligt DFE:s uppfattning bör energiekonomiska analyser med dessa syf

ten ges hög prioritet. DFE betonar också vikten av att studier genomförs 

som syftar till att höja kunskaperna om de krav som ställs på transportsy

stem och infrastruktur vid en minskad tillgång på motorbränslen. 

Transportforskningsdelegationen har föreslagit en stor satsning under 

budgetåren 1976/77 och 1977/78 på studier av trafikreglerande åtgärder för 

att uppnå jämnare trafikrytm. DFE anser sig inte ha något att erinra mot 

förslaget under förutsättning av att en sådan satsning föregås av en förstu

die där besparingspotential, genomförbarhet osv. studeras. 

Inom delprogrammet Energianvändning i drivsystem anger 

DFE att sådana insatser för dfektivisering av befintliga drivsystem i form 

av bl. a. stöd till energiekonomisk motorutveckling m. m .. som STU läm

nat inom ramen för delprogrammet. i fortsättningen inte bör göras med 

medel från anslaget Energiforskning. Delegationen anger också att en 

samlad överblick över satsningarna på metanolområdet och utvecklingen 

inom stirlingmotorområdet saknas i föreliggande anslagsframställningar. 

Delegationen efterlyser vidare någon form av förstudier vad gäller möjlig

heten att på lång sikt anpassa motorer för vätedrift. Sådana studier bör 

samordnas med vätestudier inom program 5. Energiproduktion. 

Program 3. Energianvändning för lokalkomfort 

Programmet är indelat i följande delprogram: Klimathygien. Byggnaden. 
Installations- och apparatteknik. Entreprenader och Systemfrågor. 

Programansvarigt organ är statens råd för byggnadsforskning. Frågor 
om industriellt utvecklingsarbete inom programmet handläggs av STU. 

I byggforskningsrådets anslagsframställning har erforderliga medel för 

planering, behovsutredning och uppföljning samt informationsverksamhet 

särredovisats för program 3 i dess helhet. Genom att. i likhet med vad som 

sker för övriga program, räkna in dessa medel i programkostnaderna er

hålls följande medelsfördelning mellan olika delprogram: 

Klimathygien 
Byggnaden och 
Installations-
och apparatteknik 
Entreprenader 
Systemfrågor 

1975/76 
Utfall 

870000 

11280000 
740000 

I 6 IOOOO 

14500000 

1976/77 
Anvisat 

2000000 

11200000 
I 000000 
3 800000 

18000000 

1977/78 
Beräknar 
byggforsk
ningsrådet 

2 500000 

11400000 
900000 

4200000 

19000000 
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Beträffande delprogrammet K I i mathygien anger rtldet att forskning

ens mäl är att formulera krav pä den byggda miljön frän klimatsynpunkt 

och att ange vägar för hur kraven skall kunna uppfyllas. Arbetet inriktas 

främst pä att fastställa de krav på inomhusklimatets olika variabler som 

ställs av brukarna. Lnder budgetåret 1977/78 skall laboratoriestudier av 

klimatförhållanden sorn föranleds av energihushållningsåtgärder fortsät

tas. Bl. a. bedöms klimatförhållandena vid värmesystem av lågtemperatur

typ - vilka aktualiseras av ett ökat spillvärmeutnyttjande - bli undersök

ta. 

Resurser för systematiska fåltmätningar av inomhusklimat sk.all byggas 

upp och teknik för mätning och utvärdering utvecklas. Denna verksamhet 

avser att ge referensmaterial vid utveckling av klimatindex och klimatkrav 

men bedöms också kunna ge underlag för bedömning av potentiella energi

sparmöjligheter. 

Mål för delprogrammen Byggnaden och Installations- och 

apparatteknik är resultat som skall ge underlag för att utforma bygg

nader och konstruktioner, välja byggmaterial och komponenter samt ut

veckla apparater och system för energiförbrukande eller energiomvandlan

de installationer och anläggningar så att god energihushållning upprätthål

les. Vidare ingår att utve<.:kla metoder m. m. för energisnål drift av byggna

der och anläggningar. Delprogrammen omfattar mer än hälften av pro

grammet Energianvändning för lokalkomfort. 

Under budgetåret 1977/78 planeras en slutredovisning av stuclierna i de 

första svenska solvärmehusen. Nya solvärmehus beräknas bli uppförda 

och infogade i undersökningsserien. Praktiska prov planeras med solvär

me i flerfamiljshus. I övrigt avses arbetet med att utveckla komponenter 

(solfångare, lagringsenheter etc.) och ta fram basdata fortsätta. 

Inom området värmepumpar räknar rådet med att arbetena i huvudsak 

fortsätter efter tidigare riktlinjer och i samma omfattning men att de också 

kompletteras med provhusverksamhet. 

I fråga om byggnads- och installationsteknik, provhus m. m. anför rådet 

vidare att ett flertal utredningar, studier och projekt pågår, vilka är av vä

sentlig betydelse för bedömningen av den fortsatta verksamheten. Det gäl

ler byggnaders lufttäthet, energibesparande åtgärder i flerfamiljshus, ven

tilationsteknik, värmeväxlares funktion et<.:. 

För budgetåret 1977/78 räknar rådet med bl. a. studier av lågtemperatur

system och varmluftsystem i samband med utnyttjande av solvärme, vär

mepumpar och spillvärme. 

Vad gäller industriellt utvecklingsarbete omfattar programmet uppfölj

ning, initiering och stöd av insatser som berör utveckling av komponenter. 

De aktuella områdena är väggisolering, fönsterisolering, ventilation, regle

ring av värmesystem, lagring av billig energi, förbättring av pannor. STU 

handlägger dessa frågor och området kännetecknas enligt rådet av bred 

och aktiv satsning. 
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För delprogrammet En tre p renade r anges att rådet följer energi pro

gram kommittens program sedan det bearbetats efter riktlinjer angivna i 

prop. 1975: 30 (bil. Is. 443). 

Målet för delprogrammet Systemfrågor, som innehåller projekt med 

långsiktig inriktning. är enligt rådet att fä. fram underlag för ändrade bebyg

gelsesätt och integrerade försörjningssystem. vilka kan erbjuda möjlighe

ter att radikalt ändra energiförbrukningen. Så kallade ekologihus är exem

pel på projekt som ingår i delprogrammet. Rädet räknar med att en ökning 

av budgetutrymmet behövs för detta delprogram under budgetåret 

1977/78. 
Planeringsfrägor med kommunal anknytning. energisystem - kommu

nal energiplanering, samband mellan fysisk planering och energihushåll
ning samt spillvännefrågor. är samtliga betydelsefulla och kräver enligt rå

det langsiktiga insatser för att ge resultat. Nya hyggnadssätt knutna till an

vändandet av lokala energikällor är också ett omfattande område. 

Statens råd för byggnadsforskning beräknar mcdelsbehovet för energiin

riktad forskning och utveckling till totalt 19 milj. kr. för budgetåret 

1977/78. Härav föresläs 6 milj. kr. utgå över anslaget Energiforskning. 13 

milj. kr. avses bli tagna i anspräk från fonden för byggnadsforskning. 

Delegationen för energ(forskning 

Beträffande delprogrammen Byggnaden och Installations- och 
apparatteknik anser DFE att forskningen inom solvärme- och värme

pumpomrädena har tilldelats för små medel i förhållande till den betydelse 
de - åtminstone internationellt - bedöms få på lång sikt. DFE anser där
för en viss omfördelning av insatserna inom program 3 vara nödvändig. 

DFE anser vidare att delprogrammet Systemfrägor i byggforsk
ningsrådcts anslagsframställning givits ett i förhållande till det gällande 
energiforskningsprogrammet något utvidgat innehåH. Enligt DFE:s upp

fattning ligger den av rådet föreslagna verksamheten avseende energipla
nering på gränsen till vad som skall rymmas inom programmet. DFE kan 

därför tillstyrka programmet endast under förutsättning dels att insatserna 

avser endast forsknings- och utvecklingsarbete, dels att insatserna främst 

inriktas mot energianvändning för lokalkomfort, dels att klara avgräns

ningar mot insatser inom andra program görs. DFE anser också att den fö

reslagna medelsramen pä 4.3 milj. kr. är väl stor med hänsyn till delpro

grammets utrednings- och studiekaraktär. 

DFE bedömer den satsning på informationsätgärder inom pro
gram 3 som rädet avser att göra under budgetäret 1977/78 som viktig. Risk 

finns dock, menar delegationen, att överlappning kan ske med liknande 

verksamhet som bedrivs av andra organ, t. ex. energisparkommitten. Av

gränsningar gentemot dessa mäste därför göras. 

Vid DFE:s expertgranskning av anslagsframställningen har vissa brister 

i program 3 påtalats. Programmet borde således innefatta även utvärdering 
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av effekterna av de energisparbidrag som nu administreras av bl. a. bo

stadsstyrclsen. Dessutom borde i programmet inbegripas insatser rörande 

energiaspekter på byggnadsmaterialens beständighet och tillämpningsom

råden för värmepumpar drivna med s. k. alternativa bränslen. DFE utgår 

från att byggforskningsrådet tar med dessa områden såväl i sitt löpande 

projektstöd som i sin långsiktiga planering. 

Program 4. Återvinning av energi i varor m. m. 

Programansvarigt organ för program 4 är STU. 

STU anger att programmet omfattar initiering av och stöd till insatser 

vad beträffar såväl utveckling av biittre metoder att återvinna energi i av

fall. avfallsråvaror m. m. som återvinning av vid framställningen energi

kr~ivande eller på annat sätt energirika varor. 

Prioriterade om räden är råvaruåtervinning (t. ex. metaller och fiberråva

ror). produkter ur industriavfall och energi ur avfall (t. ex. sopor och 

skogsavfall). De potentiella vinstmöjligheterna är enligt STU störst inom 

pappers- och massaindustrin. järn- och stålvcrksindustrin samt, delvis, 

skt)gsindustrin. 

Projekt av följande karaktär stöds. 

- Helträdsutnyttjandc. 

- Återvinning av energi ur gödsel. Utredning angående metoder för fram-

ställning av metangas ur gödsel och andra avfallsprodukter. 

- Utredning angående återvinningsbara metaller. 

- Utredning av möjliga energivinster vid en utvidgad övergång till an-

v~indning av returglas. 

STU föreslår att anslag till programmet för budgetåret 1977 /78 skall utgå 

med 3 milj. kr. STU hemställer också om bemyndigande att göra fleråriga 
åtaganden inom program 4 med 1.5 milj. kr. för vartdera budgetåret 

1978/79 och 1979/80. 

Delegationen .for energijiJrskning 

Anslagsframställningen ger enligt delegationens uppfattning inte tillräck

ligt konkret besked om de insatser som planeras under budgetåret 1977 /78 

för att DFE skall kunna ta ställning till forskningens inriktning och omfatt

ning. Delegationen noterar emellertid att projekt inom programmet hittills 

har satts igång i liten omfattning i avvaktan på att olika planeringsaktivite

ter slutförs. Samtliga planeringsprojekt väntas bli klara före ingången av 

budgetåret 1977/78 och underlaget för bedömningen av inriktningen och 

omfattningen av verksamheten inom program 4 kommer då att avsevärt ha 

förbättrats. DFE tillstyrker därför STU:s förslag med förbehåll för veder

börligt samråd om inriktningen av programmets innehä.11. 
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Program 5. Energiproduktion 

Programmet Energiproduktion har inddats i följande delprogram: l'is

sionsenergi, Konventionell elkraft- och viirmcproduktion. Spillvärmeut
nyttjandc. Olja och naturgas. Organiska bränslen som ersättning för olja. 
Nya bränslesystem, Fusionsenergi, Geotermisk energi. Vindenergi och 

Övriga energiformer. Programansvarigt organ är nämnden för energipro
duktionsforskning. Nämnden har vad avser den verksamhet som inom del

programmet Fissionsenergi bedrivs vid AB Atomenergi t.v. givits räd gi
vande funktion. 

Nämnden för energiproduktionsforskning har till uppgift att inom områ
det energiproduktion följa utvecklingen samt ta initiativ till. planlägga. 

samordna och låta genomföra teknisk forskning och industriellt inriktat ut
vecklingsarbete. Nämnden skall upprätta program. fördela statligt stöd till 
forskning och utveckling. beställa tekniskt forskningsarbete och industri
ellt inriktat utvecklingsarbcte och verka för att forsknings- och utveck
lingsarbelc kommer till nytta. 

Nämnden för energiproduktiorzsforskning framhåller att utvecklings

stödjande insatser blir effektiva endast om de baseras på ett grundligt pla

neringsarbete och om de stödda projekten inom varje insatsomrMe bring
as att samverka i ett sammanhållet handlingsprogram. Den kompetens och 
den kapacitet detta kräver kan nämnden inte tillgodose enbart internt. 

Nämnden upphandlar därför programadministrativa tjänster och konsult
insatser från företag och institutioner med kompetens inom insatsområde
na och har vidare till sig knutit sakkunniga från högskolevärlden, den of
fentliga förvaltningen och näringslivet. Inom varje insatsområde organise
ras dessa i planerings- eller ledningsgrupper med huvudsaklig uppgift att ta 
fram underlag för nämndens planering och styrning av insatsområdena. 
Så.dana grupper har hittills etablerats inom 16 omräden. 21 programplaner 
har framtagits och fogats som bilagor till nämndens anslagsframställning 

för budgetåret 1977 /78. 
Nämndens finansiella stöd till utvecklingsprojekt utgär antingen som an

slag. beställning eller som lå.n med villkorlig återbetalningsskyldighet. Be
slut om projektstöd fattas etappvis för perioder av för projektet lämplig 

längd, dock högst tre år. 
För överläggningar med företrädare för den el- och värmeproduccrande 

industrin har nämnden inrättat ett kraftproducentråd. 

För nämndens operativa verksamhet har de av statsmakterna angivna 
tio delprogrammen delats upp i f. n. 29 insatsområden. Nämnden anmäler 
att den har för avsikt att i samband med det fortsatta programarbetet före

slå en revidering av del programindelningen för att uppnå en mer ändamåls
enlig programstruktur. 
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Fissionsenergi 

Delprogrammet är uppdelat på följande programelement: Lättvatten
reaktorers säkerhet, Små lättvattenreaktorcr, Framtida reaktorsystem, 
Utvinning av uran. Anrikning av uran, Plutoniumåterföring samt Uppar
betning av utbränt bränsle och hantering av radioaktivt avfall. Huvuddelen 
av arbetena inom delprogrammet utförs av AB Atomenergi. Medel härför 
har för budgetåret 1976/77 av regeringen i regleringsbrev anvisats direkt till 
AB Atomenergi med 25.4 milj. kr. Nämnden för energiproduktionsforsk
ning har i enlighet med vad föredragande departementschefen anförde i 
prop. 1975: 30 (bil. I s. 463) härvidlag t.v. givits en rådgivande ställning. 

Regeringen uppdrog genom beslut den 18 december 1975 åt nämnden för 
cnergiproduktionsforskning att i samråd med AB Atomenergi fastställa en 
verksamhetsplan för programelementet Anrikning av uran. 

Regeringen meddelade genom beslut den 4 mars 1976 särskilda direktiv 
för nämndens anslagsframställning för budgetåret 1977/78. Direktiven in
nebar bl. a. att nämndens anslagsframställning skulle avse hela program
met Energiproduktion. I fråga om delprogrammet Fissionsenergi före
skrevs bl. a. att i framställningen åtminstone tre alternativa kostnadsnivåer 
skulle redovisas för budgetåret 1977/78, nämligen 22, 27 och 32 milj. kr., 
och att den skulle inges efter hörande av AB Atomenergi, som med anled
ning härav till nämnden har överlämnat underlag med förslag till pro
gramplaner. 

Nämnden för energiproduktionsforskning har till sin anslagsframställ
ning fogat AB Atomenergis underlag, vilket omfattar samtliga programele
ment utom Anrikning av uran, och redovisar följande sammanfattande ta
bell över bolagets förslag (milj. kr.). 

Programelement 

Lättvattenreaktorers säkerhet 
Små lättvattenreaktorer 
Framtida reaktorsystem 
Utvinning av uran 
Anrikning av uran 
Plutoniumåterföring 
Upparbetning av utbränt 
bränsle och hantering 
av radioaktivt avfall 

Summa 

11-Riksdagen 1976/77. Nr lfJO. Bilaga 17 

1977/78 beräknar 

AB Atomenergi 

Alt. I Alt. 2 

10,5 13,0 
0,7 1,0 
2,0 3,0 
0,5 0,5 
4,4 5,1 
2,5 2,8 

1,4 1,6 

22,0 27,0 

Alt. 3 

13,0 
3,0 
3,4 
0,6 
6,4 
3,2 

2,4 

32,0 

nämnden 
för energi
produk
tionsforsk
ning 

28,0 

28,0 
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Nämnden anmäler att AB Atomenergi ger högst prioritet åt programele
menten Lättvattenreaktorers säkerhet och Små lättvattenreaktorer och 
lägst prioritet åt Framtida reaktorsystem och Anrikning av uran. Nämnden 
anger att den finner bolagets prioritering rimlig utifrån dess utgångspunk
ter men att nämnden med hänsyn till sina programmäl i första rummet vill 
sätta programelementen Framtida reaktorsystem, Små lättvattenreaktorer 
och Anrikning av uran. Dessa utgör insatsområden där andra organ inte 
delar ansvaret för att önskvärd utveckling kommer till stånd. 

Nämnden anmäler att den har fastställt en verksamhetsplan för pro
gramelementet Anrikning av uran. 

Nämnden anger att den nu finner det lämpligt att kunna utöva program
ansvaret för hela verksamheten inom delprogrammet Fissionsenergi men 
framhåller, att med hänsyn till de svårigheter alltför snabba omläggningar 

kan välla vid Atomenergi minst 22 milj. kr. bör beräknas för verksamhet 

vid bolaget under budgetåret 1977/78. För delprogrammet i dess helhet 
föreslär nämnden att 28 milj. kr. skall anvisas för budgetåret 1977/78. Där
av bör enligt nämnden minst 22 och högst 26 milj. kr. användas för verk
samhet vid Atomenergi och resten ställas till nämndens disposition för 
uppdrag till Atomenergi och andra organ. 

Konventionell elkraft- och värmeproduktion 

Nämnden har inom delprogrammet lämnat stöd till projekt endast i myc
ket begränsad omfattning i enlighet med föredragandens huvudsakliga me
delsfördelning i prop. 1975: 30 (bil. I s. 450) och bedömning i prop. 
1975/76: 100 (bil. 15 s. 239). 

Nämnden avser att inom det nyinrättade kraftproducentrådet överlägga 
med företrädare för el- och värmeproducenterna om en ändamålsenlig ar
betsfördelning mellan olika intressenter. En inventering av forskningsbe
hov pågär och resultat väntas i slutet av år 1976. 

Nämnden föreslår att i avvaktan på en förändring av programstrukturen 
inga medel ansläs till delprogrammet för budgetåret 1977/78. 

S pil! värme u tn y t tj ande 

Nämnden anmäler att en programplan finns upprättad. att en planerings

grupp har arbetat färdigt och att underlag finns för en rapport, Spillvärme i 
Sverige, som avses bli publicerad inom kort. 

Grundiden för spillvärmeprogrammet är att återanvända restvärme från 
värmekraftproduktion och industriella processer för främst lokalppvärm
ning. Nämnden bedömer att ett konsekvent spillvärmeutnyttjande under 
vissa förutsättningar kan göra det möjligt att tillgodose upp till 30-40% av 
energibehovet för uppvärmning i Sverige år 2 000. Utnyttjande av spillvär
me för fjärrvärmeändamäl förekommer idag i mycket liten omfattning och 
anges av nämnden i jämförelse med den beräknade energibalanspotentia

len vara försumbart. 
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Insatserna inom programelementet bör enligt programplanen koncentre
ras på 
- inventeringar av nuvarande och framtida tillgångar och användningsom

råden, 
- utveckling och demonstration av system, apparatur och komponenter 

för utvinning, överföring, distribution, användning och eventuell föräd
ling, 

- utveckling av flexibla totaloptimeringsprogram för hela systemet 
fr. o. m. produktionskällan t. o. m. användaren och inkluderande trans
port och förädling, 

- värmemätningsproblematik och värmepumpanvändningsteknik samt 

- utveckling av energilagringsmetoder för lågtemperaturvärme. 

I programplanen har budgeterats insatser i intervallet 13-16 milj. kr. för 
budgetåret 1977/78. Nämnden föreslår emellertid att 13 milj. kr. beräknas 

för delprogrammet med hänsyn till att insatsmöjligheterna ännu inte helt 
kunnat verifieras. 

Organiska bränslen som ersättning för olja 

Programplaner har upprättats för de till delprogrammet hörande områ
dena kol, torv och skiffer. Nämnden beräknarför budgetåret 1977/78 insat
serna för kol och torv till vardera 2-4 milj. kr. och för skiffer till 0,3-2 
milj.kr. 

Till delprogrammet hör vidare områdena energi ur biosystem, skogsav
fall och förbränningsteknik. De strukturöverläggningar och den planering 
som hittills utförts inom nämndens planeringsgrupper och i samråd med 
bl. a. STU och statens naturvetenskapliga forskningsråd har resulterat i 
bedömningen att en ändring av programstrukturen bör föregå utarbetande 
av programplaner. Nämnden beräknar medelsbehovet för de tre områdena 

till sammanlagt ca 6-8 milj. kr. 
Nämnden framhåller att delprogrammet är betydelsefullt. Ett omfattan

de planeringsarbete krävs emellertid för att finna en rationell insatsstruk
tur. Nämnden föreslår att 12 milj. kr. beräknas för delprogrammet under 
budgetåret 1977/78. Medelsbehovet beräknas för tiden därefter öka kraf
tigt. 

Nya bränslesystem 

Nämnden har indelat delprogrammet i områdena bränsleceller, metanol 

och väte och utarbetat programplaner för dessa områden. För budgetåret 

1977 /78 har i programplanerna budgeterats för bränsleceller 0-2, 1 
milj. kr., för metanol 2,2 milj. kr. och för väte I, 1 milj. kr. 

Nämnden påpekar att det finns starka utvecklingslinjesamband mellan 
delprogrammen Organiska bränslen och Nya bränslesystem och att vad 

som anförts beträffande struktur. betydelse och utveckling på sikt i fråga 
om det förra delprogrammet gäller även det senare. Nämnden föreslår att 
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4,5 milj. kr. beräknas för delprogrammet Nya bränslesystem under budget
året 1977 /78. 

Fusionsenergi 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975/76: 86, NU 1975/76: 29, rskr 
1975/76: 172) undertecknades den 10 maj 1976 ett avtal om samarbete mel
lan Sverige och den europeiska atomenergigemenskapcn (Euratom) om 
samarbete inom områdena styrd termonukleär fusion och plasmafysik. De 
svenska insatserna i delprogrammet kommer huvudsakligen att ske inom 
ramen för detta Euratom-samarbete. Kostnaderna i Sverige bestrids av 
nämnden för energiproduktionsforskning och atomforskningsrådet samt 
via de tekniska högskolorna. Nämpden beräknar sin andel härav till följan
de belopp (milj. kr.): 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

2,6 3,5 4,2 5,5 6.7 

Nämnden skall härutöver bestrida de kostnader som ankommer på Sve
rige till följd av avtalet med Euratom. För kalenderåret 1976 uppgår dessa 
till 3,5 milj. kr. De kostnader som framgent skall bestridas av nämnden blir 
beroende på huruvida den storskaliga experimentanläggning, det s. k. 
JET-projektet, som f. n. diskuteras inom Euratom, kommer till stånd. Om 
så blir fallet uppskattar nämnden kostnaderna för Euratomsamarbetet, ef
ter avdrag för beräknade bidrag från Euratom till det svenska forsknings
programmet, till följande belopp (milj. kr.): 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

0 8,5--9.5 9,3-12,3 9.8-12,8 6,3-9,3 

Nämnden föreslår att 16,5 milj. kr. beräknas för delprogrammet under 
budgetåret 1977 /78. 

Geotermisk energi 

Nämnden har utarbetat en programplan med förslag till insatser under 
budgetåren 1976/77-1978/79 om sammanlagt ca 7,5 milj. kr. I programpla
nen anges att några kvalificerade beräkningar av den mängd energi som 
med acceptabel samhällsekonomisk lönsamhet skulle kunna utnyttjas inte 
har gjorts men att geotermisk energi med stor säkerhet inte kommer att 
kunna utvinnas i någon egentlig omfattning i tidsperspektivet 1985. 

Nämnden föreslår att 3 milj. kr. beräknas för delprogrammet under bud
getåret 1977/78. 
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Vind energi 

Nämnden har utarbetat en programplan för delprogrammet, vilken för 
treårsperioden 1975/76-1977/78 omfattar insatser om sammalagt ca 17 
milj. kr. Nämnden bedömer att vindkraften på kort sikt (år 1985) inte kan 
ge några nämnvärda bidrag till energiförsörjningen men att det på medel
lång sikt (åren 1995-2005) torde vara möjligt att utvinna 10-15 TWh/år, 

med särskilda anordningar för produktionsutjämning upp till 20-30 

TWh/år. Sistnämnda fall är dock sannolikt ekonomiskt mindre fördelaktigt. 

I programplanen redovisas följande områden för pågående och planera
de insatser inom delprogrammet. 
- Vindenergiprospektering. 

- Systemanalyser. 
- Försöksaggregat. 

- Samverkan med kraftsystemet. 
- Teknikvärdering. 
- Internationell samverkan. 

Nämnden har våren 1976 från Saab-Scania AB beställt ett försöksaggre

gat på 50 kW, vilket kommer att förläggas nära Älvkarleby. Aggregatet 
kommer att tas i prov drift sommaren 1977. 

Nämnden föreslår att 5 milj. kr. beräknas för delprogrammet under bud
getåret 1977/78. 

Övriga energiformer 

Nämnden har upprättat programplaner för områdena solenergi, vägener
gi, saltgradienter och temperaturgradienter. 

Medelsbehovet anges i programplanerna för budgetåret 1977/78 till för 
solenergi 1.3-3.3 milj. kr., för vägenergi 0-1,5 milj. kr. och för saltgradien

ter 0, l -1,0 milj. kr. För temperaturgradienter anges inget medelsbehov. 
Till delprogrammet har hänförts också området lagring av energi inom 

vilket nämnden slutfört ett omfattande strukturerings- och planeringsarbe
te. Medclsbehovet för området anges av nämnden till 1-2 milj. kr. för bud

getåret 1977/78. 
Nämnden föreslår att totalt 4 milj. kr. beräknas för delprogrammet för 

budgetåret 1977/78. 

Sammanfattning och allmänna kommentarer 

I en sammanfattande kommentar konstaterar nämnden att förutsättning

arna för exakt budgetstyrning har växlat från delprogram till delprogram 

beroende på de praktiska möjligheterna att i samverkan med forskare och 
berörda organ utforma handlingsprogram bestående av samverkande ut

vecklingsprojekt. Inom vissa delprogram har de förutsedda kostnaderna 

för att genomföra statsmakternas intentioner visat sig bli högre än beräk
nat. Inom andra delprogram har det inte visat sig möjligt att under treårs

perioden genomföra ett konkret insatsprogram eftersom den tid det tar att 
planera insatserna gör att dessa skjuts framåt i tiden och delvis faller utan

för treårsperioden - dock utan att därför i sig förändras. 
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Nämnden redovisar i anslagsframställningen tre alternativa budgetnivå
er för budgetåret 1977/78. Den första innebär anslag av den storlek som en
ligt statsmakternas huvudsakliga fördelning av medel på delprogram åter
står för treårsperiodens sista år, dvs. 1977/78. Den andra visar det enligt 
nämndens bedömning elforderliga anslaget för att genomföra ett insats

program på en kostnadsnivå som inte för något delprogram väsentligen 
understiger den av statsmakterna preliminärt beräknade. Den tredje bud
getnivån är en kompromiss mellan de båda andra. Denna tredje nivå, som 
har legat till grund för nämndens redovisning av medelsbehovet under oli
ka delprogram, resulterar enligt nämnden i ett anslags behov för budgetåret 
1977/78 av 90 milj. kr. 

Skillnader i förhållande till statsmakternas preliminära beräkning har en
ligt nämnden främst uppstått beträffande delprogrammen Organiska bräns
len och Nya bränslesystem samt Fusionsenergi och Vindencrgi. I de båda 
förstnämnda fallen har en senareläggning av insatserna och ett häremot 
minskat medelsbehov under treårsperioden och under budgetåret 1977/78 
visat sig nödvändig på grund av det planerings- och struktureringsarbete 
som krävs i ett inledande skede. Då det gäller Fusionsenergi kan anslut
ningen till Euratom-programmet komma att medföra högre kostnader inom 
treårsprogrammet än vad som ursprungligen beräknats. Kostnaderna för 
Vindenergi har visat sig bli betydligt högre än den preliminära beräkningen 
då programmet lades fram för statsmakterna. 

Nämnden hemställer om anslag för budgetåret 1977/78 för programmet 
Energiproduktion med 90 milj. kr. Nämnden hemställer vidare om bemyn
digande att göra fleråriga åtaganden inom program 5 för budgetåret 1978/79 
med 60 milj. kr. och för budgetåret 1979/80 med 30 milj. kr. 

I nämndens an slagsframställning har för budgetåret 1977 /78 upptagits en 
särskild post för programadministration m. m. Genom att, i likhet med vad 
som sker inom övriga program, räkna in dessa medel i programkostnader
na erhålles följande sammanfattande tabell över nämndens äskanden 
(milj. kr.). 

Delprogram 

Fissionsenergi 
Spillvärmeutnyttjande 
Organiska bränslen 
Nya bränslesystem 
Fusionsenergi 
Geotermisk energi 
Vind energi 
Övriga energiformer 
Gemensamt 

Summa 

1977/78 beräknar nämnden 

med propor
tionellt för
delade gemen
samma 
kostnader 

29,4 
13,6 
12,6 
4,7 

17,3 
3,1 
5,2 
4,1 

90,0 

i anslags
framställ
ningen 

28,0 
13,0 
12,0 
4,5 

16,5 
3,0 
5,0 
4,0 
4,0 

90,0 
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Delegationen för energiforskning 

Det av nämnden presenterade materialet är enligt delegationen tillräck
ligt omfattande för att den skall kunna yttra sig om dels inriktning och av
gränsningar i stort av verksamheten inom de olika delprogrammen, dels 
avvägningen mellan delprogrammen. Enligt DFE:s uppfattning finns var
ken i anslagsframställningar eller i annat tillgängligt material underlag för 
att ändra medelsfördelningen mellan de olika programmen i förhållande till 

det av riksdagen antagna programmet. DFE anser därför att den av 1975 
års riksmöte beräknade treårsramen om 366 milj. kr. för hela huvudpro
grammet och 211 milj. kr. för program 5. Energiproduktion alltjämt bör 
gälla. En reduktion av nämndens anslagsberäkning bör dock enligt delega
tionen inte gå ut över sådan pågående eller planerad forskning rörande al
ternativa energikällor som kan väntas ge beslutsunderlag för energipoliti
ken redan under de närmaste åren. 

Fissionsenergi . Delegationen anser att underlaget för att bedöma 
en eventuell höjning eller sänkning av den nuvarande anslagsnivån är otill
räckligt och bör kompletteras, bl. a. mot bakgrund av de av nämnden pla
nerade överläggningarna rörande ansvarsfördelningen mellan olika organ 
som handhar frågor rörande dels Lättvattenreaktorers säkerhet, dels Upp

arbetning av utbränt kärnbränsle m. m. 
S pi 11 värme ut ny t tj ande . Delegationen instämmer i nämndens be

dömning att en något lägre satsning inom området än vad som beräknats i 
energipropositionen är motiverad i avvaktan på att insatsmöjligheterna ve

rifieras. 
0 r g anis k a b r än s 1 en . Delegationen framhåller att planerings under

laget visar att en måttlig satsning med ingående förstudier bör föregå beslut 
om mer omfattande insatser och finner inte anledning att gå ifrån nämn
dens bedömning av anslagsbehovet, trots att verksamheten inom detta 
delprogram inte når den omfattning som förutsetts i energipropositionen. 
Delegationen framhåller vidare att den föreslagna satsningen rörande skif
fer godtas under förutsättning att den i huvudsak inriktas på de miljömässi
ga konsekvenserna av skifferbrytning i landet. I fråga om delprogrammet 
Nya b r än s 1 e system anförs motsvarande synpunkter på insatsnivån 
som i fråga om Organiska bränslen. 

Fusions energi . Delegationen framhåller att det, bl. a. med hänsyn 
till de höga kostnaderna för delprogrammet, är väsentligt att nämnden un
derkastar åtagandena gentemot Euratom en sakprövning inför nästföljande 
programperiod. Delegationen anger vidare att nämnden torde ha överskat
tat programkostnaderna för budgetåret 1977 /78 men noterar att slutlig 
kostnadsberäkning kan göras först då klarhet föreligger om det s. k. JET
projektet inom Euratomsamarbetet. 

Geotermisk energi. Delegationen finner ingen anledning att invän
da mot de i nämndens programplan föreslagna satsningarna. 

V in den er g i. An slagsnivån är enligt delegationen högre och program-
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met mer omfattande än vad som ursprungligen beräknats. Delegationen 
anser emellertid att det kommer att få ett stort värde som underlag för näs

ta energipolitiska beslut och vill inte resa invändningar mot den förordade 

satsningen men framhäller vikten av att särskilda beslutspunkter planeras 

in för nästkommande programperiod. 

Ö v r i g a c n e r g i former. Delegationen har inget att invända mot de 

föreslagna satsningarna. som mestadels är av förstudiekaraktär och inte 
kan väntas ge underlag för energipolitiken förrän på lång sikt. Några ut
vecklingssatsningar kan knappast bli aktuella förrän tidigast under budget

året 1978/79. Med hänsyn härtill skulle anslagsbeloppet enligt delegationen 
kunna minskas med 2 milj. kr. 

Program 6. Allmänna energisystemstudier m. m. 

Programansvarigt organ för program 6 är delegationen för energiforsk
ning. 

Delegationen för energiforskning framhåller att de allmänna energisy

stemstudier som skall genomföras har till syfte att ge underlag för stats
makternas beslut i frågor som rör energihushållning inkl. beslut om forsk

nings- och utvecklingsinsatser och att vidare ge underlag för beslut i ener
gifrågor hos brukare och producenter av energi samt att ge visst underlag 
för och bidrag till den energipolitiska diskussionen. 

Huvuddelen av anslaget användes till av delegationen initierad verksam
het och endast en relativt liten del kan enligt delegationen användas till att 

stödja projekt som kommer fram genom ansökningar från forskare. 
Den verksamhet som bedrivs under treårsperioden 1975/76-1977/78 har 

karaktären av förstudier. Ett viktigt syfte med studierna är att ge underlag 

för bedömning av i vilken utsträckning allmänna energisystemstudier skall 
fortsätta. Pågående projekt gäller bl. a. 
- sysselsättningseffekter och energiförbrukning vid ändrad produktions

inriktning. 
- sysselsättningseffekter vid begränsning av energiförbrukningens till

växt, 
- energiefterfrågans priskänslighet, 

- energiprisernas betydelse för produktions- och inkomstfördelningen 

mellan olika länder och 
- verkningar av olika system för energibeskattning och av vissa stimu

lansåtgärder. 
Projekt som är under förberedelse gäller vidare bl. a. studier av admini

strativa, regulatoriska och institutionella styrmedel inom energiomrädet 

och studier av samband mellan energiförbrukning och geografisk närings
struktur. 

Ett program för den fortsatta verksamheten inom Allmänna energisys

temstudier kommer att utarbetas för att ingå i det planeringsunderlag för 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 265 

energiforskning efter 1978 som delegationen enligt sina direktiv skall avge 

under september 1977. 
Delegationen för energiforskning hemställer att 2 milj. kr. anvisas för 

programmet Allmänna energisystemstudier för budgetåret 1977/78. 
Delegationen hemställer vidare om bemyndigande att göra fleråriga åta

ganden för budgetåret 1978/79 med 1,5 milj. kr. och för budgetåret 1979/80 

med 750000 kr. 
Kostnaderna för delegationens verksamhet i övrigt bestrids från indu

stridepartementets anslag Kommitteer m. m. Som tidigare har redovisats 
har delegationen hemställt att medel härför beräknas med 2,5 milj. kr. för 

budgetåret 1977 /78. 

Övrig verksamhet 

Frän anslagsposten bestrids kostnader för visst internationellt atom

energisamarbete m. m. Kostnaderna avser främst följande ändamål. 
- Sveriges deltagande i verksamheten inom det internationella atomener

giorganet (IAEA). 
- Vissa projekt inom OECD:s atomencrgiorgan (NEA). 

- Nordiskt samarbete på atomenergiomrädet. 
AB Atomenergi har lämnat visst underlag för beräkningen av medelsbe

hovet. Bolagets beräkningar framgår av följande sammanställning. 

Ändamål 

IAEA 
Dokumentations-
s ystemet TNIS (IAEA) 
NEA-projektet i 
Halden 
Nordiskt samarbete 

Föredraganden 

Av Atomenergi beräknad 
kostnad 1977 /78 

3000000 

380000 

1360000 
450000 

5190000 

Riksdagen beslöt vid 1975 års riksmöte (prop. 1975: 30, NU 1975: 30, 
rskr 1975: 202) att ett treårigt Huvudprogram Energiforskning skulle ge
nomföras med början den I juli 1975. För de tre budgetår som huvudpro
grammet omfattar beräknades en total medelsram av 366 milj. kr. Gfr prop. 

1975/76: 25 s. 74). För budgetåren 1975/76 och 1976/77 har härav beräknats 
116,2 resp. 120 milj. kr. Huvuddelen av programkostnaderna bestrids från 

förevarande anslag. För budgetåret 1976/77 har inom detta anvisats 106 

milj. kr. 
Utöver de åtgärder i form av forskningsstöd m. m. som ingår i Huvud

program Energiforskning vill jag erinra om att jag tidigare i dag har för

ordat ett kraftigt ökat stöd till prototyper och demonstrationsanläggningar 
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vid min anmälan av anslaget Energibesparande åtgärder inom näringslivet 
m. m. Detta möjliggör att resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet 
förs vidare till praktisk användning. Chefen för bostadsdepartementet av
ser att senare i vår lägga fram förslag till regeringen om ekonomiska stödåt

gärder och andra åtgärder avseende energihushållningen i bostadsbestån
det m.m. 

Jag kommer vidare i det följande att föreslå att medel anvisas för grund
läggande forskning för energiområdet under ett särskilt anslag. 

Huvudprogram Energiforskning 

Energiforskningsprogrammet bör ha sina tyngdpunkter dels på effekti
vare energianvändning vid bostads- och lokaluppvärmning och i industriel
la processer, dels på utveckling av nya, främst förnyelsebara energikällor. 
Jag kommer därför att bl. a. föreslå ökade medel för det sistnämnda ända

målet under budgetåret 1977/78. Utrymme härför skapas inom program
met Energiproduktion främst genom en minskning av insatserna inom 
delprogrammet Fissionsenergi. 

I prop. 1975: 30 (bil. I s. 433-465) angav föredragande departements
chefen dels allmänna riktlinjer för vad som borde omfattas av Huvudpro
gram Energiforskning. dels den närmare omfattningen och inriktningen av 
de olika programmen. I prop. 1975/76: 100 (bil. 15 s. 232-244) lämnades 
vissa kompletteringar av de tidigare redovisade riktlinjerna. Jag kommer 
att i det följande behandla endast förändringar i och tillägg till vad som tidi
gare har redovisats för riksdagen. De tidigare angivna riktlinjerna bör i öv
rigt gälla även under budgetåret 1977/78. 

Delegationen för energiforskning har framfört uppfattningen att det f. n. 
saknas underlag för att frängå de bedömningar om forskningsprogrammets 
totala omfattning och om avvägningen mellan olika program som låg till 
grund för 1975 ärs riksdagsbcslut. Jag delar denna uppfattning vad gäller 
budgetåret 1977/78. Jag räknar med att större insatser kan bli nödvändiga 
för tiden härefter inom de delar av programmet som avser de förnyelsebara 

energikällorna. 
·Delegationen för energiforskning har till uppgift att ta fram erforderligt 

underlag för statsmakternas beslut om forskning och utvecklingsarbete 
för tiden efter utgången av budgetåret 1977/78. Jag har nyligen fått rege

ringens bemyndigande att tillkalla den energikommission som skall samla 
och redovisa material som kan tjäna som underlag för regeringens ställ
ningstaganden och förslag till riksdagen år 1978 om den svenska energipo

litiken. I samband därmed har jag angivit att delegationen för energiforsk
ning i sitt underlag bör redovisa två alternativ som innebär högre ambi
tionsnivåer i förhållande till insatserna inom energiforskningsprogrammet 
under budgetåret 1977/78. Ett. alternativ skall vidare redovisas för en oför
ändrad ambitionsnivä. I uppdraget till delegationen har särskilt angivits att 
det i underlaget bör redovisas vilka effekter som alternativa ambitionsni-
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våer för forskning och utvecklingsarbete kan beräknas få på såväl energi
produktionens som energikonsumtionens långsiktiga utveckling. 

Jag vill framhålla att de medelsbehov jag i det följande redovisar under 
skilda rubriker får ses som preliminära bedömningar. Justeringar och om
fördelningar kan behöva vidtas mot bakgrund av det ytterligare underlag 
som kan framkomma. Det ankommer på regeringen att vid riksdagens bi
fall till det förslag om anslag för nästa budgetår som kommer att redovisas i 
det följande besluta om den närmare fördelningen av medel mellan olika 
program och delar därav. 

Program 1. Energianvändning i industriella processer m. m. 

För treårsperioden 1975(76-1977(78 beräknades i prop. 1975: 30 sam
manlagt 36 milj. kr. Härav har hittills anvisats 22 milj. kr. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet till 14 milj. kr. 

Program 2. Energianvändning för transporter och samfärdsel 

Delprogrammet Transportsystemets utveckling 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 sam
manlagt 6 milj. kr. Härav har hittills anvisats 4 milj. kr. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet till 2 milj. kr. Ener
giekonomiska analyser med syfte att ge underlag för avvägningar mellan 
olika energibesparande åtgärder bör ges hög prioritet inom delprogram
met. 

Delprogrammet Energianvändning i drivsystem 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 sam
manlagt 22 milj. kr. Härav har hittills anvisats 13 milj. kr. jämte I milj. kr. 
som för budgetåret 1975/76 omfördes från delprogrammet Organiska 
bränslen som ersättning för olja inom program 5 Energiproduktion. Av de 
sålunda hittills anvisade 14 milj. kr. har 8 milj. kr. utgjort bidrag till Svensk 
Metanolutveckling AB för arbeten som avser att klarlägga förutsättningar
na för att i stor skala utnyttja metanol som drivmedel m. m. Under budget
året 1976/77 har för bolagets arbeten vidare anvisats 2 milj. kr. från del
programmet Organiska bränslen som ersättning för olja. Det avtal som lig-

' ger till grund för Metanolbolagets arbete gäller intill utgången av budget
året 1977/78. Jag avser att senare återkomma till regeringen i frågan om en 
eventuell förlängning av avtalets giltighetstid. 

Delegationen för energiforskning har framhållit svårigheterna att över
blicka de samlade insatserna inom metanolområdet. Jag räknar med att en 
bättre överblick blir möjlig genom det underlag som delegationen har att 
redovisa inför statsmakternas beslut om forsknings- och utvecklingsinsat
serna för tiden efter budgetåret 1977/78. 
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Delegationen har vidare redovisat uppfattningen att de satsningar som 
har gjorts inom delprogrammet på effektivisering av befintliga drivsystem 
inte bör finansieras från energiforskningsprogrammet. Jag vill erinra om 

vad föredraganden anförde i denna fråga i prop. 1975: 30 (bil. I s. 449). En
ligt min uppfattning ger denna inriktning av programmet endast i mycket 
begränsad utsträckning utrymme för stöd till fortsatta utvecklingsarbeten 
på befintliga drivsystem. 

Statens bidrag till Svensk Metanolutveckling AB under budgetåret 

1977 /78, beräknat till 4 milj. kr .. bör utgå dels från detta program, dels från 
programmet Energiproduktion. Med hänsyn härtill beräknar jag för bud
getåret 1977/78 medelsbehovet för delprogrammet Energianvändning i 
drivsystem till 6 milj. kr. 

Program 3. Energianvändning för lokalkomfort 

Programmet är uppdelat på fyra delprogram. För treårsperioden 
1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 för hela programmet sam
manlagt 53 milj. kr. Härav har hittills beräknats eller anvisats medel för 
delprogrammen enligt följande fördelning (milj. kr.). 

Klimathygien 
Byggnaden samt ln~tallations- och apparatteknik 
Entreprenader 
Systemfrågor 

4,0 
22,2 

2,0 
5,8 

34,0 

Jag ansluter mig till de synpunkter som redovisats av delegationen för 
energiforskning rörande behovet att inom delprogrammet Installations
och apparatteknik göra ökade insatser vad gäller utnyttjande av solvärme 
och värmepumpar för uppvärmningsändamål. Särskilt anser jag att de re
surser som finns vid AB Atomenergi om möjligt bör utnyttjas härvidlag. 
Jag återkommer härtill vid min behandling av verksamheten vid AB Atom
energi. 

Delegationen för energiforskning har i sitt yttrande vidare berört inrikt
ningen och omfattningen av delprogrammet Systemfrågor. Delprogram

mets omfattning bör enligt min mening begränsas i huvudsak i enlighet 
med vad delegationen har anfört. 

Vad gäller den vid remissbehandlingen aktualiserade frågan om utvärde
ring av energisparbidragen är det min uppfattning att en sådan inte bör ske 
inom energiforskningsprogrammets ram. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet för program 3 till 19 

milj. kr. Fördelningen mellan de olika delprogrammen beräknar jag enligt 
följande sammanställning (milj. kr.). 
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Klimathygien 
Byggnaden samt Installations- och apparatteknik 
Entreprenader 
Systemfrågor 

2,0 
12,5 
0,9 
3,6 

19,0 

Programmet finansieras dels från detta anslag, dels med medel från fon
den för byggnadsforskning. 

Efter samråd med cheferna för budget- och bostadsdepartementen be
räknar jag att 13 milj. kr. av medel som inflyter till byggforskningsfonden 
bör kunna disponeras för förevarande program under budgetåret 1977/78. 

Inom anslaget Energiforskning bör följaktligen för budgetåret 1977/78 be
räknas 6 milj. kr. 

Byggforskningsrådets medelsbehov och inriktning av forskningen vid si
dan av programmet Energianvändning för lokalkomfort har tidigare denna 
dag anmälts av chefen för bostadsdepartementet. 

Program 4. Återvinning av energi i varor m. m. 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 sam
manlagt 9 milj. kr. Härav har hittills anvisats 6 milj. kr. Av dessa medel har 
2,2 milj. kr. anvisats som finansiellt stöd till projektet Helträdsutnyttjande 
vid skogshögskolan. Projektet slutförs under_innevarande budgetår. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet till 2,5 milj. kr. 

Program 5. Energiproduktion 

Fördelningen av medel till programmet för treårsperioden 
1975/76-1977/78 enligt prop. 1975: 30 samt hittills anvisade medel framgår 
av f<?ljande sammanställning (milj. kr.). 

Delprogram 

Fissionsenergi 
Spillvärmeutnyttjande 
Organiska bränslen som 

ersättning för olja 
Nya bränslesystem 
Fusionsenergi, 
Geotermisk enei:gi. 
Vindenergi och Övriga 

energiformer. 
sammanlagt 

Treårsram Anvisade medel 
en!. prop. 1975: 30 1975/76 och 1976/77, 

sammanlagt 

81 54,4 
30 15~ 

36' 21,s2 

14 6,5 

50 36,13 

211 1 133,8 

1 Härav 6 milj. kr. i enlighet med riksdagens beslut om stöd för energi ur biosy
stem (jfr prop. 1975/76: 25 s. 73). 

2 Härav omfördes frän delprogrammet under budgetåret 1975/76 I milj. kr. utgö
rande del av statens bidrag till Svensk Metanolutveckling AB. Detta bidrag utbetala
des under budgetåret 1975/76 i sin helhet inom programmet Energianvändning för 
transporter och samfärdsel. 

" Härav budgetåret 1976/77 för Fusionse~~rgi 11 milj. kr., för Geotermisk energi I 
milj. kr., för Vindenergi 5 milj. kr. och för Ovriga energiformer 2,3 milj. kr. 
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Fissionsenergi 

Någon fortsatt betydande kärnenergiutbyggnad i Sverige är enligt min 

uppfattning inte längre aktuell. Detta leder till att delprogrammets omfatt
ning bör kunna minska väsentligt. Rörande kärnkraftens säkerhets- och 
avfallsfrågor anser jag dock fortsatta insatser vara motiverade. 

För säkerhetsforskning inom energiforskningsprogrammet, programele
mentet Lättvattenreaktorers säkerhet, beräknar jag för budgetåret 1977/78 
medelsbehovet till 12 milj. kr. 

Utveckling eller utnyttjande av Framtida reaktorsystem som högtempe
raturreaktorer och bridreaktorer är enligt min uppfattning inte aktuell i 
Sverige. Detta torde också gälla för Små lättvattenreaktorer för fjärrvär
meändamål. Inte heller anser jag att det kan bli aktuellt att i Sverige uppfö
ra någon anläggning för Anrikning av uran. Fortsatta forsknings- och ut
vecklingsinsatser är därför inte påkallade. För att emellertid medge avslut
ning av nu pågående projekt bör vissa medel utgå. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet för sådana avslutan
de arbeten inom de angivna programelementen till 2 milj. kr. 

Utvärdering av uranmalmsprover från Sveriges geologiska undersök
ning torde inte längre bli aktuell. Medel bör därför inte anvisas för utvin

ning Gi' uran. 
Vad gäller arbeten inom slutdelarna av kärnbränslecykeln, dvs. pluto

niumåterföring, hantering av radioaktivt avfall och upparbetning av ut

bränt bränsle, kan konstateras att AB Atomenergi anmält att tillgängliga 
medel f. n. inte medger några arbeten rörande plutoniumåterföring. På
gående verksamhet innebär endast ett begränsat vidmakthållande av möj
ligheten att hantera s. k. alfaaktivt material. 

Jag anser att begränsade medel bör ställas till förfogande för kompetens
uppehållande arbeten vad gäller såväl avfallshantering som upparbetning 
och beräknar medelsbehovet härför till 3 milj. kr. under budgetåret 
1977/78. 

Jag vill slutligen ta upp frågan om programansvaret för delprogrammet 

Fissionsenergi. 
Huvuddelen av arbetena inom delprogrammet utförs av AB Atomenergi. 

Vid behandlingen av frågan om programansvar för verksamheten vid AB 
Atomenergi i prop. 1975: 30 angav föredraganden (bil. 1 s. 463) att nämn
den för energiproduktionsforskning t.v. borde ges en rådgivande ställning. 

Medel inom energiforskningsprogrammet har i enlighet därmed inom del
programmet Fissionsenergi utbetalats direkt till AB Atomenergi. Regering
en har meddelat särskilda föreskrifter rörande användningen av dessa 
medel. 

AB Atomenergi har i enlighet med dessa föreskrifter i oktober 1976 läm
nat en redogörelse för verksamheten inom delprogrammet under budget

året 1975/76. 
Genom beslut av regeringen den 4 mars 1976 föreskrevs att nämnden för 
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energiproduktionsforskning skulle inge anslagsframställning för budget
året 1977/78 avseende hela program 5. Energiproduktion. Så har också 
skett. 

Jag anser det naturligt att sedan nämnden nu har kunnat bygga upp en 
fungerande administration överföra hela programansvaret även för del
programmet Fissionsenergi till nämnden. 

S pi Il värme u tn yt tj an de 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 sam
manlagt 30 milj. kr. Härav har hittills anvisats 15 milj. kr. 

Verksamheten inom delprogrammet Spillvärmeutnyttjande har till stora 
delar varit inriktad på att ta tillvara det spillvärme som uppkommer vid 
elproduktion i nu utnyttjade typer av kärnreaktorer, varvid det torde ha 

betraktats som en förutsättning att utbyggnadsprogrammet för kärnkraften 
skulle komma att omfatta minst 13 reaktorer. Jag bedömer det som nöd
vändigt med en revidering av föreliggande programplanering i syfte att 
koncentrera insatserna till sådant spillvärmeutnyttjande (inkl. värmelag
ring och värmemätning) som kan bli aktuellt vid en mindre eller avbruten 
kärnkraftutbyggnad. I programplaneringen bör särskilt redovisas vilka in
stitutionella och liknande förutsättningar som påverkar möjligheterna till 
framgångsrikt utnyttjande av de avsedda resultaten av forsknings- och ut
vecklingsarbetet. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag för 
att tillgodose att erforderligt planeringsarbete snarast kommer till stånd. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet till 11 milj. kr. 
Jag anser att de resurser som finns vid AB Atomenergi så långt möjligt 

bör utnyttjas för arbeten inom detta delprogram. Jag återkommer härtill 
vid min behandling av verksamheten vid AB Atomenergi. 

Organiska b rän si en som ersättning för olja 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 har beräknats sammanlagt 36 milj. 
kr. Härav har hittills anvisats 20,8 milj. kr. jämte 1 milj. kr. som utgick 
budgetåret 1975/76 under programmet Energianvändning för transporter 
och samfärdsel. 

Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet till 14 milj. kr. Jag 
räknar därvid med insatser utöver nämndens förslag främst inom område
na torv, energi ur biosystem och förbränningsteknik. 

Nya bränslesystem 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 sam
manlagt 14 milj. kr. Härav har hittills anvisats 6,5 milj. kr. 

Nämnden för energiproduktionsforskning har utarbetat programplaner 
för områdena bränsleceller, metanol och väte. Härutöver anser jag att 
delprogrammet bör kunna inrymma även andra systemtekniska energipro
duktionsfrågor av långsiktig karaktär. Detta gäller t. ex. möjligheterna att 
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utnyttja kombinationer av olika förnyelsebara energikällor dels jämte var

andra, dels tillsammans med exempelvis metanol- eller vätgassystem. 

Delprogrammet bör fortsättningsvis inrymma också vissa insatser beträf

fande kemisk energilagring i annan form än metanol eller väte som kom
plettering till de forskningsprojekt som f. n. erhåller stöd frän anslaget 

Grundläggande forskning för energiområdet. 
Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1977/78 till 5 milj. kr. 

Övriga delprogram 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades för delprogrammen Fu

sionsenergi, Vindenergi, Geotermisk energi och Övriga energiformer i 

prop. 1975: 30 en gemensam ram om sammanlagt 50 milj. kr. Härav har hit

tills anvisats 36,1 milj. kr. 

Fusionsenergi 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975/76: 86, NU 1975/76: 29, rskr 

1975/76: 172) undertecknades i maj 1976 ett avtal mellan Sverige och den 
europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) om samarbete inom områ

dena styrd termonuklcär fusion och plasmafysik. De svenska forskningsin

satserna i fråga om möjligheterna att utnyttja fusionsenergin sker väsentli

gen inom ramen för detta samarbete. 
Euratoms fusionsforskningsprogram har för tidsperioden 1976-1980 

fastställts att omfatta 232 milj. s. k. kontoenheter, ca 127.i milj. kr. Härav 

faller ca 4,7% på Sverige. 
Uppgörelse har ännu inte kunnat träffas om förläggningen av den ge

mensamma försöksanläggning av tokamak-typ (det s. k. JET-projektet) 
som Euratom avser att bygga. Den uppkomna förseningen kan nu enligt 
min mening komma att leda till en omvärdering av projektet. 

Jag beräknar emellertid medelsbehovet för delprogrammet Fusionsener
gi för budgetåret 1977/78 med utgångspunkt frän tidigare planer till 16 

milj. kr. 
Jag utgår frän att naturvetenskapliga forskningsrådet därutöver under 

nästa budgetår skall lämna stöd till den svenska med Euratom samarbetan

de fusionsforskningen med 3,6 milj. kr. 

Geotermisk energi 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1977/78 till 3 milj. kr. Detta 

innebär en ökning av medelstilldelningen för delprogrammet. 

Vindenergi 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1977/78 till 6 milj. kr. Som 

jag tidigare har anfört avser jag föreslå regeringen att lägga fram förslag om 

Gotlands elförsörjning när pågående diskussioner med berörda kraftföre
tag och Gotlands kommun har avslutats. I anslutning härtill kommer också 
en projektplan för vindkraftförsök på Gotland att övervägas. 
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Övriga energiformer 

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1977/78 till 4 milj. kr. Detta 

innebär en ökning av medelstilldelningen till delprogrammet. Därvid räk
nar jag med insatser främst pä solkraftområdet men också i någon mån för 
vägenergi. Till detta delprogram bör vidare hänföras sådana frågor om 
energilagring som inte inryms under övriga delprogram. 

Program 6. Allmänna energisystemstudier m. m. 

Allmänna cnergisystemstudier 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknades i prop. 1975: 30 sam

manlagt 6 milj. kr. Härav har hittills anvisats 4 milj. kr. 
Jag beräknar för budgetåret 1977 /78 medels behovet till 2 milj. kr. 

Delegationen för energiforskning 

Delegationen för energiforskning är dels samordnande organ för hela 

energiforskningsprogrammet, dels programansvarigt organ för program
met Allmänna energisystemstudier. De direkta kostnaderna för delegatio
nen bestrids från anslaget Kommitteer m. m. Som redan framgått har inom 
detta anslag beräknats 2,5 milj. kr. för delegationens verksamhet nästa 
budgetår. 

För att forsknings- och utvecklingsarbetet inom energiområdet på ett ef

fektivt sätt skall bidra till uppnåendet av de energipolitiska målen måste 

det samordnas inom ramen för långsiktig planering. Delegationen för ener
giforskning har till uppgift att ta fram underlag för en sådan planering. 

Delegationen har vidare till uppgift att samordna de insatser som görs 

inom ramen för de olika programmen inom Huvudprogram Energiforsk

ning. Jag anser att de hittillsvarande erfarenheterna bekräftat betydelsen 
av en effektiv samordningsfunktion. 

Övrig verksamhet 

Under denna rubrik redovisas i huvudsak kostnader för sådant interna
tionellt atomenergisamarbete m. m. som t. o. m. budgetåret 1974/75 be
streds från ett särskilt förslagsanslag för internationellt atomenergisamar

bete. 
Utöver de kostnader som framgår av den av AB Atomenergi lämnade re

dovisningen beräknar jag behov av medel för täckande av vissa rese- och 

konferenskostnader. 
Jag beräknar för budgetåret 1977/78 medelsbehovet under posten till 5,8 

milj. kr. 

18-Ribdag~n 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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Sammanfattning 

Av mig beräknade medels behov för energiforskning under budgetåret 
1977/78 framgår av följande sammanställning. 

Medel för forskning och utveckling inom energiområdet (milj. kr.) 

1975/76- 1975/76- 1977/78 
1977/78 1976/77 
Beräknat' Anvisat Beräknat 

Huvudprogram Energiforskning 

I. Energiam·ändning i industriella 
processer m. m. 36 22 14 

2. Energiam·iindning för transporter 
och samfärdsel 28 17 8 
varav 
Transportsystemets utveckling 6 4 2 
Energianvändning i drivsystem 22 13 6 

3. Energianvändning för laka/komfort 53 34 19 
varav 
Klimathygien 4 2 
Byggnaden och Installations- och 
apparatteknik 22,2 12,5 
Entreprenader 2,0 0,9 
Systemfrågor 5,8 3,6 

4. Äten·inning m' energi i varor m. m. 9 6 2,5 
5. Energiproduktion 211 133,8 76 

varav 
Fissionsenergi 81 54,4 17 

härav 
säkerhet 35 21,75 12 
små lättvattenreaktorer 9 8,3 } 
framtida reaktortyper JO 5,75 2 
urananrikning 15 JO 
uranutvinning 1,5 0,8 
avfallshantering och upparbetning J0,5 6,3 3 

varav övriga delprogram 
Spillvärmeutnyttjande 30 15 Il 
Organiska bränslen etc. 36 21,8 14 
Nya bränslesystem 14 6,5 5 
Fusionscnergi 16 
Geotermisk energi 50 36,I 3 
Vindenergi 6 
Övriga energiformer 4 

6. Allmänna energisystemstudier m. m. 12 7,5 4,5 
varav 
Allmänna energisystemstudier 6 4 2 
Delegationen ;ör energiforskning 6 3,5 2,5 

Summa 349 220,3 124 
Med huvudprogrammet sammanhängande insatser 

Internationellt atomenergisamarbete m. m. 15,I 14 5,8 
Viss verksamhet vid AB Atomenergi 1,9 1,9 

Total beräknad ram 366 236,2 129,8 

1 Enligt prop. 1975: 30 och 1975/76: 25. 
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Internationellt samarbete 

Jag behandlar först det aktuella läget för samarbetet inom det interna
t i o n e 11 a energiorganet (IEA). 

Jag har tidigare i dag anmält det program för långsiktigt energisamarbete 

som har överenskommits av IEA:s medlemsländer. I det långsiktiga sam

arbetet inom IEA ingår bl. a. forskning och utveckling inom energiområ

det. För dessa frågor har jämte den ständiga gruppen för långsiktigt samar

bete inrättats en särskild kommitte för forsknings- och utvecklingsarbete. 
Som prioriterade områden för forsknings- och utvecklingssamarbetet 

har av IEA:s styrelse angivits 

- Spillvärmeutnyttjande 

- A vfallsutnyttjande 

- Viitgasproduktion 

- Kolteknik 

- Kärnkraftens säkerhet 

- Hantering av radioaktivt avfall 

- Energibesparande åtgärder 
- Fusionsenergi 

- Solenergi 

- Högtemperaturreaktorcr för framställning av processvärme 

- Små solkraftsystcm 

- Geotermisk energi 

- Yindenergi 

- Vågenergi 

- Energi ur termiska havsgradienter 
·- Omvandling av biologisk materia 

Härutöver har beslut fattats om ett gemensamt projekt kring strategisk 
planering för forsknings- och utvecklingsarbete genom tillämpning av 

systemanalys. 
För varje samarbetsområde finns en särskild arbetsgrupp. Arbetet leds i 

varje grupp av ett land eller i några fall en internationell organisation. Sve
riges medverkan i lEA:s forskningssamarbetc sker inom ramen för Huvud

program Energiforskning. Det ankommer på resp. programansvariga or

gan att avgöra i vilken utsträckning svensk medverkan är önskvärd. 

Läget i oktober 1976 beträffande arbetet inom de olika områdena var i 

korthet följande. 

Spillvärmeutnyttjande. f nom spillvärmeområdet har pågått informa

tionsutbyte och samarbete kring kartläggning av värmebehov. Frågorna 

kring storskalig värmelagring har hänskjutits till arbetsgruppen för energi

besparande åtgärder. Arbetsgruppen för spillvärmeutnyttjande har upp

lösts. 

Vätgasproduktion, speciellt vätgasproduktion ur 1•atten. Två samar

betsprojekt inom området termokemiska cykler har lagts fram. Dessutom 
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studeras tre projektförslag som behandlar elektrolytiska processer. 
Svenskt deltagande i projekten är f. n. inte aktuellt. 

Ko/teknik. Inom området iir följande fem projekt etablerade: teknisk in
formationsservice, ekonomiska bedömningar och analyser. gruvteknologi. 

databank för reserver och resurser samt fluidiserad biidd för kolförbrän

ning. Sverige deltar i de två förstnämnda projekten. 

Arbetsgruppen överväger att dessutom ta upp följande projekt till be

handling, nämligen pyrolys av kol. grundforskning inom kolområdet och 

kolkemi. behandling av kolgasifieringsavfall och kolinmatning i förbrän

ningsanläggningar. Frän svensk sida har angivits intresse att delta i de tvä 

förstnämnda projekten. 

Kärnkraftens säkerhet. Ett avtal om informationsutbyte inom området 

reaktorers säkerhet och utveckling har träffats. Svensk avtalspart är sta

tens kärnkraftinspektion. Förhandlingar pägär vidare om ett flertal stora 

samarbetsprojekt, bland vilka kan nämnas det svenska Marvikenprojektet. 

IEA-arbetet pä kärnenergiomrädet sker i samarbete med OECD:s kärn
energiorgan NEA, där samtliga IEA-länder är medlemmar. 

Hantering m· mdioaktil'f mfa//. Ett internationellt forskningsprogram 

för behandling av aktivt avfall har presenterats. Programmet har delats 
upp i tre samarbetsprojekt med syfte att öka kunskaperna om slutförvaring 

av det radioaktiva avfallet, nämligen slutförvaring i geologiska formatio

ner. överföring av avfall till fast form och informationsutbyte. Hela detta 

arbete utförs av NEA. 

/:,'nergibesparande åtl(iirder. Sverige deltar i arbetet inom expertgrupper 

för byggnaders energianvändning och för värmeväxlare. Sverige har dess
utom åtagit sig att sammankalla expertgrupper kring området energibespa
rande åtgärder i industriella processer. 

De första samarbetsavtalen slöts i juni 1976. Avtalen, som tecknades 

mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Förenta staterna, gäller en 
stor värmepumpanläggning och ett totaloptimerat energisystem till en 
idrottsplats. Båda anläggningarna är placerade i det förstnämnda landet. 

Ytterligare fem projekt har presenterats för arbetsgruppen: termiska ka
rakteristika för byggnader, bättre utnyttjande av energipotentialen, smä 

värmepumpar, värmeväxlare och forskning om förbränningsprocessen. 

Fusionsenergi. Avtal har slutits om ett gemensamt forskningsprogram 

kring byggandet av en högintensiv neutronkälla vid Los Alamos Labora

tory i Förenta staterna. Avtalsparter är Canada, Japan. Sverige, Schweiz, 

Förenta staterna och EG-kommissionen. 

En expertgrupp avser att inom en nära framtid presentera ett förslag till 

samarbetsavtal för provning av stora supraledande magneter. 

So/energi, främst so/energi för uppviirmning och kylning. Ett samar

betsavtal har utarbetats. Överenskommelsen omfattar fem punkter: ut

veckling av solenergisystem för värme, varmvatten och kylning, utveck

ling av komponenter för solenergisystem, funktionsprovning av solfänga-
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re, utveckling av normer för isolation och val av instrumentering för sol
energi system samt användning av existerande meteorologisk information 
för solenergitillämpningar. Sverige kommer att delta i arbetet enligt den 

sista punkten som projektledande nation. 
Hiigtemperaturreaktorer fi>r jiwnstiillning av processviirme. Arbets

gruppen har ännu inte presenterat några konkreta projektförslag. Möjlig
heterna att enas om gemensamma projekt bedöms vara små. 

Små solkraft system. Förslag har framlagts om en demonstrationsanlägg

ning bestående av ett solkraftverk om 500 kW elekt1isk effekt. Ett samar
betsavtal för en första fas av detta projekt har upprättats. Denna fas, i vil
ken Sverige deltar. omfattar fastställande av driftegenskaper samt kost

nadsberäkningar för system, komponenter och uppförande av detta sol
kraftverk. 

Geotermisk energi. Fem områden inom vilka samarbetsprojekt bedöms 

intressanta har presenterats: lågvärdiga geotermiska energikällor för lokal
uppvärmning, högvärdiga geotermiska energikällor för elkraftproduktion, 

utveckling av värmeväxlare av "direkt-kontakt" -typ, geofysisk prospek
teringsteknik och geotermiska system för utvinning av värme ur torra 
bergsformationer. 

Vindenergi. Tre expertpaneler har upprättats för projektplanering inom 
områdena teknikvärdering av vindkraft, vindenergiprospektering och 

. vindenergiteknologi. Ett samarbetsprojekt kring ett vindkraftverk om 3 
MW har också föreslagits. 

Havsenergisystem. Arbetsgruppen för vägenergi har fått ändrat namn. 

Intresse finns för utbyte av data inom området. Endast ett förslag till sam

arbetsprojekt har i övrigt förelagts arbetsgruppen. 
Omvandling av biologisk materia (energi ur biosystem). Två expertpa

neler har upprättats, en förs. k. minirotationsskogsbruk och en för konver
tering av djuravfall. 

Expertpanelen för minirotationsskogsbruk hade sitt första sammanträde 
i oktober 1976 i Stockholm. Intresset för samarbetsprogram är stort och 
Sverige har fått uppdrag att utarbeta förslag till ett sådant. 

Arbetet inom områdena för avfallsutnyttjandc och termiska havsgradi
enter har avslutats på grund av brist på lämpliga samarbetsprojekt. Vidare 
bevakning av det sistnämnda området sker genom arbetsgruppen för havs

energisystem. 
Energisystemanalys. En systemanalytisk studie har påbörjats under år 

1976. Tretton länder, däribland Sverige, deltar i projektet. Målet för stu

dien är att den skall kunna utgöra underlag vid utformandet av strategi för 
forskning och utveckling på energiområdet. Arbetet utförs av två interna

tionellt sammansatta analysgrupper förlagda till Brookhaven i Förenta sta

terna och Jiilich i Förbundsrepubliken Tyskland. 

Arbetet har uppdelats i två faser. Fas I omfattar sammanställning av 
tekniska data om nuvarande energisystem och om införande av ny teknik, 
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resursdata. framskrivningar av energibehovet för år 1985 och år 2000. da

tasammanställning och analys av insamlade data. Slutrapporten från fas I 

beräknas föreligga i början av år 1977. 
En preliminär arbetsplan för fas 2 har upprättats. Detta arbete beräknas 

starta under första halvåret 1977 och pågå i två år. Fas 2 avser främst att 

ytterligare fördjupa de analyser som gjorts under fas I och att behandla 
nya och existerande energisystems betydelse för samhällsutveckling. eko
nomi och miljö. 

Till denna redovisning av samarbetsläget inom IEA vill jag foga följande 
kommentarer. 

I forskningssamarhetet inom IEA bör man skilja mellan å ena sidan upp
giften att initiera och definiera program. vilken i princip utförs på rege

ringsnivå. och å andra sidan de genomförande uppgifterna. vilka som regel 
läggs på liindernas programansvariga myndigheter eller organisationer. 
Den senare verksamheten är i huvudsak helt frikopplad från arbetet inom 

I EA och dess sekretariat. Förfaringssättet har hittills visat sig effektivt ge

nom att det dels ger möjligheter att utforma en internationell samarbetspo
litik för forskning och utveckling inom energiområdet. dels förkortar sam
arbetsvägarna och ger de programansvariga organen ansvar för och god in

syn i verksamheten. För att denna effektiva arbetsform skall komma till 

sin fulla rätt är det angeläget att de samarbetsprogram som beslutas inne
håller uppgifter som går utöver ett rent informationsutbyte och som inte in

nebär en dubblering av pågående samarbete inom andra organisationer. 
Samtidigt måste emellertid framhållas att samarbetet inom IEA förutsätter 

ett ömsesidigt givande och tagande. varför det kan vara olämpligt att till
lilmpa en renodlad kostnads-nyttobedömning av deltagande i varje samar
betsprojekt sett för sig och utan samband med IEA-samarbetet i dess hel
het. De svenska programansvariga organen skall i dessa frågor samråda 
med delegationen för energiforskning. 

I maj 1976 undertecknade Sverige ett samarbetsavtal med den europeis
ka atomenergigemenskapen ( E ur atom) inom området kontrollerad ter

monukleär fusion och plasmafysik (prop. 1975/76: 86, NU 1975/76: 29, rskr 

1975/76: 172). Jag hänvisar till vad jag anförde vid min behandling av del

programmet Fusionsenergi inom Huvudprogram Energiforskning. 
Vad gäller det nordiska samarbetet är läget följande: 

Nordiska ministerrådet anvisade i november 1975 I milj. norska kronor 

till Nordisk industrifond med uppdrag att stödja förstudier och planering 

av gemensamma projekt inom energiområdet. På grundval av erfarenhe
terna från denna igångsättningsfas beslöt ministerrådet i november 1976 att 

ge fonden ansvaret för det fortsatta nordiska samarbetet inom de områden 

som ingick i utredningen (NU 1975: 30) Nordiskt samarbete inom forsk

ning, utveckling och teknologiförmedling på energiområdet. Målsättningen 
är att fonden för sådana projekt. utöver de medel som i övrigt tillförs fon

den. under den närmaste treårsperioden skall tillföras 3-4 milj. svenska 
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kronor per år. Medlen skall användas för projekt inom huvudområdena 
energiproduktion. energidistribution och energilagring samt energiunvänd
ning inom industrin. 

På ministerrådets uppdrag har även utarbetats en rapport om konkretu 
nordiska samarbetsmöjligheter vad gäller kärnkraftens säkerhetsaspekter. 

Utvidgat nordiskt samarbete på kärnsäkerhetsområdet. vilken innehåller 
förslag till 35 gemensamma nordiska projekt. Ministerrådet var vid möte i 
november 1976 enigt om att rapporten upptar en rad viktiga projekt som 
kan bidra till värderingen och lösningen av aktuella frågor om kärnkraftens 

säkerhet. Det beslöts att arbetet under år 1977 skulle upptas på försöksba

sis i avsikt att få fram en fastare grundval för ställningstagande vad gäller 
omfattning, tidsplan och finansiering av det vidare samarbetet. 

Anslagsfrågor 

Av den beräknade totala medelsramen av 129,8 milj. kr. för nästa bud

getår bör 114,3 milj. kr. tas upp under anslaget Energiforskning. Vidare 
har 2,5 milj. kr. beräknats under anslaget Kommitteer m. m. för att täcka 
kostnaderna för delegationen för energiforskning. Återstående medel inom 

ramen, 13 milj. kr., avses som chefen för bostadsdepartementet tidigare 
denna dag har anmält utgå från fonden för byggnadsforskning för att delvis 
finansiera programmet Energianvändning för lokalkomfort. 

För att möjliggöra erforderlig planering och organisation av insatserna 

har de programansvariga organen behov av att kunna göra fleråriga åtagan
den. Jag beräknar behovet härför under budgetåret 1977/78 till 80 milj. kr. 
för åtaganden avseende budgetåret 1978/79 och till 50 milj. kr. för budget

året 1979/80, i båda fallen inberäknat löpande beslut. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977/78, i enlighet 
med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomisk förpliktelse i 
samband med stöd till forskning och utveckling inom energiom
rådet som, inberäknat löpande beslut, innebär åtaganden om 
80000000 kr. för budgetåret 1978/79 och 50000000 kr. för bud
getåret 1979/80, 

2. till Energiforskning för budgetåret 1977/78 anvisa ett reserva
tionsanslag av 114300000 kr. 

F 14. Grundläggande forskning för energiområdet 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

3938800 

5675000 
6129000 

Reservation 1061200 
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Från anslaget anvisas medel för allmänt kunskapshöjande grundforsk
ning med inriktning mot energiområdet som en komplettering till den sats
ning på målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete som görs inom Hu
vudprogram Energiforskning. 

Framställningar om medel frän detta anslag föreligger från statens na- . 
turvetenskapliga forskningsråd, statens råd för atomforskning, styrelsen 
för teknisk utveckling (STU) och AB Atomenergi. 

Anvisade och äskade medel framgår av följande tabell: 

1976/77 1977/78 
Anvisat Äskat 

Statens naturvetenskapliga 
forskningsråd 2500000 4000000 
Statens råd för 
atomforskning 550000 1500000 
Styrelsen för teknisk 
utveckling I 100000 2500000 
AB Atomenergi I 525000 2800000 

5675000 10800000 

Statens naturvetenskapliga forskningsråd begär för budgetåret 1977 /78 
sammanlagt 4 milj. kr. från detta anslag. Rådet framhåller att tyngdpunk
ten i satsningarna med medel från anslaget ligger på kemisk lagring av 
energi. Arbetet inom detta område drivs i samarbete med det franska 
forskningsrådet CNRS. Projekt med stora potentiella möjligheter har dess
utom initierats inom landet. 

Rådet arbetar också för ökade insatser kring fotosyntesens mekanismer 
och de bio-kemiska kretsloppen. Vidare bör, anser rådet, ökade satsningar 
göras inom den grundläggande materialfysiken. 

Rådet äskar i övrigt medel för skilda insatser inom områdena kemi, fy
sik, geovetenskap och biologi. 

Statens rådför atomforskning begär för budgetåret 1977/78 1,5 milj. kr. 
från detta anslag och anger att rådet främst önskar stödja projekt inom om
rådena fusionsteknologi, urananrikning, säkerhetsproblem vid reaktorha
verier, hantering av radioaktivt avfall och fotosyntes. 

STU hemställer om anslag för budgetåret 1977/78 med 2,5 milj. kr. Med

len avses för stöd till projekt av kunskapsuppbyggande karaktär inom bl. a. 
strömnings- och värmeöverföringsteknik, enzymatisk metanolsyntes, fly
tande dielektrika samt hantering av högaktivt avfall. 

STU föreslår dessutom bemyndigande att göra fleråriga åtaganden för 
budgetåret 1978/79 med I milj. kr. och för budgetåret 1979/80 med 500 000 
kr. 

AB Atomenergi begär för budgetåret 1977/78 från detta anslag samman

lagt 2,8 milj. kr. 
Insatser bör enligt bolaget göras på följande projekt. 

- Miljöpåverkan och säkerhet hos olika energisystem. 
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- Grundläggande undersökningar av materialpåverkan i extrema strål
ningsmiijöer. 

- Grundforskning beträffande elektrokemiska system för energilagring 
och energiomvandling. 

- Studium av absorptionsegenskaper hos olika material för solfångare. 
- Utveckling av högtemperaturmätteknik. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 6129000 kr. för budget
året 1977/78. Liksom hittills ankommer det på regeringen att fördela dessa 
medel mellan olika organ. 

För att möjliggöra ökad kontinuitet i forskningsarbetet bör medelsförde
lande myndigheter kunna göra fleråriga åtaganden. Jag beräknar behovet 

härför under budgetåret 1977/78 till 2 milj. kr. för åtaganden avseende bud
getåret 1978/79 och till I milj. kr. för budgetåret 1979/80. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1977/78, i enlighet 

med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomisk förpliktelse i 
samband med stöd till grundläggande forskning för energiområ
det som innebär åtaganden om 2 000 000 kr. för budgetåret 
1978/79 och I 000000 kr. för budgetåret 1979/80. 

2. till Grundläggande forskning för energiområdet för budgetåret 
1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 6129000 kr. 

Verksamheten vid AB Atomenergi 

AB Atomenergi bildades år 1947 med huvudsaklig uppgift att handha det 
målbundna forsknings- och utvccklingsarbetet på kärnenergiområdet. Av 
det ursprungliga aktiekapitalet på 3,5 milj. kr. tecknade staten fyra sjunde
delar och 24 industri- och kraftföretag tre sjundedelar. År 1956 höjdes ak
tiekapitalet till 14 milj. kr. med bibehållande av relationen mellan staten 
och enskilda aktieägare (prop. 1956: 99, SU 1956: 75, rskr 1956: 199). Des
sas antal ökades till ca 70 genom att ett antal kommuner, försäkringsbolag 
m. fl. inträdde som intressenter. Staten övertog år 1969 samtliga aktier i 
Atomenergi (jfr prop. 1969: 101, SU 1969: 99, rskr 1969: 245). År 1976 fatta
des beslut om höjning av aktiekapitalet till 30 milj. kr. (prop. 1975/76: 109, 
NU 1975/76: 43, rskr 1975/76: 261). 

Riksdagen godkände år 1956 (prop. 1956: 176, 3 LU 1956: 22, rskr 
1956: 344) allmänna riktlinjer för bolagets verksamhet. Dessa riktlinjer har 
vid flera tillfällen modifierats i samband med riksdagens prövning av an
slag till bolaget. 

Till följd av ett konsortialavtal år 1968 mellan staten och dåvarande All

männa svenska elektriska aktiebolaget, numera Asea AB, överfördes 
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Atomenergis resurser för tillverkning av bränsleelement och vissa projek
teringsresurser den I januari 1969 till ett av staten och Asea samägt före
tag, AB Asea-Atom (prop. 1968: 160, SU 1968: 199, rskr 1968: 408). Enligt 
detta konsortialavtal åtar sig staten att verka för att forsknings- och ut
vecklingsresurserna hos Atomenergi kan stödja svensk industris kommer
siella verksamhet på kärnenergiområdet. 

Enligt riksdagens beslut i anledning av regeringens proposition om ener
gihushållning m. m. (prop. 1975: 30 bil. I, NU 1975: 30. rskr 1975: 202) änd
rades med ingången av budgetåret 1975/76 vissa delar av finansieringen av 
arbetena vid Atomenergi. Till Atomenergi utgår under budgetåret 1976/77 

direkta statsanslag över anslagen Aktiebolaget Atomenergi: Stöd till 
svensk kärnkraftindustri, Aktiebolaget Atomenergi: Övrig verksamhet och 
Aktiebolaget Atomenergi: Särskilt bidrag. Medel från dessa anslag utgår 
enligt följande sammanställning (milj. kr.). 

Stöd till svensk kämkraftindustri 
Övrig verksamhet 
Särskilt bidrag 

härav 
Bidrag till drift av forskningsreaktorn R2 
Underhåll och upprustning av anläggningar och 
utrustning i Studsvik 
Ersättning för omställningskostnader m. m. 

10,5 

8,5 
5,0 

20,0 
12,5 
24,0 

56,5 

Till Atomenergi utgår vidare medel från anslaget Energiforskning och 
från anslaget Grundläggande forskning för energiområdet. Därutöver utför 
bolaget bl. a. arbeten av betydelse för bedömning av säkerheten hos kärn
kraftverk för vilka koncession har beviljats eller koncessionsansökan ingi
vits. Dessa arbeten beställs av statens kärnkraftinspektion, som för ända
målet disponerar särskilda avgiftsmedel från kärnkraftproducenterna. Bo
laget utför också arbeten på uppdrag av programrådet för radioaktivt av
fall. 

Regeringen har beträffande Atomenergis arbeten inom delprogrammet 

Fissionsenergi inom programmet Energiproduktion meddelat särskilda fö
reskrifter beträffande bl. a. arbetsinriktning och samråd med nämnden för 

energiproduktionsforskning. 
Atomenergis kapitalbehov har väsentligen tillgodosetts genom statliga 

anslag eller lån. Huvuddelen av anläggningarna i Studsvik finansierades 
under den tid bolaget var endast delvis statsägt med statliga lån om sam
manlagt 120 milj. kr. För bl. a. de anläggningar som under åren 1959-1965 

uppfördes i Ranstad har likaså anvisats särskilda statsmedel. 

För att bolaget skulle kunna göra planenliga avskrivningar på sina an
läggningstillgångar i Studs vik omvandlades de nämnda lånen per den I juli 
1971 till en icke räntebärande skuldförbindelse till staten på 120 milj. kr. I 
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den mån bolaget har gjort avskrivningar på anläggningstillgångar i sina 
bokslut har skuldförbindelsens belopp årligen justerats genom att staten 
efterskänkt den del av sin fordran på bolaget som svarar mot verkställd av
skrivning. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975/76: 109, NU 1975/76: 43, rskr 
1975/76: 261) skall aktiekapitalet i AB Atomenergi ökas från 14 till 30 
milj. kr. genom omvandling av en del av den räntefria låneskulden till sta
ten. De nya aktierna tecknas till en överkurs av 62,5 % och skillnaden mel
lan överkursen och aktiernas nominella belopp, 10 milj. kr., tillförs en re
servfond i bolaget. Genom dessa dispositioner tas således i anspråk 26 
milj. kr. av den räntefria låneskulden. Återstoden, ca 25,7 milj. kr., har av
skrivits i enlighet med de riktlinjer som tidigare gällt. 

Bolagets verksamhet är koncentrerad till Studsvik. Här ligger bolagets 
huvudkontor och forskningsstation med bl. a. reaktorerna R2, R2-0 och 
Kritz samt olika laboratorier. Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran 
bedrivs vid uranverket i Ranstad. Kostnaderna härför bestrids fr. o. m. 
budgetåret 1975/76 av LKAB (jfr prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 300, NU 
1975/76: 42, rskr 1975/76: 260). 

Atomenergis verksamhet har kraftigt förändrats under den senaste fem
tonårsperioden. År 1963 hade bolaget ca 1560 personer anställda medan 
antalet anställda den 1 juli 1976 var 977. Personalminskningen hänger sam
man bl. a. med att den omfattande anläggnings verksamheten slutförts och 
att vissa verksamhetsgrenar överförts till andra huvudmän. Andelen direkt 
statsfinansierad verksamhet i bolaget har sjunkit. 

Atomenergi har, som förutskickades i prop. 1975/76: 109 (s. 8), för rä
kenskapsåret 1975/76 redovisat ett underskott i den egentliga rörelsen om 
ca 14 milj. kr. Genom bl. a. ianspråktagande av en del av realisationsvins
ten vid försäljningen av bolagets Liljeholmsfastighet i Stockholm har detta 
underskott dock kunnat utjämnas. 

AB Atomenergi har i oktober 1976 i en särskild skrivelse lämnat en redo
görelse för bolagets ekonomiska situation. Härav framgår att bolaget för 
budgetåret 1976/77 beräknar ett rörelseunderskott på ca I milj. kr. före av
skrivningar och före de särskilda anslagsmedel som anvisats för underhåll 
och upprustning i Studsvik. Efter bokslutsdispositioner räknar bolaget 
med att kunna redovisa ett balanserat nettoresultat. 

Den resultatförbättring som bolaget bedömer kan uppnås jämfört med ut
fallet för 1975/76 kan enligt bolaget hänföras till ett flertal samverkande 
faktorer: den nya organisationen med resultatansvariga rörelsegrenar, de 
förbättrade budget- och redovisningssystem som införts under året, den 
nya prispolitiken och den intensifierade satsningen på marknadsföring. Bo
laget framhåller dock att den oklarhet som f. n. råder beträffande framför 
allt den svenska kärnkraftmarknadens utveckling gör att resultatprogno
sen är behäftad med stor osäkerhet. 

Såsom redovisades i prop. 1975/76: 109 (s. 9) tillkallades i september 
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1975 särskilda sakkunniga, Studsviksutredningen (I 1975: 05), för att göra 
en översyn av Atomenergis verksamhet och arbetsformer. De sakkunnigas 
arbete skall vara slutfört senast vid halvårsskiftet år 1977. 

Riksdagen godkände år 1976 (prop. 1975/76: 109, NU 1975/76: 43, rskr 
1975/76: 261) vissa riktlinjer för verksamheten vid AB Atomenergi. 

Anslagsfrågor 

Aktiebolaget Atomenergi: Stöd till svensk kärnkraftin
dustri 

Från anslaget utgår medel för bidrag till projekt som utförs i samarbete 
mellan Atomenergi och svensk industri eller kraftföretag. 

AB Atomenergi 

Enligt konsortialavtalet mellan staten och Asea åtar sig staten att verka 
för att forsknings- och utvecklingsresurserna hos AB Atomenergi kan stöd
ja svensk industris kommersiella verksamhet på kärnenergiområdet. En
ligt riksdagens beslut i maj 1975 om energihushållning m. m. (prop. 
1975: 30 bil. I s. 487. NU 1975: 30, rskr 1975: 202) bör i fortsättningen 

forsknings- och utvecklingsarbeten på lättvattenreaktorområdet, som inte 
är direkt säkerhetsinriktade, ske inom ramen för samarbetsavtal. där kost

naderna delas mellan kärnkraftindustrin och bolaget. Den övervägande de
len av dessa arbeten förutsätts bli utförd av bolaget. 

Regeringen har i beslut den 12juni 1975 föreskrivit att arbeten får finan
sieras från detta anslag endast på villkor att samarbetsavtal utformas enligt 
vissa av AB Atomenergi föreslagna riktlinjer. 

Mot bakgrund av dessa riktlinjer har bolaget under budgetåret 1975/76 
upprättat sådana samarbetsavtal med tillverkande industri- och kraftföre
tag. Avtalen är treåriga liksom de enskilda samarbetsuppgifter vilkas utfö
rande regleras i avtalens bestämmelser. En anpassning sker dock varje år 
till parternas finansiella förutsättningar. De översiktsplaner som upprättats 
för treårsperioden förutsätter ungefärligen samma reala nivå för år 1977/78 
som för tidigare perioder och för att kunna genomföra dessa planer föreslår 

bolaget för 1977/78 ett anslag om 22 milj. kr. 
AB Atomenergi har i november 1976 redovisat verksamheten under före

varande anslag budgetåret 1975/76. Av redovisningen framgår att indu
strins finansiella bidrag uppgått till 9,2 milj. kr. Statsanslagsfinansieringen 

uppgick till 24,I milj. kr. 

Aktiebolaget Atomenergi: Övrig verksamhet 
Anslaget avser bidrag till sådan verksamhet inom AB Atomenergi, som 

är motiverad av olika nationella skäl och vars kostnader inte kan bestridas 
av bolaget inom ramen för dess huvudsakliga verksamhet. Den närmare 
medelsdispositionen framgår av följande tabell (milj. kr.). 
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Ändamäl 1976/77 1977 /78 beräknar 
Anvisat Atomenergi 

Bidrag till drift av biblio-
teket i Studsvik 2,5 2,8 
Kostnader för utomstående 
forskningsgruppers utnyttjande 
av faciliteter i Studsvik 1,0 1,1 
Nationell strålskyddsberedskap 0,2 0,2 
Drift och underhåll av van de 
Graaff-laboratoriet 1,1 1,2 
Bidrag till långsiktig kärn-
teknisk forskning 2.1 2,3 
Bidrag till basverksamhet för 
plutoniumhantering 0,7 1,3 
Informations- och visnings-
verksamhet 0,5 
Stöd till produktutveckling 0,9 2,2 
Bidrag till kostnader för 
personaltransporter 2,0 2,2 
Bestrålningskostnader för 
isotopverksam het 2,0 2,2 

12,S 16,0 

AB Atomenergi 

Från detta anslag har för budgetåret 1976/77 bl. a. anvisats medel för att 
bidra till kostnaderna för driften av plutoniumlaboratoriet med 700 000 kr. 
Själva utvecklingsverksamheten finansieras via anslaget Energiforskning 
med 2,2 milj. kr. för 1976/77. Bolaget framhåller att vid planeringen för 
budgetåret 1976/77 har dessa medel visat sig vara klart otillräckliga för att 
täcka en verksamhet av den omfattning som tidigare bedrivits vid pluto
niumlaboratoriet. Omfattande programminskningar och programföränd
ringar har därför fått genomföras med motsvarande minskning av persona
len. Trots detta täcks inte verksamhetens kostnader av anslagen. För att 
därför på denna nya nivå kunna upprätthålla verksamheten under budget
året 1977/78 beräknar bolaget att en höjning av den särskilda medclsanvis
ningen till 1,3 milj. kr. är nödvändig. 

AB Atomenergi redovisar vidare att bolaget fr. o. m. budgetåret 1976/77 
inte längre anser sig ha medel för den omfattande informations- och vis
ningsverksamhet som tidigare bedrivits i Studsvik. Bolaget framhåller att 
på grund av dess ställning som statlig forskningsorganisation har omvärl
den klart uppfattat en sådan verksamhet från bolaget som en skyldighet 
mot samhället i övrigt. Den har dock inget samband med och kan inte moti

veras av bolagets kommersiella verksamhet. För att i begränsad omfatt
ning kunna återuppta den under budgetåret 1977/78 föreslår bolaget att sär
skilda medel anvisas för informations- och visningsverksamhet med 

500000 kr. 
AB Atomenergi framhåller slutligen att de för budgetåret 1976/77 anvisa

de medlen för produktutveckling har medfört att bolaget varit tvunget att 
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kraftigt skära ned den förnyande utvecklingsverksamheten. Denna ned

skärning har vållat avbräck i pågående arbeten och kommer på sikt att vara 

mycket olycklig för bolaget. Även i de fall då styrelsen för teknisk utveck

ling m. fl. organ bidrar till finansieringen ställs vanligen krav på en egen 

ekonomisk insats från bolagets sida, vilken måste finansieras med riskka

pital. Bolaget vill därför med hänsyn till nu föreliggande projektförslag 
föreslå en höjning till 2,2 milj. kr. 

Aktiebolaget Atomenergi: Särskilt bidrag 

Anslaget har inrättats för att i särskild ordning finansiera vissa delar av 

verksamheten vid AB Atomenergi (jfr prop. 1975/76: 109 s. 18). 

AB Atomenergi 

Forskningsreaktorn R2 är av utomordentlig betydelse för den övervä

gande delen av verksamheten vid AB Atomenergi och för det svenska 

kärnkraftprogrammet, bl. a. för en mängd säkerhetstekniska undersök

ningar. För att möjliggöra en rimligt konkurrenskraftig taxesättning av be

strålningstjänsterna täcks i avvaktan på bl. a. Studsviksutredningens (I 

1975: 05) arbete delar av kostnaden för reaktorn direkt med statsmedel. 

De för budgetåret 1976/77 som bidrag till drift av forskningsreaktorn R2 

anvisade medlen om 10,5 milj. kr. ger enligt AB Atomenergi en otillfreds

ställande kostnadstäckning, vilket beräknas medföra en förlust på drift

verksamheten vid R2 på mellan 5 och 6 milj. kr. För att bolaget inte skall 

gå med förlust och för att samtidigt driften vid R2 skall kunna säkerställas 

föreslår bolaget för budgetåret 1977/78 ett driftbidrag på 17 milj. kr. Bolaget 
har separat lämnat en närmare redogörelse för R2:s ekonomi. Därav fram

går att för budgetåret 1976/77 beräknas kostnaderna för driften av R2 till 
24,2 milj. kr. enligt följande sammanställning (milj. kr.). 

Löner 
Bränslekostnader 
Elförbrukning 
Övriga driftkostnader 
Kostnader för hantering av 

aktivt material 
Omkostnader 

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

5,2 
4,4 

24,2 

Av kostnaderna beräknar bolaget att med anslagsmedel täcka 17 ,4 

milj.kr. enligt följande (milj. kr.). 

Bidrag till drift av R21 

Bidrag till besträlningskostnader för isotopverksamhet2 

Besträlningsintäktei:3 

1 Anslaget Aktiebolaget Atomenergi: Särskilt bidrag. 
2 Anslaget Aktiebolaget Atomenergi: Övrig verksamhet. 
a Anslaget Aktiebolaget Atomenergi: Stöd till svensk kärnkraftindustri. 

10,5 
2,0 
4,9 

17,4 
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Vidare beräknar bolaget att de externa intäkterna för bestrålningstjäns

ter skall uppgå till 2,5 milj. kr. Detta leder till ett beräknat underskott i drif

ten av 4,3 milj. kr. 

För budgetåret 1977/78 förutser bolaget en ökning av R2:s driftkostna

der till 27 ,8 milj. kr. medan de externa bestrålningsintäkterna endast be

räknas öka med ca 10% till ca 2,75 milj. kr. 

Vid debitering av uppdragskostnader o. d. till staten och statliga myndig

heter, forskningsinstitutioner samt inom ramen för samarbetsavtal med 

svensk kärnkraftindustri betingar bolaget sig inte ersättning för kapital

kostnader utan endast för driftkostnaderna. I gengäld har bolaget av staten 

givits särskild kompensation för uppkommande kapitalkostnader. För 
budgetåret 1976/77 utgår särskilda anslagsmedel med 8,5 milj. kr. för un

derhåll och upprustning av anläggningar och utrustning i Studsvik. De to

tala kapitalkostnaderna inom AB Atomenergi beräknas för budgetåret 
1977/78 uppgå till omkring 18.2 milj. kr. Bolaget beräknar att den andel här

av som faller på de nyssnämnda intressenterna och som därför bör finansi

eras frän förevarande anslag uppgår till 12.5 milj. kr. 

AB Atomenergi räknar med att det relativt omfattande omstrukturerings

arbete som pågått inom bolaget under budgetåren 1975/76 och 1976/77 

skall vara avslutat under innevarande budgetår och äskar därför inga me

del härför. 

AB Atomenergi föreslår således att för budgetåret 1977/78 anslaget Ak

tiebolaget Atomenergi: Särskilt bidrag förs upp med totalt 29,5 milj. kr. 

Utvecklingsinsatser för hantering av radioaktivt avfall 

AB Atomenergi 

Avfallshanteringen i Studsvik omfattar dels radioaktivt avfall frän ut

vecklingsarbeten vid AB Atomenergi, dels aktivt avfall från kärnteknisk 

och icke-kärnteknisk verksamhet i och utanför Studsvik. Bolaget har under 
de senare åren strävat efter att skapa resurser för att på ett miljömässigt 

riktigt sätt omhänderta inte bara sitt eget radioaktiva avfall utan också av

fall frän sjukhus, forskningsinstitutioner m. fl. organisationer. 

Bolaget har hos programrådet för radioaktivt avfall ansökt om medel för 

viss planering av utbyggnad av resurserna i Studsvik. Programrådet har 

dock konstaterat att dess mandat inte omfattar sådana arbeten som bolaget 
önskar utföra och bolaget har därför under år 1976 hemställt om statliga 

anslag för såväl budgetåren 1975/76 som 1976/77 med sammanlagt 1,5 milj. 

kr. De föreslagna insatserna omfattar följande områden. 

- Rökgasrening vid förbränningsanläggning. 

- Förvaring av avfallet. 

- Hanteringsutrustning för gammastrålande och alfaaktiva komponenter. 

- Förbättring av reningsmetoder för vätskeformigt avfall. 
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Atomenergi anmäler att i avvaktan på beslut beträffande sådant anslag 
kan bolaget för den närmaste tiden endast utföra absolut nödvändiga insat
ser, vilket medför ökade svårigheter att omhänderta avfall från icke-kärn

teknisk verksamhet. 
AB Atomenergi föreslår i särskild framställning att, utöver de medel som 

tidigare begärts för budgetåren 1975/76 och 1976/77, för budgetåret 1977/78 

ett särskilt anslag anvisas för utvecklingsinsatser för hantering av radioak

tivt avfall med 800000 kr. 

Grundläggande forskning och bibliotek i Studsvik 

Studsviksutrcdningen har i sitt delbetänkande (Ds I 1976: 3) Grundläg
gande forskning och bibliotek i Studs vik redovisat vissa förslag rörande or

ganisationen för den grundläggande forskningsverksamheten och bibliote
ket i Studsvik.1 Betänkandet har remissbehandlats. 

En redovisning av förslagen i betänkandet och av remissyttrandena har 

tidigare i dag lämnats av chefen för utbildningsdepartementet vid hans be
handling av anslaget Naturvetenskapliga forskningsrädet under utbild
ningsdepartementets huvudtitel (prop. 1976/77: 100 bil. 12 p. E 10). 

Föredraganden 

Riksdagen behandlade så sent som vid föregående riksmöte ingående 

frågan om verksamheten vid AB Atomenergi (prop. 1975/76: 109, NU 
1975/76: 43, rskr 1975/76: 261) och om statliga anslag härför. Studsviks

utrcdningen har till uppgift att lämna förslag i motsvarande frågor för tiden 
fr. o. m. budgetåret 1978/79. Jag finner det därför rimligt att AB Atomener
gi under budgetåret 1977/78 får arbeta inom en i huvudsak oförändrad in
stitutionell och ekonomisk ram. Med denna utgångspunkt vill jag först kort 

beröra de frågor som aktualiseras av Studsviksutredningens delbetänkan
de Grundläggande forskning och bibliotek i Studsvik. Förslag med anled
ning härav har tidigare i dag redovisats av chefen för utbildningsdeparte
mentet. Därefter avser jag att närmare behandla den övriga verksamheten i 

Studsvik och frågan om anslag till AB Atomenergi för budgetåret 1977/78. 

Grundläggande forskning 

Den grundläggande forskningsverksamhet som omfattas av Studsviksut

redningens förslag utgörs av dels den nuvarande verksamheten vid forsk
ningsrådens laboratorium, dels verksamheten vid AB Atomenergis van de 

Graaff-generator. 
Som framgått av chefens för utbildningsdep<)rtementet föredragning an

ser jag att det är angeläget att de tunga basresurser som finns i Studsvik på 

rimliga villkor kan ställas även till den grundläggande forskningens förfo

gande. Som Studsviksutredningen har framhållit innebär Atomenergis bo

lagsform att den grundläggande forskningen i Studsvik inte har kunnat be-

• Delbetänkandet har avgetts av landshövding Mats Lemne, ordförande, professor 
Gunnar Hambraeus och docent Nils Landqvist. 
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drivas på med annan högskoleforskning fulltjämförbara villkor. Verksam
heten vid van de Graaff-laboratoriet har erhållit särskilt driftbidrag. 

Studsviksutredningens förslag innebar att van de Graaff-laboratoriet 
skulle sammanföras med forskningsrådens laboratorium till en och samma 
organisation för grundläggande forskning i Studsvik. Verksamheten vid 
forskningsrådens laboratorium är beroende av tillgången till reaktortjäns
ter. F. n. råder viss osäkerhet om den fortsatta reaktorverksamheten i ett 
längre perspektiv. Chefen för utbildningsdepartementet har därför tidigare 

denna dag redovisat att han inte är beredd att nu skapa en permanent 
forskningsinstitution inom högskoleväsendet. Han har i samråd med mig 
förordat att AB Atomenergis van de Graaff-laboratorium skall införlivas 
med forskningsrådens laboratorium den 1 juli 1977. Den sammanslagna or
ganisationen, som bör inbegripa nuvarande verksamhet vid forskningsrå
dens laboratorium och van de Graaff-laboratoriet, kommer därvid att hän
föras till det naturvetenskapliga forskningsrådet, som den 1 juli 1977 kom
mer att överta bl. a. de uppgifter statens råd för atomforskning nu har. Be
rörd personal avses bli erbjuden anställning vid forskningsrådens laborato
rium. 

Överföringen av van de Graaff-laboratoriet får vissa konsekvenser för 
beräkningen av anslag till AB Atomenergi. Jag återkommer till dessa. 

Biblioteket i Studs vik 
För egen del vill jag i anslutning till vad chefen för utbildningsdeparte

mentet tidigare i dag har redovisat anföra följande. Det bibliotek ·Som 
byggts upp vid AB Atomenergi har tillkommit under en tid då de direkta 
statliga forsknings- och utvecklingsinsatserna på kämenergiområdet haft 
betydande omfattning. AB Atomenergi har under denna tid haft ett i hu
vudsak självständigt programansvar för de med statsmedel finansierade 
.insatserna och bolaget har kommit att i det allmänna forskningsbiblioteks
väsendets ställe ta på sig huvudansvaret för den svenska litteraturförsörj
ningen inom områden som atomfysik, kärnfysik, kärnenergiteknik m. fl. 
Detta har inneburit betydande kostnader för bolaget. 

Genom att omfattningen av det direkt statsanslagsfinansierade forsk
nings- och utvecklingsarbetet vid Atomenergi under senilre år har minskat 
har möjligheterna för Atomenergi att med egna medel finansiera den om
fattande biblioteksverksamheten starkt försämrats. 

I avvaktan på bl. a. Studsviksutredningens arbete beslöt riksdagen där

för om ett särskilt bidrag för driften av biblioteket . under budgetåret 
1976/77 (prop. 1975/76: 109, NU 1975/76: 43, rskr 1975/76: 261). I regle
ringsbrev har regeringen för ändamålet beräknat 2,5 milj. kr. 

Som chefen för utbildningsdepartementet har framhållit bpr statsmak
terna söka reducera AB Atomenergis ansvar för litteraturförsörjningen 
inom kärnenergiområdet och intilliggande vetenskaper till vad som utifrån 
bolagets egen verksamhet är nödvändigt. Regeringen har därför uppdragit . 

19-Riksdagen 1976/77. Nr/()(}. Bilaga 17 
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åt universitets- och högskoleämbetet att låta utreda frågan om huvudman
naskap för biblioteket i Studs vik. Det kan inte nu anges när förslag med an
ledning av detta utredningsarbete kan framläggas. I avvaktan härpå anser 

jag att medel liksom innevarande budgetår bör beräknas för driften av 
Atomenergis bibliotek inom ramen för bolagets statsanslag även för bud
getåret 1977/78. Jag återkommer härtill vid min behandling av anslagsfrå
gorna. 

Verksamheten vid AB Atomenergi 

I prop. 1975/76: 109 angavs följande områden för Atomenergis huvud
sakliga verksamhet: 
- Forsknings- och utvecklingsarbete inom kärnenergiområdet på uppdrag 

av myndigheter, företag och organisationer. 
- Forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet i övrigt med ut

nyttjande av inom bolaget tillgängliga personella och materiella resurser 
och i övrigt i den utsträckning som efterfrågan på bolagets tjänster gör 
sådana insatser motiverade. 

- Kommersiell verksamhet med anknytning till bolagets huvuduppgifter. 
Jag ansluter mig till bedömningen att detta bör vara bolagets huvudin

riktning. Jag förutser emellertid en viss ytterligare förskjutning av bolagets 
arbete från det kärntekniska området till energiområdet i övrigt. Jag räknar 
med att detta kan ske utan ökning av bolagets personal. 

Den energipolitiskt motiverade forsknings- och utvecklingsverksamhe
ten vid Atomenergi utgör en del av energiforskningsprogrammet och me
del härför utgår under anslaget Energiforskning. För Atomenergi förutser 
jag, som jag anmälde vid min behandling av detta anslag, dels minskade in
satser inom det kärntekniska området, dels ökade insatser främst i fråga 
om spillvärmeutnyttjande men också vad gäller bl. a. solenergi och energi
lagring. 

Till den energipolitiskt motiverade verksamheten vid Atomenergi hör 
också de delar av bolagets omfattande arbeten inom kärnsäkerhetsområ
det, vilka finansieras av statens kämkraftinspektion och som gäller säker
heten hos sådana kämkraftanläggningar för vilka koncession beviljats eller 
koncessionsansökan ingivits. Medel härför utgår under anslaget Statens 
kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning. 

Enligt konsortialavtalet mellan staten och Asea ä.tar sig staten att verka 
för att forsknings- och utvecklingsresurserna hos Atomenergi kan stödja 
svensk industris kommersiella verksamhet på kämenergiområdet. Avtalet 
gäller intill utgången av år 1979. Statens stöd till svensk.kärnkraftindustri 
utgår dels i form av bidrag till projekt som utförs i samar~ete mellan Atom
energi och kärnkraftindustrin, dels i form av att staten finansierar vissa de
lar av verksamheten vid Atomenergi. För budge.tåren 1975/76 och 1976/77 

har på statsbudgeten uppförts ett särskilt anslag för de statsmedel som an
visats till AB Atomenergi för stöd till svensk kärnkraftindustri. Härutöver 
har staten lämnat stöd till kämkraftindustrin genom bidrag till basverksam-
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beten i Studs vik, främst för driften av R2-reaktorn. För budgetåret 1976/77 
uppgår stödet till kärnkraftindustrin, inkl. driftbidrag till R2-reaktorn, till 
30,5 milj. kr. Enligt vad jag erfarit uppgår industrins insatser för överens

komna samarbetsprojekt till ca 10 milj. kr. 
R2-reaktorn är av väsentlig betydelse för verksamheten vid Atomenergi 

och för det svenska kärnkraftprogrammet, bl. a. för en mängd säkerhets

tekniska undersökningar. Det internationella konkurrensläget medger 
emellertid inte att fulla kostnader för bestrålningstjänster i reaktorn debite

ras kunderna. Vid överväganden om Atomenergis verksamhet på längre 

sikt är frågan om det framtida utnyttjandet av R2-reaktorn av avgörande 
betydelse. I Studsviksutredningens arbete ingår att överväga på vad sätt 
en förändring av verksamhetsområdet för Atomenergi påverkas av livs

längden hos de tunga basresurserna i Studsvik. 
Trots de betydande statliga bidrag som f. n. utgår till driften av R2-reak

torn i Studsvik uppkommer enligt bolagets redovisning ett kraftigt under

skott för denna verksamhetsdel. Med hänsyn till framför allt den interna
tionella konkurrenssituationen vad gäller bestrålningstjänster har det be

dömts som omöjligt att väsentligt öka taxorna. Fortsatt reaktordrift förut

sätter därför f. n. ytterligare ökat statsanslag. 
Jag har beräknat kostnaden för driften av R2-reaktom i Studsvik till ca 

23 milj. kr. I förhållande till AB Atomenergis beräkningar har jag därvid in

te räknat in bolagsgemensamma kostnader för avfallshantering i Studsvik. 

Jag förordar att staten lämnar ett driftbidrag som täcker 85 % av de be
räknade kostnaderna, 19,5 milj. kr. Vidare behöver AB Atomenergi medel 
för att täcka även återstående del av de reaktorkostnader som är hänförliga 

till bestrålningar av radiofarmaka för det av Atomenergi och Aktiebolaget 
KABI gemensamt ägda Aktiebolaget KABI-Diagnostica. Kostnaderna här
för beräknar jag till 250000 kr. Kostnader härutöver för reaktordriften bör 
helt täckas taxevägen i form av ersättning för bestrålningstjänster. Jag be
räknar att det med det av mig förordade statsbidraget skall vara möjligt för 
AB Atomenergi att uppnå ekonomisk balans i driften av R2-reaktorn. 

Även hanteringen av radioaktivt avfall i Studsvik drar stora kostnader 
för bolaget. Krav på allt större säkerhet ökar ytterligare dessa kostnader. I 
princip anser jag att kostnaderna för avfallshanteringen bör ingå i projekt

kostnaderna för de arbeten med radioaktivt material etc. som utförs i 
Studsvik. Vad gäller vissa ko:>tnader av bl. a. baskaraktär har en sådan för
delning f. n. inte ansetts möjlig. Sådana kostnader har av Atomenergi i an
slagsframställningen till stor del hänförts till driften av R2-reaktom. Jag 

anser det riktigare att redovisa dem separat och jag förordar att särskilda 

medel beräknas för ändamålet. Jag förordar också att särskilda medel anvi
sas för att täcka kostnader för vissa utvecklingsarbeten rörande hantering 

av radioaktivt avfall, främst i fråga om rökgasrening och rening av vätske

formigt avfall. Jag beräknar för dessa ändamål 4250000 kr. resp. 1,5 milj. 

kr. 
Atomenergis ställning som centralt kämforskningscentrum har inneburit 
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att i bolaget även sådan verksamhet har kommit att rymmas som vid en 
rent företagsekonomisk bedömning inte kan motiveras. Hit hört. ex. vissa 
kärntekniska basresurser och kostnader för nationell strälskyddsbered
skap m. m. Även vissa av bolagets lokalisering betingade kostnadsfördy
ringar måste hänföras till denna kategori. För dessa kostnader bör bolaget 
liksom hittills under anslaget Aktiebolaget Atomenergi: Övrig verksamhet 

ges särskild ersättning. Jag beräknar behovet av ersättning för dessa ända
mäl till 10 milj. kr. under budgetåret 1977/78. Härav har jag beräknat 2,8 
milj. kr. för driften av biblioteket i Studsvik. Det ankommer på regeringen 
att meddela närmare föreskrifter om medelsdispositionen i detta fall med 
hänsyn till de eventuella åtgärder som kan aktualiseras av pågående utred
ningsarbete. Jag har med hänsyn till vad jag tidigare anfört i beräkningen 
inte inbegripit medel för driften av van de Graaff-laboratoriet. Sådana 
medel liksom en del av de medel som innevarande budgetår utgått till AB 
Atomenergi som ersättning för. kostnader för forskningsgruppers utnytt
jande av faciliteter i Studsvik har för budgetåret 1977/78 beräknats. med 

sammanlagt 1,5 milj. kr. under utbildningsdepartementets huvudtitel un
der anslaget Naturvetenskapliga forskningsrådet.. 

Vid debitering av uppdragskostnader till vissa statliga uppdragsgivare 
och inom ramen för samarbetsavtal med svensk kämkraftindustri har AB 
Atomenergi inte möjlighet att begära full täckning av sina kapitalkostna- · 
der. För att vidmakthålla forskningsstationen i Studs vik måste Atomenergi 
tillföras medel för underhåll och viss upprustning ~v anläggningar och för 
viss modernisering av utrustningen i Studsvik. I .avvaktan på de förslag 
som kan komma att framläggas av Studsviksutredningen bör dessa medel 
- som angavs i prop. 1975/76: 109 (s. 14) - utgå över driftbudgeten. Jag 
beräknar medels behovet under budgetåret 1977/78 till 9,5 milj. kr. 

Vad gäller AB Atomenergis verksamhet till stöd för svensk kärnkraftin
dustri, vilken baseras på det av riksdagen godkända konsortialavtalet mel-. 
Ian staten och Asea (prop. 1968: 169, SU 1968: 199, rskr 1968: 408), har er
farenheten visat att delar av de medel som anvisats under anslaget Aktie- · 
bolaget Atomenergi: Stöd till svensk kämkraftindustri har kommit att ut
nyttjas för arbetsuppgifter där industrins finansiella andel är liten. Detta 
får i varje fall delvis tolkas som att intresset för ifrågavarande uppgifter är 
begränsat. Sedan Studsviksutredningen har avslutat sitt arbete får det an
komma på avtalsparterna, staten och· Asea, att närmare pröva förutsätt
ningar och former för fortsatta insatser till stöd för svensk kärnkraftindu

stri. F. n. anser jag emellertid att det finns anledning anta att en ändrad ut
formning av statens finansiella bidrag skulle kunna leda till totalt sett effek

tivare medelsanvändning. 
Jag förordar att följande ordning tillämpas med början den 1 juli 1977. 

Staten bör ställa ett särskilt anslag till förfogande för sådant energitekniskt 
forsknings- och utvecklingsarbete varom överenskommelse kan träffas 
mellan AB Atomenergi och kraftföretagen och den tillverkade industrin 
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och där de sistnämnda är beredda att bidra med halva kostnaden för det 
vid AB Atomenergi utförda arbetet. Jag förutsätter därvid att ett ramavtal 
träffas mellan AB Atomenergi och kraftindustrin rörande inriktningen och 
styrningen av ett gemensamt program med väsentligen samma utformning 
som de kollektiva forskningsprogram för vilka STU branschvis anvisar 
medel. Inom ramen för det här avsedda programmet är jag dock beredd att 
acceptera att vissa projekt kan få inrymmas även om det inte går att uppnå 
en helt gemensam finansiering från samtliga avtalsparter. Det bör ankom

ma på regeringen att lämna närmare föreskrifter i denna fråga. 
Jag beräknar medels behovet för statens stöd till det förordade program

met till 15 milj. kr. Medlen bör utgå från ett särskilt anslag. Med hänsyn till 
det kraftiga statsbidrag till driften av R2-reaktorn som jag nyss förordat 
bör besträlningskostnader inte få inräknas i den projektkostnad som läggs 

till grund för beräkningen av statens 50-procentiga bidragsandel. 

Sammanfattning 

De av mig förordade behoven av direkta statsanslag till AB Atomenergi 
under budgetåret 1977/78 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Stöd till kollektiv energiteknisk forskning 
och utveckling vid AB Atomenergi 

Bidrag till drift av R2-reaktom 
Bidrag till avfallshantering i Studsvik 
Utvecklingsarbeten för hantering av 

radioaktivt avfall 
Övrig verksamhet 

Summa anslag för rörelsen 

Underhåll och upprustning av anläggningar 
och utru>tning i Studsvik 

Summa 

1977 /78 beräknar 
föredraganden 

15,0 
19,5 
4,25 

1,5 
10,0 

50,25 

9,5 

59,75 

Som jag tidigare angivit bör för det av mig förordade statliga stödet till 
kollektiv energiteknisk forskning och utveckling vid AB Atomenergi upp
föras ett särskilt anslag på statsbudgeten. I övrigt anser jag att de medel 
staten direkt anvisar till AB Atomenergi bör utgå från ett och samma an
slag. 

Med de anslag jag nu har förordat räknar jag med att Atomenergis löpan

de verksamhet inte skall komma att uppvisa underskott eller överskott av 
någon betydelse. Jag vill i sammanhanget erinra om vad föredragande de~ 

partementschefen anförde i prop. 1975/76: 109 (s. 16) om anpassning av bo
lagets resurser och kostnader till den faktiska efterfrågan på bolagets tjäns
ter. 
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F 15. Bidrag till verksamheten vid Aktiebolaget Atomenergi 

Nytt anslag (förslag) 44 750000 

I enlighet med vad jag tidigare har redovisat bör statens direkta bidrag 
till verksamheten vid AB Atomenergi utgå från ett och samma anslag. Jag 
förordar att ett reservationsanslag benämnt Bidrag till verksamheten vid 
Aktiebolaget Atomenergi förs upp på statsbudgeten för detta ändamål. 
Den behållning som vid utgången av juni 1977 kan finnas på de nuvarande 
reservationsanslagen Aktiebolaget Atomenergi: Övrig verksamhet och 
Aktiebolaget Atomenergi: Särskilt bidrag bör föras över till förevarande 
anslag. 

Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 44 750 000 kr. med följan
de fördelning på skilda ändamäl (milj. kr.). 

Bidrag till drift av R2-reaktorn 
Bidrag till avfallshantering i Studsvik 
Utvecklingsarbeten för hantering av 

radioaktivt avfall 
Övrig verksamhet 
Underhäll och upprustning av anläggningar 

och utrustning i Studsvik 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

19,5 
4,25 

1,5 
10,0 

9,5 

44,75 

att till Bidrag till verksamheten vid Aktiebolaget Atomenergi anvisa 
ett reservationsanslag av 44 750000 kr. 

F 16. Energiteknisk forskning och utveckling vid Aktiebolaget Atomenergi 

Nytt anslag (förslag) 15 000 000 

Anslaget avses täcka statens andel av kostnaden för kollektiv energitek
nisk forskning och utveckling vid AB Atomenergi i enlighet med vad jag 
nyss har anfört. Den behällning som vid utgängen av juni 1977 kan finnas 
på det nuvarande reservationsanslaget Aktiebolaget Atomenergi: Stöd till 
svensk kärnkraftindustri bör föras över till förevarande anslag. 

Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 15 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Energiteknisk forskning och utveckling vid Aktiebolaget 
Atomenergi anvisa ett reservationsanslag av 15 000000 kr. 

F 17. Medelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

20000000 
20000000 
19500000 

Reservation 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 295 

I november 1968 träffade staten och dåvarande Allmänna svenska elek
triska aktiebolaget, numera Asea AB, ett konsortialavtal om samarbete på 

reaktor- och bränsleområdet. Avtalet, som gäller till utgången av år 1979, 

innebär bl. a. att parterna skall samarbeta inom ramen för ett självständigt 

bolag, AB Asea-Atom. Konsortialavtalet har godkänts av riksdagen (prop. 

1968:169, SU 1968:199, rskr 1968:408). 

Asea-Atom har till uppgift att bedriva utveckling, tillverkning och för

säljning av kärnreaktorer och reaktorbränsle. Bolaget har övertagit vissa 
tillverkningsresurser m. m., som tidigare fanns hos Asea och hos AB 

Atomenergi. 

Aktiekapitalet i Asea-Atom uppgår sedan år 1974 till 100 milj. kr. (prop. 
1974: I bil. 15 s. 156, NU 1974: 26, rskr 1974: 198). Staten och Asea äger li

ka stora delar. 

Asea-Atom har ett dotterbolag i Finland, Oy Asea-Atom AB. 

På grund av Asea-Atoms begränsade möjligheter att ställa realsäkerhet 

för åtaganden i samband med leveranser har staten och Asea ställt garan
tier om f. n. 145 milj. kr. vardera. Garantierna har formen av en förbindelse 

att intill ett belopp av 290 milj. kr. tillskjuta medel som kan visa sig vara er
forderliga utöver bolagets egna tillgångar för att bolaget skall kunna fullgö

ra sina förpliktelser. Garantibeloppet, som ursprungligen var 500 milj. kr. 

(prop. 1969:101, SU 1969:99, rskr 1969:245), har reducerats till följd av 

dels ökningen av aktiekapitalet år 1974, dels lämnade medelstillskott år 

1972 (prop. 1972: 52, NU 1972: 34, rskr 1972: 197), år 1974 (prop. 1974: I 
bil. 15 s. 154, NU 1974: 26, rskr 1974: 198), år 1975 (prop. 1975: 30 bil. 1 s. 

490, NU 1975: 30, rskr 1975: 202) och år 1976 (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 

246, NU 1975/76: 42, rskr 1975/76: 260) om sammanlagt 85 milj. kr. från var 

och en av aktieägarna. 

Asea-Atoms orderingång under den senaste åttaårsperioden har varit 
följande: 

1969 ca 485 milj. kr. 

1970 ca 34 milj. kr. 
1971 ca 466 milj. kr. 
1972 ca 342 milj. kr. 

1973 ca 1691 milj. kr. 

1974 ca I 010 milj. kr. 

1975 ca 1067 milj. kr. 

1976 ca 1142 milj. kr. (till mitten av november). 

Den 31 december 1975 hade bolaget tillsammans med dotterbolag inne

liggande order till ett värde av ca 5 219 milj. kr. och den 15 november 1976 

till ca 6 300 milj. kr. 

Faktureringen beräknas för de åtta första verksamhetsåren uppgå till 
sammanlagt ca 1485 milj. kr., varav ca 74 milj. kr. beräknas falla på år 

1976. 
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AB Asea-Atom 

AB Asea-Atom föreslår med hänvisning till tidigare skrivelser samt till 

överläggningar mellan aktieägarna och Asea-Atoms verkställande direktör 
att staten under år 1977 utbetalar ett medelstillskott om 20 milj. kr. 

Föredraganden 

En del av Asea-Atoms inneliggande order har tagits under en period med 
pressad prisnivå. Till följd härav har bolaget därför haft ett visst behov av 
medelstillskott under de senaste åren. Överenskommelse rörande dessa 
medclstillskott träffades senast år 1975 mellan bolagets ägare med inne
börd att Asea-Atom under år 1977 skulle tillföras ett medelstillskott av 39 
milj. kr. Enligt min uppfattning kan uppgörelsen inte frångås. För tiden ef

ter år 1977 finns inte någon överenskommelse om medelstillskott. 
Staten och Asea bör svara för hälften vardera av det nu aktuella medels

tillskottet. Asea har förklarat sig villigt att bidra med medelstillskott under 
år 1977 under förutsättning bl. a. att de av staten och Asea utställda garan
tierna reduceras med summan av de aktuella tillskotten från ägarna. Som 
följd härav bör statens förbindelse att till Asea-Atom tillskjuta högst 145 
milj. kr. reduceras med 19,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Medelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom för budgetåret 

1977/78 anvisa ett reservationsanslag av 19 500000 kr. 

F 18. Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

4500000 
4500000 
4290000 

Reservation 

Från anslaget utgår Sveriges bidrag till nordisk fond för teknologi och in
dustriell utveckling (nordisk industrifond), som bildades den 1 juli 1973 en
ligt överenskommelse mellan de nordiska länderna (prop. 1973: 79, NU 
1973: 35, rskr 1973: 138). Fonden är underställd Nordiska ministerrådet. 
Den syftar till att främja tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete med 

industriell inriktning och av gemensamt intresse för två eller flera nordiska 
länder. Enighet har uppnåtts om att fonden totalt bör tillföras 50 milj. kr., 
varav 40 milj. kr. hittills anvisats. Fondens sekretariat är förlagt till Stock

holm. Vid sammanträde den 12 juni 1973 fastställde Nordiska ministerrå
det bl. a. stadgar för fonden och allmänna riktlinjer för verksamheten. 

Fonden har hittills mottagit 150 projektförslag. Beslut har fattats om stöd 
till 67 projekt med sammanlagt 26,5 milj. kr. De största insatserna har 
gjorts inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin samt massa- och pap
persindustrin. En speciellt kraftig ökning har skett inom arbetsmiljöområ
det. 
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Fonden avser att inkomma till ministerrådet med en redogörelse för de 
samlade erfarenheterna av dess verksamhet samt med förslag till dess fort
satta verksamhet och finansiering. 

Under år 1976 har fonden dessutom lämnat stöd till forskning och ut
veckling av betydelse för energihushållningen. För detta ändamål har för 
år 1976 anslagits 800 000 kr. över Nordiska ministerrådets budget. 

Nordiska ministerrådet 

Vid sitt sammanträde den 23 november 1976 beslöt Nordiska ministerrå
det att de generella prioriteringar som har tillämpats för fondens verksam
het under år 1976 skall gälla även för år 1977. Vid fördelning av fondens 
stöd skall således en viss koncentration ske till miljövårdsteknik inkl. ar
betsmiljö, hälsovårdsteknik, transportteknik, datateknik och dess använd
ning, energiteknik med särskild inriktning på energianvändning och energi
besparing samt resursteknik i övrigt, speciellt materialteknik. 

Ministerrådet beslöt vidare att föreslå dels att fonden tillförs 10 milj. kr. 
under år 1978, dels att fondens styrelse får bevilja flerårigt stöd utöver till
gängliga medel med högst 3 milj. kr. för år 1978 och högst 2 milj. kr. för år 
1979. Ministerrådet uttalade att den föreslagna utvärderingen av fondens 
verksamhet bör vara klar under första hälften av år 1977. 

Ministerrådet anmodade slutligen fonden att även i fortsättningen ta an
svaret för det nordiska samarbetet avseende forskning och utveckling på 
energiområdet. 

Föredraganden 

Medel för den verksamhet som bedrivs av nordisk industrifond skall till
skjutas av de nordiska länderna. Fördelningen mellan resp. länder sker 
f. n. enligt de regler som ministerrådet har fastställt för perioden 
1977-1979. Detta innebär att Danmark svarar för 23,4%, Finland för 

15 ,8 %, Island för 0,9 %, Norge för 17 % samt Sverige för 42,9 %. Föredra
gande departementschefen beräknade vid sin anmälan av detta anslag fö
regående budgetår, på grundval av tidigare gällande fördelningsregler, 

Sveriges bidrag för år 1977 till 4,5 milj. kr.· (prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. · 
252). I enlighet med nyssnämnda nya fördelningsregler har detta bidrag re
ducerats till 4 290 000 kr. 

För år 1978 bör medel anvisas i enlighet med Nordiska ministerrådets 
förslag. Medlen bör anvisas budgetåret 1977/78. Sveriges bidrag blir 
4290000 kr. 

Fonden bör ha möjlighet att göra åtaganden om stöd för flera år. Jag för

ordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att medge 
att fonden får lämna stöd som - inberäknat löpande beslut - för Sveriges 
del innebär åtaganden om högst 1287000 kr. under år 1978 och högst 
858000 kr. under år 1979~ 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I . bemyndiga regeringen att medge att stöd lämnas av nordisk fond 

för teknologi och industriell utveckling. vilket inberäknat löpan
de beslut för Sveriges del innebär åtaganden om högst l 287 000 

kr. under år 1978 och högst 858000 kr. under år 1979, 

2. till Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling för bud
getåret 1977 /78 anvisa ett reservationsanslag av 4 290 000 kr. 

F 19. Finansiering av statens utvecklingsfond 

Statens utvecklingsfond inrättades den l juli 1973 (prop. 1973: 41, NU 

1973: 54, rskr 1973: 225). Den är en självständig myndighet, men är admini
strativt knuten till styrelsen för teknisk utveckling (STU). Dess förvaltning 
handhas av en särskild styrelse, som tillsätts av regeringen. Fondens verk
samhet regleras av kungörelsen (1973: 622) om statens utvecklingsfond. 

Fonden har till ändamål att genom långivning stödja riskbetonade inve
steringar inom industrin för utveckling av nya produkter, processer eller 
system för industriell produktion. Den är avsedd att utgöra ett komple
ment ti1

1
l STU och Sveriges Investeringsbank AB. Projekt, som kan finan

sieras på kreditmarknaden i övrigt, skall inte stödjas av fonden. En närma
re redogörelse för fondens uppgifter har lämnats i prop. 1974: I (bil. 15 s. 
163). 

Fonden har under budgetåren 1973/74-1976/77 tillförts sammanlagt 85 

milj. kr. av Sveriges Investeringsbank AB:s vinst under åren 1972-1975, 

varav 20 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Statens utvecklings/ond 

Fonden framhåller att utlåningen under det första verksamhetsåret 
1973/74 var liten, främst beroende på att fondens kansli var under upp
byggnad och på att fonden var okänd hos företag och enskilda innovatörer. 
Redan under följande budgetår ökade dock utlåningen starkt. Denna ök
ning har fortsatt under budgetåret 1975/76. Sammanlagt har under de tre 
första verksamhetsåren beviljats lån på ca 70 milj. kr. 

Många företag och innovatörer är emellertid fortfarande inte medvetna 
om möjligheten att skaffa riskvilligt kapital till utvecklingsprojekt genom 

statens utvecklingsfond. Företagens satsning på nya utvecklingsprojekt 

bör inte begränsas av brist på kännedom om de finansieringsmöjligheter 

som samhället har skapat. Fonden vill därför även under det kommande 
året fortsätta en omfattande informationsverksamhet. 

Bland låntagarna dominerar småföretagen. Av antalet beviljade lån har 
hittills 89 % lämnats företag med mindre än 50 anställda. Motsvarande an
del av den beviljade lånesumman är 76 %. Det genomsnittliga lånebeloppet 
uppgår till ca 250 000 kr. Några av fondens första låntagare som har haft 

framgång med sina projekt började under budgetåret 1975/76 amortera sina 
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skulder. Normalt får man räkna med att det tar minst tre år frän starten av 
den utvecklingsfas som fonden finansierar tills verksamheten ger ekono

miskt resultat i fonn av försäljning av varor eller licenser. För projekt som 
går bra bör därför återbetalningen påbörjas tre till fem år efter det att lånet 
har beviljats. Fondens finansiering kommer därför varken under budget
året 1976/77 eller 1977/78 att nämnvärt påverkas av amorteringar. 

Genom att en ny finansieringsfonn har inrättats har, under de tre år som 
statens utvecklingsfond har verkat, ett stort antal utvecklingsprojekt kun

nat genomföras. Många projekt har varit framgångsrika och resulterat i ny 
företagsetablering eller utökning och vitalisering av äldre företag. För att 
kunna möta behovet av lån och därigenom säkerställa att goda ideer och 
påbörjade utvecklingsarbeten inte går förlorade, behöver fonden under 
budgetåret 1977/78 en väsentlig utökning av sitt kapital. Fonden hemställer 
därför om att 55 milj. kr. anvisas för budgetåret 1977/78. 

Föredraganden 

Verksamheten vid statens utvecklingsfond har efter hand blivit känd i en 
allt större krets av företag och enskilda. Detta har. inneburit att efterfrägan 
på lån successivt har ökat. Erfarenheterna av denna utlåning är enligt min 
mening mycket positiva och visar att fonden fyller ett väsentligt behov hos 
i synnerhet de mindre företagen. Dessa utgör den helt dominerande delen 
av låntagarna. Jag finner det vara viktigt att de mindre företagen på detta 
sätt kan få stöd i sin utveckling av nya produkter och processer. 

Behovet av lån är särskilt stort hos de mindre företagen som ofta har 
mycket små möjligheter att själva helt finansiera den typ av verksamhet 
som fonden stöder. För innevarande budgetår beräknar fonden att möjlig
het finns att bevilja lån på totalt ca 33 milj. kr. För att kunna öka fondens 
långivning bör medelstillskottet under nästa budgetår ökas till 32 milj. kr. 
Detta tillskott bör göra det möjligt för fonden att bevilja lån på mellan 35 
och 40 milj. kr. under budgetåret 1977/78. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna att av vinsten för år 1976 från Sveriges Investerings

bank AB 32 000 000 kr. avsätts till statens utvecklingsfond. 
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G. DOMÄNVERKET 

Domänverket blev i samband med hudgetreformen år.1912 affärsdrivan
de verk. 

Nya riktlinjer för verksamheten fastställdes genom beslut av 1968 års 
riksdag (prop. 1968: 103, JoU 1968: 32, rskr 1968: 269). 

Verket skall driva skogsbruk, virkesförädling och annan därmed sam

manhängande verksamhet, förvalta den fasta egendom och andra tillgång
ar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över vissa 

andra allmänna skogar. 
Målet för verksamheten vid domänverket är att gemensamt med Aktie

bolaget Statens Skogsindustrier (ASSI) på lång sikt åstadkomma bästa 
möjliga samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företags
ekonomisk synpunkt rimligt årsresultat. 

Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvalt
ning skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås. 

Statens skogsbruk skall bedrivas där biologiska och ekonomiska förut
sättningar föreligger och enligt de huvudriktlinjer som för övrigt skogsbruk 
är angivna i skogsvårdslagen (1948: 237). 

Domänverket leds av en verksstyrelse. 
Den består av chefen för domänverket, verkställande direktören i ASSI 

och fyra andra ledamöter samt personalföreträdare. 
Styrelsen består till övervägande del av samma personer som ingår i 

ASSI:s styrelse. Detta långtgående personsamband i styrelserna är ett vik
tigt led i samordningen mellan de båda företagen. 

Chef för domänverket är en generaldirektör med en överdirektör som 
ställföreträdare. Centralförvaltningen är organiserad i två produktavdel
ningar, en för skogsbruk och en för nyttjanderätter, ett organ för central 
planering samt enheter för stabs- och serviceuppgifter. Verket har sex re
gionförvaltningar. Inom varje region finns ett antal revirförvaltningar. 
Dessutom finns inom de tre södra regionerna fyra nyttjanderättsförvalt
ningar. Såväl produktavdelningarna som regionförvaltningarna har resul

tatansvar. 
Kungl. Maj:t beslöt den 5 juni 1973 att verkets centrala förvaltning skall 

placeras i Falun. Utflyttningen, som inleddes under år 1975, sker succes

sivt fram till år 1977. 
Domänverkets skogsmarksinnehav, exkl. renbetesfjällens skogar och 

nationalparkerna, uppgår till i runt tal 4 milj. hektar produktiv skogsmark, 
varav ca 540000 hektar är belägna ovanför skogsodlingsgränsen. Verkets 
skogsmarksinnehav utgör närmare en femtedel av landets produktiva 
skogsmark. Det bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfas
tigheter uppgick år 1975 till 432 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde upp

gick till 2 594 milj. kr. 
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Domänverkets omsättning omfattar intäkter för skogsprodukter, skogs

entreprenader, utarrendering av jordbruk, tomter, materialtäkter, jakt och 

fiske samt uthyrning av bostäder. Försäljningen av skogsprodukter utgör 

ca 90 % av omsättningen. Försäljningen av virke under de senaste fem åren 

framgår av följande sammanställning. 

1971 1972 1973 1974 1975 

Milj. m3 fub1 7,0 6,9 7.6 6,9 5,8 

1 fub = fast mätt under bark 

Domänverkets ekonomiska resultat under åren 1971- 1975 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

1971 1972 1973 1974 1975 

Omsättning 529,5 519,0 670,5 832,8 934,8 
Produktions-, försäljnings- och 
administrationskostnader 448,3 454,8 508,7 569,0 686,8 
Rörelseresultat före avskrivningar 81,2 64,2 161,8 263,8 248,0 
Avskrivningar 32,0 39,5 46,4 50,1 58,5 
Finansiella och extraordinära 
poster 2,2 0,1 -1,7 -10,5 11,4 
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt 51,4 24,8 113,7 203,2 200,9 
Bokslutsdispositioner -5,6 0,1 4,7 -4,8 -14,6 
Skatt 17,6 10,5 30,0 53,2 41,3 
Årets resultat 28,2 14,4 88,4 145,2 145,0 
Inlevererat till staten 23,0 23,0 22,9 22,9 20,0 
Redovisat resultat före bok-
slutsdispositioner och skatt 
i % av i medeltal disponerat 
statskapital 8,6 4,1 17,8 27,4 23,0 

Av sammanställningen framgår att omsättningen har stigit starkt und~r 

åren 1973-1975. Under år 1976 beräknas omsättningen komma att uppgå 

till ca I 100 milj. kr. Domänverkets resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt beräknas bli ca 210 milj. kr. för år 1976. 

Domänverkets investeringar under åren 1971-1975 framgår av följande 

sammanställning (i milj. kr.). 

1971 1972 1973 1974 1975 

Investering i maskiner 
och inventarier 40,3 54,0 43,9 44,8 72,3 
Investering i byggnader 
och anläggningar 11,0 7,6 4,5 3,7 12,5 
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Till skillnad från övriga afflirsdrivande verk erhåller domänverket i prin
cip inte några investeringsmedel över statsbudgeten. Verkets medels

behov tillgodoses genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret, vil
ken f. n. får uppgå till högst 175 milj. kr., och genom disposition av till
gängliga vinst- och fondmedel. 

Domänverkets ekonomiska ställning vid utgången av vart och ett av 

åren 1971-1975 framgår av följande sammanställning (i milj. kr.). 

1971 1972 1973 1974 1975 

Omsättningstillgångar 
exkl. lager 203,8 231.0 305,5 341,8 442,2 
Lager 68,8 64,9 55,7 84,4 99,6 
Finansiella anläggningstillgångar 82,5 86,5 100,9 117,4 150,9 
Övriga anläggningstillgångar 446,2 479,2 471,2 541,0 549,6 
Summa tillgångar 801,3 861,6 933,3 1084,6 1242,3 

Rörlig kredit 39,9 106,7 56,7 2,7 
Övriga kortfristiga skulder 125,6 122,4 170,8 243,3 258,9 
Särskilda avsättningar 35,l 34,6 34,0 38,8 48,2 

Eget kapital (domänfonden) 600,7 597,9 671,8 799,8 935,2 

Summa skulder 
och eget kapital 801,3 861,6 933,3 1084,6 1242,3 

Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av föl

jande sammanställning. 

1971 1972 1973 1974 1975 

Anställda 6800 6500 6050 5900 6000 

På grundval av en av domänverket upprättad femårsplan för verket har 
regeringen den 9 oktober 1975 bestämt den inbetalning av vinst till staten 
som verket årligen skall fullgöra för åren 1975-1979. Kravet innebär att 

verket årligen skall till staten inleverera 20 milj. kr. plus 30 % av årsvins
ten, dock sammanlagt lägst 35 milj. kr. Den del av vinsten som återstår 

skall tillföras verkets dispositionsfond. 
Med de nya reglerna för bestämning av den inbetalning av vinst till sta

ten som verket årligen skall inleverera har för är 1975 inlevererats 63,5 
milj. kr. För är 1976 beräknas inleveransen bli av samma storlek. 

Verkets investeringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och till 

investeringar med en varaktighet av minst tio är, t. ex. byggnader och 

skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe

ringar hälls fondens kapital intakt. Köpeskillingar för försäljning av krono
egendom tillförs investeringsfonden. 

Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalutgif

ter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på stats
budgeten. 
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Domänverket förvaltar aktierna i ett förvaltningsbolag, Domänföretagen 
AB, som finansiellt och administrativt samordnar verksamheten i ett antal 
dotterbolag. Vidare förvaltar domänverket 75 % av aktierna i ytterligare 
ett förvaltnings bolag, AB Såginvest. ASSI äger övriga aktier i detta bolag. 

Domänverket med aktiebolagen under verkets förvaltning (Domänkon
cernen) hade under år 1975 en omsättning på I 054,2 milj. kr. och ett resul
tat före bokslutsdispositioner och skatt på 210, l milj. kr. Antalet anställda 
1975 uppgick till 6475. 

Domänverket utger årligen en årsredovisning med tillhörande driftstati
stik samt en delårsrapport. 

G 1. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 
1977 /78 Förslag 

139099 
160000 
131000 

Från anslaget· bestrids ersättningar som föranleds av beslut av 1933 års 
riksdag (prop. 1933:233, BaJoU 1933:1, rskr 1933:269) angående indrag

ning av viss personal vid domänverket. 

Domänverket 

Domänverket beräknar kostnaderna år 1977 till ca 293 000 kr. Av kost
naderna beräknas kyrkofonden enligt sedvanliga beräkningsgrunder svara 
för 162 000 kr. Domänverket föreslår därför att anslaget förs upp med 
131 000 kr. för budgetåret 1977/78. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot domänverkets beräkningar och föreslår därför 
att anslaget förs upp med 131000 kr. Jag biträder vidare ett av verket läm
nat förslag till fördelning enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnader
na för år 1976 mellan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. besluta att kyrkofonden för år 1976 skall ersätta domänverkets 

fond för utgifter för övertalig personal med 162 000 kr., 
2. till Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig 

personal för budgetåret 1977/78 anvisa ett förslagsanslag av 
131000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

I. Statens affårsverksfonder 

E. FÖRENADE FABRIKSVERKEN 

I. E: 1. Byggnader och utrustning 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

51778067 
165000000 

86200000 

Behållning 

1 Härutöver har anvisats 6000000 kr. på tilläggsbudget I. 
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2918011 

Förenade fabriksverken (FFV) inrättades som affärsdrivande verk år 

1943 och fick sin nuvarande organisation och verksamhetsinriktning efter 
riksdagens beslut vid riksmötet 1975/76 (prop. 1975/76: 122, NU 
1975/76: 62, rskr 1975/76: 420). FFV skall utveckla, tillverka, försälja och 
underhålla försvarsmateriel och civila industriprodukter. FFV driver även 
tvätterirörelse och försäljer överskottsmateriel m. m. 

FFV förvaltar de under fabriksverkens fond upptagna kapitaltillgångar
na. 

FFV uppbär och redovisar verkets inkomster samt bestrider därmed och 
med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets utgifter. 

FFV är organiserat i sex sektorer nämligen försvarsmateriel, underhåll, 
industriprodukter (civila produkter), allmateriel (överskottsförsäljning), 
tvätterier och konfektion. Dessutom finns en koncernledning, sex kon
cernstaber och vissa serviceenheter. 

Inomförsvarsmaterielsektorn finns resultatenheter för grovkalibermate
riel med tillverkning vid Zakrisdalsverken i Karlstad (Z), Vingåkersverken ~ 

i Vingåker (Vå), Gällöverken i Gällö (Gv); för finkalibermateriel med till
verkning vid gevärsfaktoriet i Eskilstuna (GF) och Vanäsverken i Karls
borg (V); för torpeder med tillverkning vid centrala torpedverkstaden i 
Motala (CTV); för krut med tillverkning vid Åkers krutbruk i Åkers Styc
kebruk (ÅKB). 

Inom underhållssektorn finns följande resultatenheter: elektronik, mo
tor, flygplan, basmateriel, tillverkning och materiallaboratorium. Produk
tionen bedrivs vid verkstäder i Arboga (CV A), Linköping (CVM) och Ös
tersund (CVÖ). 

Allmaterielsektorn, som handhar försäljning av övertalig och kasserad 
materiel samt vissa nyproducerade produkter, har försäljningsställen i Sol
na, Löddeköpinge, Göteborg, Arboga, Sundsvall och Luleå. 
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FFV:s tvätterirörelse bedrivs vid 15 tvätterier. Tvätterierna betjänar 
statliga och landstingsägda sjukhus samt försvarets förhand. På uppdrag 
av regeringen pågår förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och 
företrädare för berörda landsting om villkoren för ett förändrat huvudman

naskap för samtliga tvätterier. 
FFV:s konfektionssektor består av centrala beklädnadsverkstaden i 

Karlskrona (CBV) samt Trivab konfektions AB i Ängelholm. Genom riks

dagens beslut vid riksmötet 1975/76 avses CBV komma att bli avvecklad 

den 30 juni 1977. 
FFV förvaltar statens aktier och andra ägarandelar i Industri AB Gelfa, 

AB A vimat, Trivab konfektions AB, FFV Sport AB, Telub AB, Innovations 

AB Projection KB, Innovations AB Projection, KB United Stirling (Sweden) 
AB & Co, United Stirling (Sweden) AB. 

Ekonomisk översikt m. m. 

Tillgångarna i fabriksverkens fond (exkl. försvarets materielverks an

läggningar) uppgick den 30 juni 1976 till I 029,4 milj. kr. Sedan skulderna 

frånräknats var fondens kapitalbehållning 372,2 milj. kr. FFV:s resultat
räkning för de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning 

(milj. kr.). 

1973/74 1974/75 1975/76 

Rörelseintäkter 745,7 831,2 977,6 
Rörelseresultat efter 
avskrivningar 20,9 44,3 29,3 
Resultat efter extra-
ordinära intäkter och 
kostnader men före bok-
slutsdispositioner och skatt 31,3 34,4 5,1 
Förändring av Jagerre-
serv -9,2 9.2 
Övriga bokslutsdispositioner 13,5 
Kommunalskatt -0,8 -0.8 -0,7 
Nettoresultat 30,5 '.!4,4 27,0 

Rörelseresultatet efter avskrivningar innebar för budgetåret 1975/76 en 

försämring jämfört med föregäende budgetår främst beroende på under
skott i tvätterirörelsen samt att vissa produktionsstömingar förekommit 
inom försvarsmaterielsektorn, vilket inneburit fördröjda leveranser och en 
lägre fakturering. Nettoresultatet motsvarar en förräntning av statskapita

let på 7 ,5 %, vilket överensstämmer med den för ifrågavarande budgetår 

gällande normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. 
Den totala faktureringen vid FFV uppgick under budgetåret 1975/76 till 

968 ,9 milj. kr., vilket innebär en ökning med 159 ,9 milj. kr. i förhållande till 

föregående år. Av faktureringen hänförde sig 293 ,5 milj. kr. till försvars
materielsektorn. 383,8 milj. kr. till underhållssektorn. 78,4 milj. kr. till all

materielsektorn, 198,8 milj. kr. till tvättsektorn och 14.4 milj. kr. till övrig 
verksamhet. Faktureringen av varor och tjänster till försvaret exkl. allma-

20-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilag<f 17 
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teriel- och tvättsektorerna uppgick under budgetåret 1975/76 till 498,3 milj. 
kr. och till civila svenska kunder till 49,8 milj. kr. Faktureringen på export
marknaden uppgick till 143,8 milj. kr., varav 7,3 milj. kr. för civila produk
ter. 

Den totala orderingången ~os FFV uppgick under budgetåret 1975/76 till 
I 017,7 milj. kr., vilket innebär en ökning med 117,1 milj. kr. i förhållande 
till föregående år. Beställningarna från det svenska försvaret, exkl. tvätt, 
ökade härvid med 101,8 milj. kr. till 589, 1 milj. kr. samtidigt som export
beställningarna minskade med 58,3 milj. kr. till 104 milj. kr. Beställningar
na av civila produkter ökade med 12,6 milj. kr. till 64.5 milj. kr. Vid ut
gången av budgetåret 1975/76 uppgick orderstocken vid försvarsmateriel
sektorn till ca 725 milj. kr. och vid underhållssektorn till ca 145 milj. kr., 
vari inte inräknats fasta underhållsåtaganden där formella beställningar 
successivt kommer att erhållas. 

M edelsförbrukning 

Vid början av budgetåret 1975/76 var den ingående behållningen av an
slagsmedel till investeringar 7, 1 milj. kr. Investeringsanslaget samma bud
getår uppgick till 47,6 milj. kr., inberäknat 15,4 milj. kr. anvisade på till
läggsbudget I. Den faktiska medelsförbrukningen uppgick till 51,8 milj. 
kr., varför den utgående behållningen vid slutet av budgetäret 1975/76 upp
gick till 2,9 milj. kr. För budgetåret 1976/77 har investeringsramen fast
ställts till 68,5 milj. kr. Det outnyttjade beloppet på anslaget uppgick som 
nämnts vid utgången av budgetåret 1975/76 till 2,9 milj. kr. Eftersom ansla
get för budgetåret 1976/77 utgör 71 milj. kr., varav 6 milj. kr. på tilläggs
budget I, står tillsammans 73,9 milj. kr. till förfogande under innevarande 
budgetår. FFV räknar med att investeringsramcn kommer att utnyttjas 
helt. En behållning av 5,3 milj. kr. kan alltså förutses vid budgetårets ut
gång den 30juni 1977. 

Förenade fabriksverken 

In ves te rings program 

FFV framhåller i sin an slagsfram ställning för budgetåret 1977 /78 att 
verksamheten under budgetåret 1975/76 har kännetecknats av dels att or
deringången avseende delar av försvarsmaterielsortimentet fortfarande le
gat på en sådan nivå att det vid vissa enheter medfört ökade krav på FFV: s 
produktionsresurser, dels att resursbehoven inom underhållssektorn varit 
så stora att nyanställningar skett. Produktutveckling inom det civila pro
duktområdet har resulterat i produkter som har börjat ge beläggning vid 
bl. a. gevärsfaktoriet. 

I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk och beräknad 
medelsanvändning budgetåren 1975/76-1977/78 (milj. kr.). 
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Faktisk Beräknad utgift 

1975/76 1976/77 1977/78 

Försvarsmateriel 15,1 28,5 57,6 
Underhåll 15,5 16,0 26,4 
All materiel 2,6 
Reinvesteringar i utrustning 11,6 18,0 20,5 
Tvätterier inkl. reinvesteringar 6,9 6,0 14,6 

51,7 68,5 119,1 

Av de föreslagna investeringarna utgör 44,7 milj. kr.följdinvesteringar. 

Dessa framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Objekt Beräknad Tidigare Beräknad 
kostnad anvisade utgift 

medel 1977/78 

I . Godsterminal (Z) 13,3 6,0 7,3 
2. Sprängämnesgjuteri (Vä) 43,9 7,2 17,0 
3. Sammansättningsbygg-

nad (Vä) 3,6 1,5 2,1 
4. Förråd (Vä) 1,2 0,6 0,6 
5. Komplettering stört-

ningsanläggning (Vä) 5,3 2,4 2,9 
6. Byggnad elektronik-

avd. (CVA) 14,4 6,0 8,4 
7. Verkstad för tele-

komponenter (CV A) 2,8 1,5 1.3 
8. Byggnad för vakttjänst 

och hälsovård (CV A) 2,2 1,5 0,7 
9, Teknikbyggnad (CVM) 8,9 4,5 4,4 

I särskild skrivelse har FFV anmält att investeringsobjektet sprängäm

nesgjuteri vid Vingåkersverken, som har redovisats i prop. 1975: I (bil. 15 
s. 179) och prop. 1975/76: 122 (s. 38) har fördyrats med 33 milj. kr. Investe

ringen är numera kostnadsberäknad till 43,9 milj. kr. Kostnadsökningen är 
främst hänförlig till de avsevärt skärpta säkerhets- och miljökrav som nu
mera ställs på anläggningar av denna typ. Dessutom har kapaciteten i gju
teriet måst höjas med hänsyn till den ökade orderingång FFV fått för pro
dukter som kommer att tillverkas i gjuteriet. 

För nya investeringar har FFV beräknat 46,9 milj. kr. enligt följande 
sammanställning (milj. kr.). 

Objekt 

I . Kontor (Z) 
2. Personalbyggnad (Z) 
3. Verkstadslokal (Z) 
4. Förbättring av värmekulvertcr (Z) 
5. Förstärkning av skyddsrum (Z) 
6. Tillträdesskydd (Z) 
7. Markförvärv (Z) 
8. Kapacitetshöjande maskin

investeringar (Z) 
9. Krutförråd (Vå) 

Beräknad 
kostnad 

7,2 
0,6 
5,0 
0,5 
0,2 
1,1 
0,6 

3,0 
0,4 

Beräknad 
utgift 
1977/78 

5,0 
0,6 
2,5 
0,5 
0,2 
1,1 
0,6 

3,0 
0,4 
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Objekt 

10. Tändhattsförräd !Vå) 
11. Ammunitionsmaskiner (V) 
12. Utrustning för kallsprutsmide (V) 
13. Om- och tillbyggnad (GF) 
14. Kallhamringsmaskin (GF) 
15. Maskiner för industriprodukter (GF) 
16. Marketenteri (CTV) 
17. Teknikbyggnad (CVA) 
18. Förrädsläktare (CV A) 
19. Ventilationsanläggning m. m. (CVA) 
20. Oljeavskiljare (CV A) 
21. Ny belysningsanläggning (CVA) 
22. Tillbyggnad tlygplanhall (CVM) 
23. Ventilationsanläggning (CVM) 
24. Tillbyggnad kontor (CVÖ) 
25. Projektering tvätteri Boden 
26. Tvätteri Visby 
27. Containers för tvättransporter 

Beräknad 
kostnad 

0,6 
13,5 
2,0 
0,5 
2.5 
2.0 
1,7 

10.0 
0,8 
0,9 
1.2 
0,3 
5,6 
0,4 
2,0 
2,5 
5,8 
2,8 

Beräknad 
utgift 
1977/78 

0,6 
4,5 
2.0 
0,5 
2,5 
2,0 
1,7 
4.0 
0,8 
0,9 
1.2 
0,3 
3,0 
0,4 
1,0 
1.8 
3.0 
2.8 
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I fråga om de större nyinvesteringarna anför FFV i huvudsak följande. 
1. Zakrisdalsverken har starkt behov av nya kontorslokaler och skydds

rum. 
3. Ny verkstadslokal behövs för montering av tändrör m. m., då den nu

varande lokalen dels är för liten, dels inte är lämplig från miljösynpunkt. 
8. För att fullfölja den planenliga utökningen av resurserna för tillverk

ning av mekaniska detaljer för pansarvärnsammunition bör vissa maskin

investeringar göras. 
11. Behovet av en ersättning och modernisering av maskinparken för 

produktion av handvapenammunition är mycket stort. 
12. Under föregående budgetår investerades i utrustning för kallsprut

smidda detaljer i ammunition. För nästa budgetår krävs viss kompletteran
de efterbehandlingsutrustning. 

14. Tillverkning av pipor till automatkarbin AK 4 sker bl. a. genom kall
hamring. Nuvarande maskin är åtta är gammal och maximalt utnyttjad. 

Genom att kallhamringstekniken kan utnyttjas i större grad behövs nu yt
terligare en maskin. 

15. Komplettering och utökning av maskin parken för produktion av 

ETP-bussningen behövs med hänsyn till efterfrågan på produkten. 
16. Nuvarande marketenteri uppfyller inte kraven på hygien, rationell 

hantering eller rätt arbetsmiljö för de anställda. Ett nytt marketenteri be

höver därför uppföras. 
17. Modern, alltmer komplicerad försvarsmateriel medför att behovet 

av kvalificerade teknikertjänster ökar, såsom underhållsföreskrifter, drift
analys och tekniska utredningar. Kontorslokalerna i Arboga är inte dimen

sionerade för vare sig dagens eller framtida behov. En ny kontorsbyggnad 

behöver därför uppföras. 
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22. En av de flygplanhallar som f. n. disponeras för reparationer och till
syn av flygplan och helikoptrar är från år 1922 och hårt nedsliten. Eftersom 
förväntade underhållsarbeten på såväl flygplan 37 som helikoptrar kom
mer att kräva ytterligare lokalutrymme bör en av de modernare hallarna 
byggas till för att skapa erforderligt utrymme. 

23. Förbättrat ventilationssystem för personal som arbetar bl. a. med 

flygbränsle är ett starkt krav varför nuvarande ventilationsanläggning be
höver förbättras. 

24. Verksamheten vid CVÖ har expanderat så att nuvarande kontor inte 
är tillräckligt. En tillbyggnad är därför nödvändig. 

25. Ett nytt tvätteri i Boden är nödvändigt. Projekteringen bör därför få 
påbörjas. Landstinget i Norrbottens län har ställt sig som garant för pro
jekteringskostnaden. 

26. Ett nytt tvätteri i Visby är nödvändigt då det gamla är helt nedslitet. 
Kommunen har ställt sig som garant för projekteringskostnadema upp till 
500000 kr. 

27. På de ställen där så ännu ej sker bör tvättgodstransportema ske i 
containers. 

Vad gäller tvätteriinvesteringar avser FFV att ta investcringsmedlen i 
anspråk endast om berörda landsting och kommuner förklarar sig villiga 
att överta kostnadsansvaret. 

För reinvesteringar i maskiner och utrustningar begärs 27,5 milj. kr.. 
varav 7 milj. kr. avser tvätterierna. 

För budgetåret 1977/78 räknar FFV med en medelsförbrukning av 119,1 
milj. kr. 

FFV beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1977/78 till 124,8 milj. kr. 
Detta innebär en ökning av anslaget med 59,8 milj. kr. jämfört med inneva
rande budgetår. 

Föredraganden 

Riksdagen fattade våren 1976 beslut i fråga om FFV:s framtida verksam
hetsinriktning, organisation m. m. (prop. 1975/76: 122, NU 1975/76: 62, 
rskr 1975/76: 420). Beslutet innebär bl. a. att verksamheten i ökad utsträck
ning koncentreras till tillverkning och underhåll av försvarsmateriel samt 
till viss kompletterande civil produktion. Vidare bör enligt samma beslut 
vissa av de aktiebolag, vilkas aktier f. n. förvaltas av FFV, överlåtas till 

annan huvudman. Konfektions- och tvätterisektorerna bör enligt beslutet 
avvecklas. Tills detta är gjort kommer FFV att vara organiserat i en kon
cernledning, staber samt sex sektorer, nämligen försvarsmateriel, under
håll, industriprodukter, allmateriel, tvätterier och konfektion. 

Centrala beklädnadsverkstaden i Karlskrona avses komma att bli av
vecklad den 30juni 1976. Trivab konfektions AB i Ängelholm avses senare 
att försäljas till annan huvudman. Ställning har ännu inte tagits till Telubs 
framtida huvudmannaskap. I syfte att få till stånd ett förändrat huvudman-
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naskap för de tvätterier som f. n. drivs av FFV pågår förhandlingar med fö

reträdare för berörda landstings- och primärkommuner. När förhandling
arna har avslutats avser jag att återkomma i denna fråga. 

FFV sysselsatte vid utgång'.!n av budgetåret 1975/76 8500 personer och 
hade under budgetåret en omsättning på 977,6 milj. kr. Exkl. tvätteriverk
samheten uppgick antalet anställda till 6 150 personer och omsättningen till 
778,8 milj. kr. Större delen av verksamheten vid FFV avser att tillgodose 
behov hos det svenska försvaret genom produktion av försvarsmateriel 
och tjänster. Budgetäret 1975/76 uppgick den samlade faktureringen, exkl. 
tvätteriverksamheten och allmateriel, gentemot det svenska försvaret till 
ca 500 milj. kr. Detta motsvarar 62 % av verkets omsättning exkl. tvätteri
verksamheten. 

FFV har i sin anslagsframställning begärt 119, 1 milj. kr. till investeringar 
under det kommande budgetäret. Detta belopp är 50,6 milj. kr. större än 

investeringsramen inkl. vad som har anvisats pä tilläggsbudget för inneva
rande är. 

För försvarsmaterielsektorn begärs 57,6 milj. kr., varav 7,3 milj. kr. för 

att fullfölja uppförandet av en godsterminal vid Zakrisdalsverken, 5 milj. 
kr. till ett nytt kontor med skyddsrum vid Zakrisdalsverken, 2,5 milj. kr. 

till en ny verkstadslokal för bl. a. tändrörsmontering, 3 milj. kr. till kapaci
tetshöjande maskininvesteringar vid Zakrisdalsverken, 4,5 milj. kr. till in

vesteringar i ammunitionsmaskiner vid Vanäsverken, 2 milj. kr. till utrust
ning för kallsprutsmide vid Vanäsverken, 17 milj. kr. till komplettering av 
ett sprängämnesgjuteri vid Vingäkersverken, 2, I milj. kr. till sammansätt
ningsbyggnad vid Vingåkersverken, 2,9 milj. kr. till komplettering av stört
ningsanläggningen vid Vingäkersverken, 2 milj.- kr. till maskiner för till
verkning av industriprodukter vid gevärsfaktoriet, 1,7 milj. kr. till ett nytt 
marketenteri vid centrala torpedverkstaden samt 7 ,6 milj. kr. till ett antal 
mindre investeringar. 

För underhållssektorn begär FFV sammanlagt 26,4 milj. kr., varav 8,4 
milj. kr. för verkstads- och kontorslokaler för elektronikavdelningen i Ar
boga, 1,3 milj. kr. till verkstad för telekomponenter i Arboga, 4 milj. kr. till 
kontorsbyggnad för teknikerpersonal i Arboga, 1,2 milj. kr. för oljeavskil
jare till avloppssystemet vid verkstaden i Arboga, 4,4 milj. kr. till kontors
byggnad för teknikerpersonal i Malmslätt, 3 milj. kr. till tillbyggnad av 
flygplanhall vid verkstaden i Malmslätt, 1 milj. kr. till tillbyggnad av kon
tor vid verkstaden i Östersund samt 3,2 milj. kr. till ett antal mindre inves
teringar. 

Till investeringar i tvätterisektom begärs 7 ,6 milj. kr., varav 1,8 milj. kr. 
till projektering och markinköp för ett nytt tvätteri i Boden, 3 milj. kr. för 
ett nytt tvätteri i Visby och 2,8 milj. kr. till anskaffning av containers för 
rationalisering av tvättgodstransporter. 

För reinvesteringar i utrustning har FFV begärt 27,5 milj. kr., varav 7 
milj. kr. avser tvätterisektorn. 
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Jag beräknar för investeringar inom FFV för nästa budgetår 82,5 milj. 
kr. Jag har i detta belopp inte inräknat några medel för nyinvesteringar i 
tvätterier i avvaktan på att förhandlingarna mellan staten och berörda 
landsting och primärkommuner skall avslutas. Till reinvesteringar har jag 
räknat så stor del av medlen som motsvarar de kalkylmässiga avskrivning
arna under budgetåret. I avvaktan på att förhandlingarna mellan staten och 
berörda landstingskommuner slutförs beräknar jag nödvändiga medel för 
reinvesteringar inom tvätterierna till 3,5 milj. kr. I övrigt bör det ankomma 
på regeringen att inom den angivna investeringsramen avgöra vilka av de i 
anslagsframställningen upptagna investeringarna som bör utföras eller på

börjas under det kommande budgetåret. 
Anslagsbeloppet för budgetåret 1977/78 bör på sedvanligt sätt beräknas 

med en marginal av 10 % utöver investeringsramen för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsanvändning

en. Av den behållning på 5,3 milj. kr. som förutses finnas under anslaget 
vid utgången av innevarande budgetår bör reserveras 660000 kr. för pro
jektering av nytt tvätteri i Norrland i enlighet med tidigare beslut. Sedan 
övriga 4,6 milj. dragits av förordar jag ett anslag av (82,5+ 8,3-4,6 =) 86,2 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnader och utrustning för budgetåret 1977/78 anvisa ett 
investeringsanslag av 86200000 kr. 
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F. STATENSVATTENFALLSVERK 

I. F: 1. Kraftstationer m. m. 

1975/76 Utgift 1926317 806 Behållning 183178473 

1976/77 Anslag 1 1986000000 

1977/78 Förslag 2265000000 
1 Härutöver har anvisats 243 600 000 kr. på tilläggs budget I. 

Statens vattenfallsverk inrättades som affärsdrivande verk år 1909 och 

fick sin nuvarande organisation efter beslut av 1961 och 1974 års riksdagar 
(prop. 1961: 168, SU 1961: 162, rskr 1961: 368 och prop. 1974: I bil. 15 s. 
211, NU 1974:26, rskr 1974: 198). 

Vattenfallsverket handhar statens kraftverksrörclse och kanalrörelsen 
vid Trollhätte kanal samt verkar för en rationell elenergiförsörjning i riket. 

Verket ombesörjer också beredskapsplanläggning av rikets elenergiför
sörjning. 

Vattenfallsverket beslutar om leverans av elenergi från verkets anlägg

ningar och fastställer avgifter för så.dan leverans. Anläggningar och bygg

nader som behövs för verksamheten uppförs av verket. 

Utgifterna för vattenfallsverkets investeringar bestrids från investe
ringsanslaget Kraftstationer m. m. dels genom inkomstmedel som uppbärs 
och redovisas av verket, dels genom medel som i övrigt ställs till verkets 
förfogande. 

Vattenfallsverket förvaltar statens aktier i elproduktionsbolagen Bastu

sels Kraft AB, Bergeforsens Kraft AB, Brå vallakraft AB, Fors marks Kraft
grupp AB, Fyriskraft AB. AB drytforsen, AB Kattstrupeforsen, Rebnis 
Kraft AB, Stockholms Kraftgrupp AB, Söderfors Kraft AB, och AB Ume

forsen, i distributionsbolagen AB Alebygdens Elverk, AB Boxholms El

verk, AB Finspångs Elverk, Motala Ströms Kraft AB, Piteortens Eldistri
butions AB, Rönninge Elektriska AB. Singö-Fogdö Elektriska AB, AB Skil

lingaryds Elektricitetsverk, AB Stenungsunds Elverk, Umeå Elektriska 

Distributions AB, Vikbolandets Elektriska Kraft AB, Vingåkers Elverk AB, 
Viskans Kraft AB, AB Värmdö Elverk, AB Ånge Elverk, Östhammars El

verk AB samt i Kolbäcks Belysnings AB, AB Kärnkraftutbildning, Luleå 

Energiverk AB, Oljeprospektering AB, Petroswede AB, Svenska Petroleum 

AB, Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, Swedegas AB och Östgas AB. 

Ekonomisk översikt m. m. 

T i 11 gångarna i statens vattenfalls verks fond uppgick den 30 juni 1976 
till sammanlagt 17540 milj. kr., varav 15083 milj. kr. hänförde sig till na-
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turtillgångar och anläggningar, 980 milj. kr. till inventarier och förråd och 

återstoden till poster av finansiell natur. Sedan skulderna frånräknats var 

fondens kapitalbehållning 16 704 milj. kr. inkl. balanserade överskottsme
del. 

Vattenfalls verkets res u 1 ta trä k ni n g för de tre senaste budgetåren 

framgår av följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

1973/74 1974/75 1975/76 

Rörelseintäkter 2 068 156 2288161 2 708880 
Driftkostnader -1118086 -1156962 -1297281 

Rörelseresultat före 
avskrivningar 950070 1131199 1411599 

Avskrivningar -436163 -Sll 299 -736244 
Rörelseresultat 513907 619900 675355 
Finansiella och extra-

ordinära intäkter 
och kostnader, netto -2794 -8437 -7933 

Resultat före boksluts-
dispositioner och 
skatter 511113 611463 667422 

Bokslutsdispositioner 50077 50727 101049 
Kommunalskatter -25 173 -28014 -35 557 
Överskott 536017 634176 732914 
överskott av i medeltal 

disponerat statskapital 7,0% 7.25% 7.5% 

Engrosförsäljningen av fast kraft blev lägre än beräknat under budget

året 1975/76 till följd av den rådande lågkonjunkturen. Produktionen i 

Ringhals kraftstation kunde inte ske i förutsatt omfattning, vilket ledde till 
högre kostnader eftersom produktionsbortfallet måste ersättas med dyrare 
produktionsalternativ. Löner och övriga löpande kostnader ökade snabba

re än beräknat. De kostnadshöjningar som härigenom uppstod kunde inte 

helt kompenseras av kontraktsenliga index- och energipristillägg. Efter av

skrivningar och finansiella poster m. m. men före bokslutsdispositioner 

och kommunala skatter visade verksamheten ett resultat av 667 milj. kr. 
Detta resultat är 55 milj. kr. bättre än föregående budgetår men 118 milj. 

kr. sämre än vad som hade beräknats i driftstaten. Efter justering av av

skrivningar med 100 milj. kr. och efter skatter återstod ett nettoöverskott 

om 733 milj. kr., vilket svarar mot en förräntning med 7,5 % av det dispo

nerade statskapitalet. Det redovisade överskottet hänför sig helt till kraft

verksrörelsen, som uppvisade ett överskott om 735 milj. kr. För kanalrö

relsen uppstod ett underskott om 2 milj. kr. 

Antalet ans t ä 11 d a i tjänst hos vattenfalls verket vid slutet av budget

året 1975/76 var 11990 mot 11384 budgetåret 1974/75 och 11164 budget

året 1973/74. Antalet anställda har således fortsatt att stiga. Personalför

stärkningarna hänför sig i första hand till verkets byggande avdelningar. 
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Även inom drift--och administrationsavdelningarna har krävts ett ökat an
tal anställda bl. a. för drift av nytillkomna värmekraftanläggningar samt för 
planerings- och projekteringsuppgifter. 

Den för vattenfallsverket totala belastningen och totalt disponibla ener
gin under de tre senaste budgetåren framgår av följande sammanställning. 

1973/74 1974/75 1975/76 

Belastning (i GWhJ' 
Fasta leveranser: 
Industri 10820 11390 11740 
Kommunikationer 1480 1470 1430 
Kraftföretag 19720 21150 22840 
Egen detaljdistribution 1890 
Övriga konsumenter 350 
Överföringsförluster 

2120 2460 
350 370 

och reservkraft 2530 2830 3070 

Summa fasta leveranser 36790 39310 41910 

Leveranser av tillfällig kraft 
inom och utom landet 
inkl. överföringsförluster 3520 2240 3790 

Total belastning 40310 41550 45700 

Disponibel energi (i GWh) 
Vattenkraft 30300 30920 30820 
Värmekraft exkl. kärnkraft 3 830 2670 1810 
Kärnkraft 2050 5620 
Import 4030 3 710 5140 
Inköpt kraft från svenska 

leverantörer 2 150 2200 2310 

Totalt disponibel energi 40310 41550 45700 

1 I GWh (gigawattimme) = I milj. kilowattimmar. 

Vattenfallsverkets försäljning av normalkraft (fasta leveranser exkl. 
överföringsförluster) ökade under budgetåret 1975/76 i samma takt som 
under närmast föregående budgetår. Ökningen uppgick till 6,5 %. Verkets 

leveranser till industrin ökade med 3 ,2 % mot 5 ,3 % under budgetåret 
1974/75. Inom hela landets industri minskade elförbrukningen med 3,5%. 
Den främsta orsaken till att vattenfalls verkets försäljning till industrin öka
de är att det bland verkets abonnenter ingår vissa nyetablerade företag och 

företag som under budgetåret 1975/76 har tagit nya produktionsenheter i 
drift. Verket har dessutom övertagit en större industrileverans från ett an

nat kraftföretag. 
Leveranserna till kraftföretag och till egen detaljdistribution ökade rela

tivt kraftigt. Försäljningen till kommunikationsföretag sjönk något beroen
de på lågkonjunkturen. 

Under budgetåret 1975/76 togs i drift nya vattenkraftanläggningar med 
en medelårsproduktion av 130 GWh. Den totala produktionen av vatten-
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kraft var dock 100 GWh lägre än under budgetåret 1974/75 till följd av mins

kad vattentillgång jämfört med föregående budgetår. Produktionen av 
kärnkraft ökade med 3 570 GWh medan produktionen av fossileldad kraft 
minskade med 860 GWh. 

Vattenfallsverkets investeringsanslag och medelsförbruk
n in g under budgetåren 1973/74- 1975/76 redovisas i följande samman

ställning (I 000-tal kr.). 

1973/74 
1974/75 
1975/76 

lngäende 
behällning 

128619 
161626 
171996 

Anslag 

1418000 
1648900 
1937500 

Medelsför
brukning 

1384993 
1638 530 
1926318 

Utgäende 
behällning 

161626 
171996 
183178 

Från investeringsanslaget Kraftstationer m. m. hade för budgetåret 

1975/76 anvisats sammanlagt l 937,5 milj. kr., varav 190 milj. kr. på till
läggsbudget I (prop. 1975/76: 25 s. 81, NU 1975/76: 18, rskr 1975/76: 135). 
Anslagshöjningen motiverades dels av kostnadsökningar för det tidigare 

beslutade investeringsprogrammet, dels av aktieteckning i och utlåning till 

Söderfors Kraft AB. Den för samma budgetår fastställda investeringsra
men var 1924,5 milj. kr. Vattenfallsverket tog dessutom i anspråk 2,2 milj. 

kr. av anslagsreserven. Medlen hade ställts till verkets förfogande för tidi

gareläggning av vissa investeringsobjekt. 

Statens vattenfallsverk 

Allmänna energifrågor 

Förutsättningarna för vattenfalls verkets ut byggnads verksamhet har 

ändrats väsentligt under senare år. Största rollen spelar därvid de energi
politiska beslut som riksdagen fattade år 1975. Av betydelse är också att 
miljöfrågor i allt större omfattning påverkar möjligheterna att realisera nya 
utbyggnadsobjekt. Vidare kräver sysselsättningsfrågoma ökad hänsyn när 
arbetsplanerna skall läggas upp. De ändrade förutsättningarna innebär att 
verkets utbyggnadsplanering har fått en annan karaktär än tidigare både i 

fråga om att prognosera elförbrukningens tillväxt och i fråga om att välja 

utbyggnadsobjekt. 
I de energipolitiska beslut som riksdagen fattade i maj 1975 förutsätts att 

ökningen av elförbrukningen skall kunna begränsas till 6% per år under 
perioden 1973-1985. Förbrukningen hittills har utvecklats i en takt som 
klart understiger detta. för perioden från år 1973 t. o. m. juni 1976 har ök

ningen varit i genomsnitt 3 % per år. Stigande priser på elektrisk energi, 

höjd elskatt, milda vintrar och effekter av sparfrämjande åtgärder har bi-
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dragit till den relativt låga ökningstakten. Lågkonjunkturen har inverkat 

särskilt på industrins elförbrukning. 

Flera av de faktorer som har bidragit till en långsam ökning av elförbruk

ningen under de senaste åren är dock enligt vattenfalls verkets bedömning 

av engångskaraktär. Tidigare erfarenheter visar även att några år med låg 

tillväxt senare kan följas av perioder med mycket snabb ökningstakt. Ut

vecklingen under en förhållandevis lång tidsperiod bör därför studeras för 

att underlag för en säker bedömning av tendenserna för framtiden skall 
kunna erhållas. 

Kraftföretagen tar aktiv del i ansträngningarna att hushålla med energi. 

Vattenfallsverket deltar bl. a. i försök med värmepumpar och med energi

snåla hus. Verket kommer också att medverka vid byggande och drift av 

en vindkraftanläggning. Inom ramen för normal försäljningsverksamhet 
och kundkontakter deltar verket i samarbetsprojekt rörande energihushåll

ning i industrin. Kontinuerlig rådgivning och uppföljning sker också inom 

lokaluppvärmningsområdet. 

Vattenfallsverket understryker starkt att flertalet energisparätgärder 

kräver betydande investeringar. Insatser i syfte att spara energi måste där

för alltid vägas mot möjligheterna att producera ytterligare energi. 

Utbyggnad av mottryckskraft ses som en väg att minska beroendet av 

importerad olja. Det gäller så länge mottryckskraften ersätter kraftproduk

tion i oljekondensverk. Det bästa sättet att dämpa oljeimporten väsentligt 

är enligt vattenfallsverkcts uppfattning att fortsätta utbyggnaden av kärn
kraft. Produktion av bäde elektrisk energi och värme i kärnkraftverk mins

kar behovet av olja ytterligare. Vidare, framhåller verket, bör den elvärme 

stimuleras som kan tillgodoses utan att elektrisk energi i växande grad be
höver produceras i oljekondensanläggningar. 

Redan i anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 framhöll vatten

fallsverket att det f. n. saknas en för rationell försörjning med elektrisk 

energi ändamålsenlig projektreserv. Anledningen härtill är bl. a. svårighe

terna att få den prövning genomförd som enligt den fysiska riksplanering

ens intentioner skall göras i god tid före beslut om utbyggnad av produk

tionsanläggningar. Detta inger bekymmer om hur situationen skall bemäst

ras, framför allt i det fall förbrukningen av elektrisk energi blir större än 

väntat. 
För att öka handlingsfriheten är det enligt vattenfallsverkets mening 

angeläget att skapa en bättre projektreserv. Om detta skall bli möjligt mås

te förberedelsearbeten för alternativa utbyggnadsobjekt kunna bedrivas. 

Sådana förberedelser föregriper inte några beslut om att uppföra nya an

läggningar, men ger ett bättre beslutsunderlag för olika handlingslinjer. 

Olja och uran kommer sannolikt på sikt att bli svårare att upphandla på 

världsmarknaden. De beslut som har fattats beträffande oljeförsörjningen. 
t. ex. ökad oljelagring och bildandet av Svenska Petroleum AB, kommer att 

förbättra beredskapen när det gäller att möta eventuella kriser i oljetillför

seln. 
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En tryggad försörjning med kärnbränsle är av mycket stor betydelse för 

produktionen av elektrisk energi. Mot bakgrund av de växande svårighe

terna under det senaste året att upphandla uran på den internationella 

marknaden anser vattenfallsverket att inhemsk utvinning av uran snarast 

bör påbörjas. 

Vattenkraften har under årtionden dominerat produktionen av elektrisk 

energi i vårt land. För bara ett fåtal år sedan ansågs allmänt att kärnkraften 

skulle bli lösningen för Sveriges framtida elförsörjning. Med hänsyn härtill 

bedömdes ytterligare utbyggnad av vattenkraft kunna begränsas. Såsom 

situationen nu har utvecklat sig ter det sig emellertid enligt vattenfallsver

ket angeläget att en väsentlig del av de ännu outnyttjade vattenkrafttill

gångarna i landet får byggas ut. 

Elförsörjningen 

Produktionen av elektrisk energi i landet samt import uppgick under 

budgetåret 1975/76 till 90 120 GWh1 , vilket innebär en ökning med närmare 

5 tOO GWh jämfört med budgetåret innan. Under budgetåret 1975/76 till

kom nya vattenkraftanläggningar med en produktion av ca I I 00 GWh un

der ett år med normal vattentillgång. Den totala produktionen av vatten

kraft minskade dock med nära 3 000 G Wh jämfört med närmast föregående 

budgetår, vilket helt förklaras av den lägre tillrinningen under budgetåret 

1975/76. Nederbörden uppgick till 85 % av normal nederbörd mot 120 % 

under budgetåret innan. 

Produktionen av kärnkraft ökade under budgetåret 1975/76 med ca 9 300 

GWh till totalt drygt 14 800 GWh. Kärnkraftens andel i den totala elproduk

tionen var 16,5 %. Två kärnkraftblock2 togs i kommersiell drift, nämligen 

Barsebäck l om 580 MW3 och Ringhals I om 760 MW. Om motsvarande 
kraftmängd skulle ha producerats i moderna kondenskraftverk hade detta 

medfört en förbrukning av 4 milj. m3 olja. Produktionen från kärnkraftver

ken motsvarade 68 % av den energimängd som maximalt skulle ha kunnat 

produceras med beaktande av behövlig tid för bränslebyten och normal 
översyn. 

Produktionen av fossileldad kraft - huvudsakligen oljebaserad - under 

budgetåret 1975/76 minskade med ca 3 000 G Wh jämfört med närmast före

gående budgetår. Minskningen faller praktiskt taget helt på oljekondens

kraft. 

Elkonsumtionen i landet inkl. överföringsförluster ökade med 3,9 % un

der budgetåret till totalt 83 840 GWh. Exporten av elektrisk energi - hu-

1 I GWh (gigawattimme) = I milj.kilowattimmar. 
2 Block används som benämning på en enhet av värmekälla (t. ex.reaktor) jämte tur
biner och generatorer. En enhet bestående av enbart turbin och generator benämns 
aggregat. 
3 MW (megawatt)= I 000 kilowatt. 
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vudsakligen leveranser till Finland - uppgick till 6 280 GWh och importen 

till 8 140 GWh. 
Industrin minskade under budgetåret 1975/76 sin elkonsumtion med 

3,5 % jämfört med budgetåret innan. I de från elsynpunkt tungt vägande 

grupperna massa- och pappersindustri samt järn-. stål- och metallindustri 
sjönk elförbrukningen med 7 %. Minskningen förklaras främst av konjunk

turläget. Inom gruppen hushåll. handel m. m. ökade elförbrukningen med 

14 % bl. a. beroende på att vintern var väsentligt kallare än under närmast 

föregående är. 
I prop. 1975: 30 om energihushållning m. m. antas elkonsumtionen öka 

med i genomsnitt ca 6% per år under perioden 1973-1985. Detta motsva

rar en förbrukning av 117 TWh1 år 1980 och 159 TWh år 1985. 

Statens industriverk gjorde under år 1975 en studie (SOU 1975: 96) över 

den totala energiförbrukningen under tiden 1975-1980. Studien ingår i un

derlagsmaterialet till rapporten (SOU 1975: 89) Långtidsutredningen 1975. 

Industriverket har beräknat elförbrukningen år 1980 till 111 a 114 TWh, 

dvs. till en något lägre nivå än den som erhålls vid en genomsnittlig årlig 

ökning av 6 % från år 1973. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 lade vattenfallsverket 

fram en prognos över belastnings utvecklingen inom sitt distributionsområ

de t. o. m. år 1985. Denna prognos. som bedömdes stå i god samklang med 

riksdagens energibeslut, innebar en avsevärt lägre belastning - ca 12 % -

för vattenfallsverket än enligt prognoser frän början av 1970-talet. 
Vattenfalls verket har under våren 1976 genomfört ytterligare studier be

träffande den sannolika belastningsutvecklingen inom det statliga kraftsy
stemet. Utvecklingen är nu mer svårbedömbar än tidigare. Bränslekrisen 
är 1973 har medfört en rad åtgärder som har ändrat förutsättningarna för 

deri ekonomiska utvecklingen i dess helhet. Anpassningen härtill är med 

säkert ännu inte avslutad. Enligt verket kan också väntas en medveten 

styrning med skatter och regleringar för att målen beträffande energi
förbrukningens utveckling skall uppnås. Det är ännu inte möjligt att säkert 

överblicka vilken inverkan dessa åtgärder har haft eller kommer att ha på 
den totala energiförbrukningen och på fördelningen mellan elenergi och 

andra energiformer. 

Vid de studier som har genomförts inom vattenfalls verket har framkom

mit vissa indikationer på lägre belastningsvärden än enligt 1975 års pro

gnos. Det bör dock beaktas att de senaste årens milda vintrar och den dju

pa konjunktursvackan har medfört en låg förbrukningsökning. Detta kan 

innebära risk för att den framtida elförbrukningen underskattas. Vatten

fallsverket anser det mot denna bakgrund nödvändigt att avvakta utveck

lingen åtminstone ett år innan den tidigare fastställda belastningsprogno

sen omprövas. En sådan omprövning bör också samordnas med den pro-

1 I TWh (terawattimme) = I miljard kilowattimmar. 
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gnos för landets elkonsumtion på längre sikt som Centrala driftledningen 
(CDL) planerar att lägga fram under år 1977. Vattenfallsverket har därför 
valt att bibehålla föregående års prognos oförändrad. För en avvaktande 
hållning talar även att verkets utbyggnadsprogram för nästa budgetår inte 
innehåller något nytt utbyggnadsobjekt som är motiverat av kraftbalans

skäl. Verksamheten vid redan påbörjade utbyggnader styrs i högre grad av 
sysselsättningssynpunkter än av måttliga förändringar i belastningsutveck

lingen. 

· Utbyggnadsprogram 

Under budgetåret 1975/76 togs i drift Porjus kraftstation i Luleälven 

(ombyggd), ett nytt aggregat i Torpshammars kraftstation i Gimån, en gas
turbin i resp. Hallstavik och Gunnarsbo samt två gasturbiner i vardera La

hall och Stallbacka. Kärnkraftblocket Ringhals I, som tidigare har tagits i 
provdrift, togs under budgetåret 1975/76 i kommersiell drift. 

Tidigare beslutade och nu föreslagna produktionsanläggningar framgår 
av följande sammanställning. 

Utbyggnadsobjekt 

Tidigare beslutade 
Rand i 
Ritsem 
Kärnkraft, block 3 
Juktan 
Harsprånget, aggregat 4 
Kärnkraft, block I 
Söderfors 
Näs (ombyggnad) 
Porjus, aggregat 12 
Kärnkraft, block 4 
Åsele 
Harsprånget, aggregat 5 
Kärnkraft, block 2 
Ligga, aggregat 3 
Kärnkraft, block 3 
Stenkullafors 

Nu föreslaget 
Lilla Edet, aggregat 4 

Älv/förläggningsort 

Lilla Lule älv 
Luleälven 
Ringhals 
Umeälven 
Luleälven 
Forsmark 
Dalälven 
Dalälven 
Luleälven 
Ringhals 
Ångermanälven 
Luleälven 
Forsmark 
Luleälven 
Fors mark 
Ångermanälven 

Göta älv 

Planerad 
idrifttagning 
budgetår 

1976/77 
1977/78 
1977/78 
1978/79 
1978/79 
1978/79 
1978/79 
1979/80 
1979/80 
1979/80 
1980/81 
1980/81 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1982/83 

1980/81 

Utbyggnaderna av Porjus, Harsprångets och Ligga kraftsta

tioner i Luleälven med ytterligare aggregat föreslogs i vattenfalls verkets 

anslagsskrivelse år 1974 trots att effekttillskotten inte erfordrades från 
kraftbalanssynpunkt under åren närmast efter beräknad idrifttagning. De 

negativa ekonomiska konsekvenserna bedömdes då vara av måttlig storlek 

och verket ansåg arbetsgivarinsatserna rimliga med hänsyn till sysselsätt-
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ningcn i området. Vissa senareläggningar har gjorts med anledning av den i 
föregående års belastningsprognos förutsedda långsammare belastnings

tillväxten. De redovisade effektutbyggnadernas lönsamhet har med nu gäl

lande kostnader trots detta försämrats, vilket har ökat de ekonomiska mo

tiven för ytterligare senareläggningar. Konsekvenserna härav för syssel

sättningen skulle emellertid bli besvärande. Vattenfallsverket anser därför 

att de beslutade utbyggnaderna bör fullföljas men att verket genom av

skrivningsanslag bör kompenseras för de kostnadsökningar som uppkom

mer genom att anläggningarna kommer till stånd ett antal år innan de be

hövs från kraftsynpunkt. Behövligt avskrivningsanslag, som preliminält 
har beräknats till ca 200 milj. kr., bör enligt verket fastställas sedan anlägg

ningarna har tagits i drift. 

Vattenfallsverket har fortsatt det i anslagsskrivelsen för budgetåret 

1976/77 omnämnda arbetet med att undersöka vilka återstående vatten

kraftobjekt som kan byggas ut i redan exploaterade älvar. Bl. a. har förut

sättningarna för att installera ett fjärde aggregat i Lilla Edets 

kraftstation i Göta älv kartlagts. Härigenom kan spillet i Lilla Edet be

gränsas. Med ett nytt aggregat ökar stationens effekt med 13 MW och års

produktionen med 70 GWh. Kostnaden bedöms jämförbar med kostnaden 

för nyproducerad oljekraft. Aggregatet kan färdigställas till våren 1981. 

Krafttillskottet behövs inte förrän några år senare. Från sysselsättnings

synpunkt är det emellertid fördelaktigt om arbetena kan sättas igång samti

digt som pågående anläggningsarbeten i Ringhals minskar i omfattning. 

Härför behövs begynnelseanslag under budgetåret 1977/78. Ansökan om 

tillstånd till utbyggnaden har lämnats in till vattendomstolen. 
Med den utbyggnad av Lilla Edets kraftstation med ett fjärde aggregat 

som vattenfallsverket nu föreslår utöver tidigare beslutade anläggningar 

erhålls energi- och effektbalanser i det statliga kraftsystemet enligt här re
dovisade sammanställningar. 

Energibalanserna visar att det är möjligt att tillgodose den förutsedda 

förbrukningen av elektrisk energi t. o. m. budgetåret 1981/82 med befintli

ga, beslutade och nu föreslagna produktionsanläggningar. En viss brist 

föreligger under budgetåren 1982/83 och 1983/84. Bristen under förstnämn

da budgetår är inte så stor att den enligt vattenfalls verket nu bör föranleda 

några åtgärder. Bristen budgetåret 1983/84 bör enligt verket kunna täckas 

genom utbyggnader som inte kräver begynnelseanslag under budgetåret 

1977/78. 
Från effektsynpunkt beräknas leveranssäkerheten bli tillfredsställande 

under samtliga redovisade budgetår. 

Beträffande pågående projektplanering i övrigt framhåller vattenfalls ver

ket i korthet följande. 
Våren 1976 godkände regeringen avtal mellan vattenfalls verket, Luleå 

kommun och Norrbottens Järnverk AB (NJA) om samarbete för utnyttjan

de i ett kraftvärmeverk av överskottsgas från NJA:s anläggningar (prop. 
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Energibalanser budgetåren 1977/78-1983/84 (i TWh) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Prima förbrukning enligt 
normalårsprognosen inkl. 
tillkommande prima förbrukning 
(0.5 TWh) vid exceptionella 
torrårsförhållanden 47,2 50,7 54,6 58,8 63,0 67,0 71,3 

Försäljning till andra kraftföretag 
inkl. export 2,8 3,1 2.2 1,3 2,4 2,7 2,0 

Summa förbrukning 50,0 53,8 56,8 60,1 65,4 69,7 73,3 

Krafttillgång från egna befintliga 
och beslutade vattenkraft-
anläggningar. medelår 29,3 29,7 29,8 30,I 30,2 30,3 30,4 

Krafttillgång från föreslagna 
nya vattenkraftanläggningar, 
medelår 0,1 0,1 0,1 

Krafttillgång från egna befintliga 
och beslutade värmekraftan-
läggningar vid medeltillgänglighet 

fossileldad kraft 13,I 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
kärnkraft 12,0 17.7 22,8 27,2 28.1 31,8 33,8 

Krafttillgångar från föreslagna nya 
värmekraftanläggningar vid 
medeltillgänglighet 

fossileldad kraft 
kärnkraft 

Köp från andra kraftföretag 
inkl. import 5,6 5,7 5.0 4,1 4,1 4,1 4.1 

Brist enligt energikriteriet' 0,9 2,6 

1 Total produktionsförmåga = 0,8x vattenkraftproduktion och 0,9x värmekraftproduktion. 

Effektbalanser budgetåren 1977/78-1983/84 (i MW) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Den prima förbrukningens 
maximal värde 8550 9230 9980 10800 11570 12310 131 JO 

Försäljning till andra kraftföretag 
inkl. export 193 258 200 25 300 300 150 

Summa belastning 8743 9488 10180 10825 11870 12610 13260 

Installerad effekt i egna befintliga 
och beslutade vattenkraftan-
läggningar 6114 6884 6904 7590 7766 7822 7822 

Installerad effekt i föreslagna 
nya vattenkraftanläggningar 13 13 13 

Installerad effekt i egna befintliga 
och beslutade värmekraft-
anläggningar 

fossilcldad kraft 2468 2468 2468 2468 2468 2468 2468 
kärnkraft 1584 3166 4078 4748 4748 4748 5 528 

Installerad effekt i föreslagna nya 
värme kraftanläggningar 

fossileldad kraft 
kärnkraft 

Köp från andra kraftföretag 558 421 271 121 121 121 121 

Summa installerad effekt 10724 12939 13721 14927 15 II6 15172 15952 

Effektreserv 1981 3451 3541 4102 3246 2562 2692 
D:o i % av prima förbrukningens 

maximalvärde 23,2 37,4 35.5 38,0 28,0 20,8 20,5 

21-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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1975/76: 125 s. 44, NU 1975/76: 65, rskr 1975/76: 399). Ett första block av

sågs bli taget i drift under budgetåret 1981 /82. Planerna för kraftvärmever
ket är f. n. under omprövning. Vattenfalls verket avser att äterkomma med 

särskild framställning om behov av medel m. m. när underlag härför före

ligger. 

I syfte att uppnå behövlig flexibilitet i utbyggnadsplaneringen har vat

tenfallsverket ansökt om lokaliseringstillstånd för ett fossileldat kondens

kraftverk om sammanlagt 2 000 MW i Nynäshamn. Ansökan har dock 

avslagits, sedan naturvårdsverket och Nynäshamns kommun avstyrkt till

ständ att uppföra en fossileldad anläggning av denna storlek. Vattenfalls

verket överväger om verket skall lämna in en modifierad ansökan avseen

de ett mindre projekt i syfte att klarlägga möjligheterna att förlägga ett fos

sileldat kondenskraftverk till Nynäshamn. 

Göteborgs kommun har sett ut en förläggningsplats för ett kraftvärme

verk i Göteborg. Tvä kraftvärme block om vartdera 250 MW bedöms 

kunna lokaliseras till detta läge. Projekteringen kommer att bedrivas ge

mensamt av vattenfallsverket och Energiverken i Göteborg och avses bli 

slutförd under är 1978. Det skulle göra det möjligt att ta ett första block i 

drift under är 1983. Parallellt med projekteringen av kraftvärmeverket un

dersöks förutsättningarna för att leverera värme från kraftstationerna i 

Ringhals eller Stenungsund till Göteborg. 

I ans\agsframstä\lningcn för innevarande budgetår begärde vattenfalls

verket begynnelseanslag för utbyggnad av ett kraftvärmeverk i Esk i Is tu -
n a. Sedan fortsatta undersökningar hade utvisat en allt sämre lönsamhet 

för projektet hemställde vattenfallsverket att beslut om utbyggnaden skul
le uppskjutas. Därmed fö1föll verkets samarbetsavtal med Eskilstuna kom

mun. Vattenfallsverket avser nu att ta upp frågan om ett nytt samarbetsav
tal med kommunen för att undersöka om ett kraftvärmeverk kan byggas 

vid en senare tidpunkt och eventuellt med en annan utformning. 
Diskussioner om utbyggnad av kraftvärmeverk pågår även med andra 

kommuner. Så snart dessa diskussioner har gett resultat avser vattenfalls
verket att återkomma med förslag. 

Inom Stock ho I m s Kraftgrupp AB fortsätter projekteringen av ett 

kärnkraftvärmeverk. Bl. a. studeras möjligheterna att placera anläggningen 

i berg samt de ekonomiska förutsättningarna att leverera värme till Stor

stockholmsområdet från olika förläggnings platser jämfört med värme\eve

ranser från ett fjärde kärnkraftblock i Forsmark. 

Förberedelsearbetet för en utbyggnad av Säd va kraftstation och en 

utökning av Sädvajaure reglering i Skellefteälven har inte fortlöpt så 

snabbt som tidigare har förutsatts. Samarbetsparterna Skellefteå kommun, 

Boliden AB och vattcnfallsverket avser dock fortfarande att fullfölja pro

jektet under förutsättning att det kan genomföras i huvudsak så som har 

planerats. Vattcnfallsverket kommer att inge konsortialavtal för godkän

nande så snart förhandlingarna mellan parterna har avslutats och fullstän-
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digare underlag föreligger. Anläggningen bedöms nu kunna färdigställas ti
digast under budgetåret 1980/81, vilket skulle kräva begynnelseanslag un

der budgetåret 1977 /78. 
Vattenfalls verkets planer på att bygga ut Gran bo forsen i lndalsälvcn 

i samarbete med Östersunds Elektriska AB kvarstår. Tillståndsfrågan kan 
dock inte avgöras förrän betänkandet (SOU 1976: 28) Vattenkraft och mil

jö 3 har behandlats av statsmakterna. Så snart förutsättningarna för ut

byggnaden kan överblickas avser vattenfallsverket att inkomma med kon
sortiala vtal för godkännande och begära erforderligt begynnelseanslag. 

Anläggningen kan färdigställas tidigast under budgetåret 1979/80, i vilket 
fall krävs begynnelseanslag under budgetåret 1977/78. 

Såsom vattenfalls verket tidigare har framhållit saknar verket f. n. en för 

rationell försörjning med elektrisk energi ändamålsenlig projekt re -
ser v. Projektreserven skall kunna tas in i utbyggnadsprogrammet med 
kort varsel när det lir påkallat från kraftförsörjningssynpunkt eller av kon

junkturmässiga skäl. I reserven ingår f. n. två gasturbiner om tillsammans 
ca 150 MW och oljclagringsanläggningar om tillsammans 750 000 m3. Som 
reserv betraktar verket också den fossileldade anläggning som verket un

dersöker lokaliseringsförutsättningama för i Nynäshamn. 

Ett utnyttjande av den befintliga projektreserven skulle innebära att den 

fossileldade delen av elproduktionsapparaten utökas. Detta är enligt vat
tenfallsverkets mening i och för sig inte önskvärt men kan bli nödvändigt 

av tidsskäl. 

Medelsförbrukning 

Vattenfallsverkets investeringsram för budgetåret 1976/77 är fast

ställd till I 986 milj. kr. Härutöver disponerar verket enligt särskilt beslut 
3,8 milj. kr. av konjunkturreservmedel. Sammanlagt står därmed 1989,8 
milj. kr. till verkets förfogande under budgetåret 1976/77. Medelsbehovet 
inkl. nämnda konjunkturreservmedel beräknas nu till 2 334,8 milj. kr., vil
ket överstiger investeringsramen med 345 milj. kr. Större delen av det öka
de medelsbehovet beror på löne- och prisstcgringar samt vissa tillkomman
de arbeten oeh åtgärder vid pågående vattenkraft- och värmekraftutbygg

nader. 
För budgetåret I 9 7 7 / 7 8 har vattenfalls verket beräknat ett medels

behov av 2 335,9 milj. kr. Fördelningen på olika typer av investeringsob

jekt framgår av följande sammanställning som också utvisar den verkliga 

medelsförbrukningen och det beräknade medelsbehovet för resp. budget

åren 1975/76 och 1976/77 (milj. kr.). 
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Vattenkraftanläggningar 
Kärnkraftanläggningar 
Fossileldade anläggningar 
Kärnbränsle 
Fossila bränslen m. m. 
D,istributionsanläggningar 
Ovriga ändamål 

Kanalanläggningar 

Verklig medels
förbrukning 

1975/76 

344,5 
926,7 
34,0 

111.7 

463,2 
34,0 

1914,1 
12,2 

1926,3 

Beräknad mcdels
förbrukning 

1976/77 

517,8 
I 022,I 

3,6 
169.0 

12.7 
547,9 
61,7 

2334,8 

2334,8 

324 

1977/78 

465,4 
I 089.6 

0.9 
175,0 

12,6 
531.4 
61.0 

2335,9 

2335,9 

För vatten k rafta n l äggn inga r föreslår vattenfalls verket följande 

investerings program ( l 000-tal kr.). 

Summa Faktisk ut- Beräknad medels-
anslags- gift t. o. m. förbrukning 
behov 1976-06-30 

1976/77 1977/78 

I. Företag påbörjade före 1976-07-01 
Ritsems kraftstation med Sitasjaure 

reglering 478000 260300 128500 75 800 
Randi kraftstation med Randijaure 

reglering 178000 143100 32900 1800 
Juktans pumpkraftstation 451 000 178100 137800 89400 
Harsprångets kraftstation, 

aggregat 4 och 5 379000 67000 73900 79600 
Porjus kraftstation, aggregat 12 166000 23 700 25 300 44300 
Åsele kraftstation 126000 12000 9600 30500 
Stenkullafors kraftstation 191000 2000 5300 6300 
Kapitaltillskott till Söderfors 

Kraft AB 38500 46000 
Kapitaltillskott för ersättnings-

kraft m. m. -1900 -2200 
Anläggningsmedel till reglerings-

företag 5200 
Efterarbeten och skaderegleringar för 

idrifttagna vattenkraftanläggningar 32100 7700 
482000 384400 

Il. Företag som påbörjas 1976/77 
Ligga kraftstation, aggregat 3 228000 100 12800 42900 
Näs kraftstation, ombyggnad 86000 100 13000 25 300 

35800 68200 

III. Företag a1•sedda all påbörjas 1977/78 
Lilla Edets kraftstation, aggregat 4 85000 12800 

12800 
517800 465400 
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Redogörelse för Ritsems kraftstation med Sitasjaure reglering 
har lämnats i prop. 1971: I (bil. 15 s. 147) och i prop. 1972: I (bil. 15 s. 113). 

Anläggningskostnadcn, som tidigare har angetts till 403 milj. kr., beräknas 

nu bli 478 milj. kr. Färdigställandet av anläggningen har senarelagts några 

månader och stationen planeras nu bli tagen i drift i början av lir 1978. Re
dogörelse för Randi kraftstation med Randijaure reglering har 

lämnats i prop. 1973: I (bil. 15 s. 125). Anläggningskostnaden, som tidigare 

har angetts till 157 milj. kr., beräknas nu bli 178 milj. kr. Redogörelse för 

Ju k tan s p u m pk raft station har lämnats i prop. 1973: I (bil. 15 s. 125). 

Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 365 milj. kr., beräknas 
nu bli 451 milj. kr. Färdigställandet av anläggningen har senarelagts ett år 

på grund av dåligt berg och vattenläckage. Stationen planeras nu bli tagen i 

drift hösten 1978. Redogörelse för utbyggnad av Harsprångets kraft

station med ett fjärde och ett femte aggregat har lämnats i prop. 
1974: I (bil. 15 s. 192) och i prop. 1975: 30 (bil. I s. 508). Den sammanlagda 

anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 305 milj. kr., beräknas 

nu bli 379 milj. kr. Färdigställandet av det femte aggregatet har senarelagts 

nio månader och det planeras nu bli taget i drift under budgetåret 1980/81. 

Redogörelse för utbyggnad av Porjus kraftstation med ett tolfte ag

gregat har lämnats i prop. 1975: 30 (bil. Is. 508). Anläggningskostnaden, 

som tidigare har angetts till 127 milj. kr., beräknas nu bli 166 milj. kr. Fär

digställandet av aggregatet har senarelagts två månader men det beräknas 
fortfarande bli taget i drift under budgetåret 1979/80. Redogörelse för 

Åsele kraftstation har lämnats i prop. 1974: I (bil. 15 s. 192). Anlägg

ningskostnaden, som tidigare har angetts till 107 milj. kr., beräknas nu bli 
126 milj. kr. Redogörelse för Stenkullafors kraftstation har lämnats i 

prop. 1974: I (bil. 15 s. 192). Anläggningskostnaden, som tidigare har an

getts till 144 milj. kr., beräknas nu bli 191 milj. kr. Färdigställandet av de 
båda sistnämnda kraftstationerna bedöms enligt vattenfalls verket bli resp. 
ett och två år försenat beroende på att tillståndsfrågan ännu inte är löst. 

Stationerna planeras nu bli tagna i drift är 1980 och år 1982. Redogörelse 

för Söderfors Kraft AB, som vattenfallsvcrket har bildat tillsammans 

med Stora Kopparbergs Bergslags AB för gemensamt tillgodogörande av 
vattenkraften i Hedesundafjärdens utlopp vid Söderfors i Dalälven, har 

lämnats i prop. 1975/76: 25 (s. 86). Medelsbehovet avser kapitaltillskott till 

bolaget. Anläggningsarbetena pågår och stationen beräknas bli tagen i drift 
omkring årsskiftet 1978- 1979. Kapital ti Ils ko t t för ersättnings

k ra ft m. m. avser återbetalning av tidigare lämnade delägarlån till AB 

Grytforsen, AB Kattstrupeforsen, AB Umeforsen, Bastusels Kraft AB och 

Rebnis Kraft AB efter avdrag för delägarlån till Bergeforsens Kraft AB för 

finansiering av sistnämnda bolags åtaganden. Anläggningsmedel till 

re g 1 e rings före tag avser medel - huvudsakligen skadeersättningar -

för anläggningar som har tagits i drift inom Dalälvens, Indalsälvens, Ång

ermanälvens. Umeälvens och Skellefteälvens flodområden. Efterarbe-
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ten och skaderegleringar för idrifttagna vattenkraftanlägg

n inga r avser främst efterarbeten för Porjus ombyggnad, rensningsåtgär

der nedströms Vittjärv och kvarstående skadercgleringar. Redogörelse för 
utbyggnad av Ligga kraftstation med ett tredje aggregat har läm

nats i prop. 1975: 30 (bil. I s. 508). Anläggningskostnaden, som tidigare har 

angetts till l 60 milj. kr., beräknas nu hli 228 milj. kr. Färdigställandet av 

aggregatet har senarelagts ett halvt år och det planeras nu bli taget i drift 

hösten 1981. Redogörelse för ombyggnad av Näs kraftstation har 
lämnats i prop. 1975/76: 25 (s. 84). Anläggningskostnaden, som tidigare har 

angetts till 60 milj. kr., beräknas nu bli 86 milj. kr. Anläggningsarbetena 
har påbörjats och den nya stationen planeras bli tagen i drift under hösten 

1979. 

Lilla Edets kraftstation i Göta älv är f. n. utrustad med tre aggregat 

om sammanlagt 26 MW. Aggregaten togs i drift under 1920-talet. Utbygg

nadsvattenföringen är lägre i Lilla Edet än i de uppströms belägna kraftsta
tionerna i Vargön och Trollhättan. Vid hög tappning i de sistnämnda sta

tionerna spills därför vatten förbi stationen i Lilla Edet. Vattenfallsverket 
föresfär att stationen byggs ut med ett rörturbinaggrcgat och med ett kom
binerat is- och flodutskov samt att två befintliga utskov byggs om och för

ses med fjärrmanövrerade segmentluckor. Genom den föreslagna tillbygg
naden ökar stationens utbyggnadsvattenföring med 280 m3 /s. Effekttill

skottet blir 13 MW och produktionstillskottct 70 GWh/år. Den fjärrstyrda 
utskovskapaciteten ökar med 340 m'1/s. Anläggningskostnaden beräknas 

bli 85 milj. kr. Byggnadsarbetena avses bli påbörjade i början av år 1978 
och det nya aggregatet planeras bli taget i drift våren 1981. 

För kärnkraftanläggningar föreslår vattenfallsverket följande in

vesteringsprogram (1000-tal kr.). 

Summa 
anslags
behov 

Faktisk 
utgift 

Beräknad medels
förbrukning 

Företag påbörjade före 1976-07-01 
Ringhals kraftstation, block 3 och 4 
Kapitaltillskott till Forsmarks 

Kraftgrupp AB: 
Block I och 2 
Block 3 

Efterarbeten för idrifttagna 
kärnkraftanläggningar 

3 150000 

t. o. m. 
1976-06-30 

I 593 100 

1976/77 

521500 

311000 
124000 

65600 
1022100 

Redogörelse för utbyggnad av Ringhals kraftstation med ett tredje 

och ett fjärde block har lämnats i prop. 1972: I (bil. 15 s. 117) och i 
prop. 1973: I (bil. 15 s. 130). Den sammanlagda anläggningskostnaden, som 
tidigare har angetts till 2 800 milj. kr., beräknas nu bli 3 150 milj. kr. I be

loppet ingår vissa kostnader för åtgärder inom Ringhalsstationen till följd 

1977/78 

647 100 

234000 
163000 

45500 
1089600 
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av bl. a. kommande behov av utrustning för behandling och förvaring av 
låg- och medelaktivt avfall, driftorganisationens ökande behov av byggna

der och kommunens krav på bättre rening av avloppsvatten. Redogörelse 

för Forsmarks Kraftgrupp AB, som vattenfallsverket har bildat till

sammans med Mellansvensk Kraftgrupp AB för uppförande och drift av 
fyra kärnkraftblock i Forsmark, har lämnats i prop. 1971: 145 (s. 51), i 

prop. 1973: I (bil. 15 s. 137) och i prop. 1975/76: 100 (bil. 15 s. 291). Bolaget 

fick koncession för det tredje blocket våren 1976. Anläggningsarbetena har 

påbörjats och blocket planeras bli taget i drift kring årsskiftet 1982-1983. 

Utbyggnaden av det tredje blocket kommer i likhet med utbyggnaden av 

de två första att finansieras med lån på den allmänna kapitalmarknaden 
samt med lån från delägarna. Efterarbeten för idrifttagna kärn
kraftanläggningar hänför sig till de två idrifttagna blocken i Ringhals 

kärnkraftstation och avser åtgärder i syfte att uppnå planerad tillgänglig

het. lägre underhållskostnader och bättre arbetsmiljö samt att skapa större 

utrymmen för förvaring av utbränt bränsle. 
Medelsbehovet för fossileldade anläggningar har vattenfallsverket 

beräknat till 900 000 kr. Häri ingår dels återbetalning med 100 000 kr. från 
Fyriskraft AB av delägarlån som verket tidigare har lämnat till bolaget, dels 

I milj. kr. för efterarbeten vid gasturbinanläggningarna i Stallbacka, Gun
narsbo, Hallstavik och Lahall samt oljekondensanläggningen i Marviken. 

Redogörelse för Fyriskraft AB, som verket har bildat tillsammans med 

Uppsala kommun för uppförande och drift av ett kraftvärmeverk i Uppsa
la, har lämnats i prop. 1970: I 05 (s. 35). 

Av det totala medelsbehovet för kärnbränsle - 175 milj. kr. - utgör 

125 milj. kr. betalning för natururan och anrikningstjänster för samt till

verkning av första omgången bränsle till block 4 i Ringhals kärnkraftsta
tion. Återstående 50 milj. kr. avser kapitaltillskott till Svensk Kärn
brän sleförsörjning AB (SKBF) för bolagets inköp av uran. Redogörel
se för SKBF, som vattenfallsverket har bildat tillsammans med Sydsvens
ka Kraftaktiebolaget och Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB i syfte att 
främja landets försörjning med kärnbränsle, har lämnats i prop. 1972: 57. 

Forsmarks Kraftgrupp AB:s betalningar för kärnbränsle finansieras dels 
genom kapitaltillskott från bolagets delägare, dels genom lån på den all
männa kapitalmarknaden. 

Av det totala behovet av natururan till vattenfallsverkets kärnkraftan

läggningar hade t. o. m. juni 1976 levererats ca 2000 ton. Det återstående 

behovet t. o. m. år 1979 är helt täckt genom kontrakt med flera uranleve
rantörer. 

Av följande tabell framgår behovet av natururan för Ringhals 1-4 och 

Forsmark 1-3 under perioden 1980-1985 och i vilken utsträckning behöv
liga kvantiteter har upphandlats (i ton): 
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År Behov Upphandlat Åtcrstär att 
upphandla 

1980 1300 900 400 
1981 900 500 400 
1982 900 200 700 
1983 I IOO 200 900 
1984 1100 200 900 
1985 1200 200 I 000 

Nya beställningar avses bli utlagda genom SKBF. Bolaget har preliminärt 

också avtalat om leveranser för bl. a. en reservkvantitet av uran som skall 

anrikas i Sovjetunionen år 1979. 
Avtal om anrikning av uran har tecknats med United States Energy Re

search and Developmcnt Administration för alla kärnkraftblock som hit

tills har beställts. Kontrakten täcker behoven fram till mitten av 1990-talet. 

Avtal föreligger ocks1\. med Sovjetunionen. De täcker behovet av dels vissa 
reservkvantiteter av anrikningstjänster, dels anrikningstjänster för ytterli
gare ett kärnkraftblock. 

SKBF har vidare träffat en principöverenskommelse med företaget Unit
ed Reprocessors om borttransport och upparbetning av utbränt kärnbräns

le från samtliga kärnkraftstationer i Sverige fram till mitten av 1980-talct. 
Ett detaljerat avtal för tiden t. o. m. år 1979 väntas under innevarande år. 

Inledande kontakter om ett avtal för tiden därefter har tagits med företaget 

och dess delägare i England och Frankrike. På grund av brist på upparbet

ningskapacitct i Europa är det emellertid osäkert när och om de svenska 

behoven på 1980-talet kan tillgodoses utomlands på rimliga villkor. Det gör 
det nödvändigt att planera för alternativa åtgärder. 

Medelsbehovet för fossila bränslen m. m. avser kapitaltillskott till 
Svenska Petroleum AB och till Swedish Power lndustry Service AB (Swed
Power). Redogörelse för Svenska Petroleum AB, genom vilket vatten
fallsverket i samarbete med Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) bedri
ver verksamhet inom olika från försörjningssynpunkt betydelsefulla led av 
oljehanteringen, har lämnats i prop. 1975/76: 124 och i prop. 1976/77: 25 (s. 

!06). Verkets andel i bolaget är 50 %. Bolaget skall ha ett eget kapital av 50 
milj. kr., som skall byggas upp under två år. Verket skall bidra med 25 

milj. kr., varav 12,5 milj. kr. under budgetåret 1976/77 och 12,5 milj. kr. 

under budgetåret 1977/78. Med hänvisning till att Svenska Petroleum AB:s 
verksamhet inte väntas kunna ge förräntning på insatt kapital under inled

ningsskedet hemställer verket om medel för omedelbar avskrivning av 

nämnda belopp. 
SwedPower är ett nytt bolag som enligt vattenfallsverket bör bildas med 

bl. a. verket som delägare i syfte att tillhandahålla tjänster åt utländska 
kraftföretag. Verket har i särskild skrivelse hemställt om godkännande av 
ett konsortialavtal om bildande av bolaget. Behovet av kapitaltillskott till 
SwedPower under budgetåret 1977/78 har verket beräknat till 100000 kr. 
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Vattenfallsverket har lämnat en särskild redogörelse för investeringar 

avseende distributionsanläggningar och därmed sammanhängande 

arbeten. Medelsbehovet beräknas till 531,4 milj. kr., varav 23,9 milj. kr. 
för driftövervakningsanläggningar. - redogörelse härför har lämnats i 
prop. 1973: l (bil. 15 s. 143) och i prop. 1975: 30 (bil. Is. 512) - 285.I milj. 

kr. för stamnätsanläggningar, 155,4 milj. kr. för regionala nät och 67 milj. 

kr. för lokala nät. Av det totala medelsbehovet hänför sig 433 milj. kr. till 
påbörjade och tidigare redovisade arbeten. Medelsbehovct för tidigare ej 

redovisade men nu föreslagna arbeten framgår av följande sammanställ

ning (I 000-tal kr.). 

Totalkost- Beräknad 
nad be- utgift 
räknad 1976 1977/78 

Stam och primärnät 
Ombyggnad av 400 kV ledning Horred-Södcråsen 12500 11700 
Ombyggnad av 400 kY ledning Stenkullen-Horred 12500 1000 
Anslutning av Ligga, aggregat 3 8000 2700 
Byte av 400 kV shuntreaktor i Sege 2800 1800 
Byte av 400 kV apparater i Borgvik och Stenkullen 2400 1900 
800 kV ledning Grantorp-Odensala 35200 15000 
800 kV ledning Grantorp-Hall 78000 1100 
Förstärkning av 400 kV ledning Enköping-

Hedenlunda 24900 700 
400/220 kV matning Hall-Stockholm 72200 2000 
220 kV ledning Juveln-Djupsjön 4700 3 200 
Ospecificerade stam- och primärnät 2800 

Regionala nät 
130 kV ledning Lindome-Kallebäck 8500 -2100 
Modernisering av 40110 kV stationer inom 

Trollhätte kraftverk 12000 4000 
Ny 70/20 kV transformering i Bredåker och 

ny 70 kV ledning Bredåker-Bemersberg 5500 3100 
Ny 70/20 kV transformatorstation i Skärplinge 

och ny 70 kV ledning till Karholms Bruk 3100 2900 
Depå- och personalrum i Norrviken 2600 200 
Manöverhus, ombyggnad av kontrollanläggning 

och förråd i Krylbo 2700 1400 
Anslutningsåtgärder i samband med ny 400 kV 

station i Kolstad 8500 4500 
Ny 130/20 kV station i Bråstorp inkl. an-

slutningsledning m. m. 5500 700 
40 kV ledning Vingåker-Hävla, nytt ställ-

verk i Hävla m. m. 2300 400 
130/20 kV station i Borensnäs inkl. an-

slutningsledning 2300 700 
Ny 70/40 kV transformator i Parteboda 2800 1300 
Ny 40 kV ledning Gejmån-Klippen och 

ny 40/20 kV station i Klippen 4000 2000 

Regionala nät 
Förstärkning av 130 kV utledningar i Porjus 2500 600 
Ny 40 kV ledning Karesuando-Altajärvi samt 

40/20 kV transformering i Karesuando 3 100 1500 
Ospecificerade regionala nät 15800 

Lokala nät 
Ospecificerade lokala nät 20000 
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Diverse distributionsanläggningar 
Anskaffningar för försvarsberedskap 

Totalkost
nad be
räknad 1976 

3000 

Beräknad 
utgift 
1977/78 

700 
101600 

330 

I anslagsframställningen för innevarande budgetår anmälde vatlenfalls
verket utbyggnad av en 800 kV ledning Stockholm- Märsta, somt. v. skall 

drivas med 400 kV. Eftersom systemspänningen senare kan höjas blir 

markintrånget mindre än vid utbyggnad av 400 kV ledningar. 

Vattenfallsverket har i samarbete med övriga kraftföretag i Stamlinje
nämnden undersökt behovet av ytterligare ledningar utförda för 800 kV 

systemspänning. Undersökningen visar att vissa behövliga ledningar i 

Stockholmsområdet bör dimensioneras för 800 kV med hänsyn till svårig

heterna att finna möjliga sträckningar för nya ledningar. Verket avser att 
till år 1982 ersätta en befintlig 400 kV ledning Grantorp-Södertälje med en 
ledning utförd för 800 kV. Vidare kommer en tidigare planerad 400 kV led
ning Grantorp-Odensala att utföras i 800 kV standard. Den nya ledningen 

Odensala-Grantorp-Södertälje skall t.v. drivas med 400 kV. 

Vattenfalls verket hemställer om medel för omedelbar avskrivning av an

skaffningarna för förs vars beredskap. Anskaffningarna avser sambandsma

teriel för elkraftmyndigheternas krigsuppehållsplatser. 
Medelsbehovet för övriga ändamål har vattenfallsverket beräknat till 

sammanlagt 61 milj. kr. 33 milj. kr. avser diverse kompletteringar av pro
duktionsanläggningar - bl. a. kvalitctsförbättrande åtgärder i Stenung

sunds kraftstation, arbeten vid vattenkraftstationer och påbyggnad av hu
vudkontoret i Råcksta. Vidare ingår 8 milj. kr. för inköp av fastigheter och 
fallrätter för framtida vattenkraftutbyggnader samt 20 milj. kr. för förvärv 
och finansiering av företag, vilkas verksamhet avser distribution av elek

trisk energi. 
Vattenfalls verket anmäler också behov av en ökad rörlig kredit för fi

nansieringen av rörelsetillgångar. Till verkets rörelsetillgångar räknas lik

vida medel, kundfordringar, lager av kärnbränsle, olja och övrigt material 

samt inventarier inkl. maskiner för drift- och anläggnings verksamhet. 
Vattenfallsverket söker finansiera kundfordringar och behov av likvida 

medel med kortfristiga skulder och genom balansering av överskottsme

del. Kärnbränslelagret finansieras till viss del med medel för anskaffning 

av initialbränsle som anvisas från investeringsanslaget Kraftstationer 
m. m. Ersättningsbränsle finansieras med medel som frigörs vid kraftpro

duktion. För anskaffning av övriga rörelsetillgångar disponerar verket dels 

äldre investeringsanslag av sammanlagt 93,4 milj. kr., dels en rörlig kredit 

som under budgetåret 1976/77 uppgår till 500 milj. kr, Viss del av lagret fi

nansieras genom lagerreserver. 
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Kapitalbehovet för och finansieringen av vattenfallsverkets rörelsetill
gångar den 30 juni resp. budgetåren 1975/76, 1976/77 och 1977/78 framgår 

av följande sammanställning (milj. kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 
Utfall Prognos Prognos 

Kundfordringar och 
likvida medel 678 660 765 

Lager, olja 223 235 235 
Lager, kärnbränsle 395 458 614 
Lager, övrigt 112 140 150 
Maskiner och inventarier 250 300 345 

Summa kapitalbehov 1658 1793 2109 

Kortfristiga skulder 417 350 415 
Balanserat överskott 265 310 350 
Lagerreserv 61 61 61 
Rörlig kredit 420 494 580 
Anslag, kärnbränsle 402 485 610 
Anslag, inventarier och 

material 93 93 93 

Summa finansiering 1658 1793 2109 

Eftersom högspänningsleveranser många fall avräknas kvartalsvis, 

uppkommer tidvis en väsentlig bindning av medel i kundfordringar. Verket 

räknar med att kapitalbindningen i kundfordringar relativt sett skall mins
ka genom den omläggning till månatlig avräkning av högspänningsleveran
ser som successivt sker. Till följd av ökad försäljningsvolym och inflation 
växer emellertid medelsbehovet för kundfordringar och likvida medel i ab

soluta tal. 
Vattenfallsverket räknar med en mindre lagervolym av såväl tung som 

lätt eldningsolja än vad som tidigare har angetts. Detta återspeglas i ett läg

re lagervärde för olja än enligt föregående års prognos. Under budgetåren 
1976/77 och 1977/78 beräknas kärnbränslelagret öka i och med att lager för 
block 3 och 4 i Ringhals kärnkraftstation byggs upp. Under budgetåret 
1976/77 räknar verket med en viss överfinansiering av kärnbränslelagret 
eftersom lagerförbrukningen väntas överstiga utläggen för ersättningsan
skaffningar. Under budgetåret 1977/78 beräknas ett visst behov av rörlig 
kredit uppkomma för lagringen av kärnbränsle. 

Det ökade kapitalbehovet för lager av övrigt material är en följd av upp

byggnaden av den nya driftorganisationen för värmekraftproduktion. Det 

ökade kapitalbehovet för maskiner och inventarier avser bl. a. inköp av 
fordon, byggtransformatorer och lindragningsutrustning. Kapitalbehovet i 

samband med byte av verkets allmänna dator uppgår till ca 8 milj. kr. Den 
allmänna höjningen av prisnivån medför dessutom en högre nominell kapi

talbindning i såväl maskiner och inventarier som i övrigt material. 

Av sammanställningen framgår att vattenfallsverket vid utgången av 
budgetåret 1977/78 skulle behöva utnyttja en rörlig kredit på 580 milj. kr. -

dvs. 80 milj. kr. mer än verket f. n. disponerar - för att uppnå full finansie-
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ring av rörelsetillgångarna. Medel kan härutöver erfordras för att täcka till

fälliga variationer i rörelsemedelsbehovet under löpande budgetår. Bl. a. 

kan medel behövas för anskaffning av kärnbränsle innan motsvarande 

medel har frigjorts genom kraftproduktion. Lagring av olja under vinter

halvåret kan med nuvarande priser tillfälligtvis kräva 50 a 60 milj. kr. mer 

än vid budgetårsskiftena. Rörlig kredit kan också behöva utnyttjas för fi

nansiering av kundfordringar vid tillfällen då de kortfristiga skulderna är 

låga. Vattenfallsverket anser med hänvisning härtill att det är nödvändigt 

att öka den rörliga krediten med 100 milj. kr. till sammanlagt 600 milj. kr. 

för budgetåret 1977/78. 
Därest vattenfallsverkets stadigvarande hehov av kapital för inventa

rier. material m. m. i överensstämmelse med budgetutredningens förslag 

skall täckas med medel från investeringsanslaget Kraftstationer m. m. ökar 

verkets an slagsbehov för budgetåret 1977 /78 med ca 400 milj. kr. Den rörli

ga krediten ~an i så fall räknas ned med motsvarande belopp. 
Riksdagen har bemyndigat regeringen att medge vattenfallsverket att 

teckna borgen för lån till bolag, i vilka verket förvaltar statens aktier intill 

sammanlagt 2588 milj. kr. Av denna ram hänför sig 2160 milj. kr. till bor

gensteckning för lån som Forsmarks Kraftgrupp AB tar upp på den allmän

na kapitalmarknaden för att finansiera utbyggnaden av de två första kärn

kraftblocken i Forsmark och 90 milj. kr. till borgenstcckning för eldistribu

tionsbolags upplåning. 

Vattenfallsverkets borgensteckning för Forsmarksbolagets upplåning 

uppgick den 30juni 1976 till 960 milj. kr. Drygt en tredjedel härav avser lån 

i utländsk valuta för vilka verket tecknat borgen i sin helhet mot efterbor

gen av övriga delägare i bolaget. Utrymmet för bolagets ytterligare upplå

ning uppgår till I 200 milj. kr. Verkets behov under budgetåren 1976/77 och 

1977/78 av borgensteckning för bolagets upplåning kommer enligt verkets 

bedömning att uppgå till I 400 milj. kr. vid upplåning i Sverige. Det mot

svarar verkets andel - 74,5 % - av bolagets totala upplåning för den pågå

ende kärnkraftutbyggnaden i Forsmark. vilken numera omfattar ett tredje 

block. Vid eventuell upplåning utomlands ökar borgensbehovet för ver

kets del ytterligare. Verket anser att en ny ram för verkets borgensteck

ning bör beräknas så, att tillfredsställande utrymme finns för sådan bor

gensteckning som kan bli aktuell t. o. m. budgetåret 1977/78 för Fors

marksbolagets upplåning. Verket föreslår att borgensramen med hänsyn 

härtill räknas upp med 840 milj. kr. Ramen bör utvidgas med ytterligare 25 

milj. kr. för att verket skall kunna teckna borgen för lån som nyssnämnda 

Svenska Petroleum AB tar upp på den allmänna kapitalmarknaden. 

Av nuvarande borgensram för eldistributionsbolagens upplåning hade 

1;,9 milj. kr. utnyttjats den 30 juni 1976. Under budgetåret 1976/77 beräk

nas behovet av borgensteckning från verkets sida öka med minst 11 milj. 

kr. Utrymmet för borgensteckning därutöver. som kan föranledas av nu in

te kända lånemöjligheter för befintliga eldistributionsbolag och av lånebe-
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hov för eventuellt tillkommande bolag blir därmed mycket begränsat. 
Verket föreslår att nuvarande borgensram för eldistributionsbolagens upp
låning höjs från 90 milj. kr. till 110 milj. kr. 

Remissyttranden 

Statens industriverk delar vattenfalls verkets uppfattning att de 

långsiktiga konsekvenserna på elkonsumtionsområdet av de senaste årens 

utveckling är svårbedömbara. Även industriverkets studier tyder på en 
långsammare belastningsutveckling än som har antagits i prop. 1975: 30 om 

energihushållning m. m. Verket planerar att under andra halvåret 1977 läg

ga fram en prognos för energianvändningen i Sverige fram till är 1990 eller 
år 1995. 

Industriverket noterar med tillfredsställelse alt vattenfallsverket för dis

kussioner med vissa kommuner om utbyggnad av kraftvärmeverk. Verket 

anser det angeläget att förutsättningarna för utbyggnad av sådana anlägg
ningar prövas också i andra kommuner. Verket anser också att förutsätt
ningarna för utbyggnad av kärnkraftvärmeverk i Storstockholmsområdet 
bör undersökas närmare. Vidare understryker industriverket vikten av att 

den industriella mottrycksproduktionens samhällsekonomiska och energi
hushållningsmässiga fördelar blir tillvaratagna. 

Både industriverket och riksrevisionsverket har yttrat sig i fråga om 

vattenfalls verkets projektreserv. Riksrevisionsverket ställer sig bakom 
vattenfalls verkets motiv till att utöka projektreserven med tillägget bl. a. 
att en väl avvägd projektreserv ger statsmakterna ett bättre underlag för 

beslut beträffande val av kraftslag, Ieveranssäkerhet, lokalisering, storlek 

på produktionsanläggningarna, sysselsättningsgrad, igångsättnings tid
punkter för anläggningsarbetena etc. i syfte att tillgodose efterfrågan på 
elektrisk energi. Dessa frågor har anknytning även till konjunktur- och sys
selsättningspolitiken, regionalpolitiken, fysisk riksplanering m. m. Enligt 
verkets mening bör hinder som försvårar uppbyggnaden av en ändamåls
enlig projektreserv reduceras. Det är väsentligt att vattenfallsverkct får 
möjlighet att klara av alla tillståndsfrågor, dock utan att statsmakternas 

möjlighet att förkasta projekten innan några naturinträng har skett begrän
sas. Även industriverket framhåller att hinder som försvårar förberedande 
åtgärder som är avsedda att förkorta tiden från beslut om att uppföra en 

elproduktionsanläggning till dess idrifttagning i görligaste mån bör undan
röjas. Verket anser emellertid att tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen 
(1947: 385) inte skall lämnas för projekt, vilkas genomförande ligger i en 

obestämd framtid. 
Riksrevisionsverket har inte funnit anledning att ifrågasätta vattenfalls

verkets beräkning av behovet av rörelsemedel. Riksrevisionsverket erin
rar dock om sin tidigare framförda synpunkt att vattenfallsverkets stadig

varande behov av rörelsemedel bör finansieras med anslag. 

Riksrevisionsverket delar inte uppfattningen att vattenfalls verket bör få 
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ersättning i form av avskrivningsanslag för kostnadsökningar som uppstår 
till följd av att vissa effektutbyggnader i Lule älv av sysselsättningsskäl 
kommer till stånd ett antal är innan de behövs frän kraftförsörjningssyn

punkt. Riksrevisionsvcrket anser i princip att ersättning skall kunna utgå i 
vissa fall för merkostnader som ett affärsverk drabbas av när det åläggs att 

uppföra anläggningar som inte ger den förräntning som krävs för affärsver

kets investeringar. Riksrevisionsverket har emellertid tagit fasta på att 

statsmakterna i det här aktuella fallet inte har ålagt vattenfalls verket att ge
nomföra projekten. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar biträder vattenfallsver

kets uppfattning att bristen på sambandsmateriel för elkraftmyndigheter
nas krigsuppchållsplatser är allvarlig och bör undanröjas så snart som möj

ligt. I fråga om finansieringen av anskaffningarna anser överstyrelsen, lik
som även riksrevisionsvcrket. att vattenfallsverkcts begäran om avskriv
ningsanslag är motiverad. Riksrevisionsverkct hänvisar därvid till de prin

ciper som normalt tillämpas för finansieringen av investeringar som affärs
verken gör för försvarsändamål. 

Föredraganden 

Statens vattenfalls verk svarade för ca 48 % av de totala elleveranserna i 

landet under budgetåret 1975/76. Verkets fasta leveranser inkl. överfö
ringsförluster ökade jämfört med föregående budgetår från 39,3 TWh1 till 

41,9 TWh eller med 6,6% mot 6,9% under budgetåret 1974/75. Tillfälliga 
leveranser inkl. tillfällig export uppgick till 3,8 TWh. 

Av de sammanlagt 45,7 TWh som vattenfallsverket således levererade 
under budgetåret 1975/76 producerades 30,8 TWh eller 67,4 % i verkets eg
na vattenkraftanläggningar. De båda blocken2 I och 2 i kärnkraftverket i 
Ringhals producerade under budgetåret 1975/76 tillsammans 5.6 TWh, vil
ket svarar mot 12,3 % av verkets totala leveranser detta budgetår. Produk
tionen av övrig värmekraft i verkets fossileldade anläggningar har under de 
två år som kärnkraft funnits med i verkets produktionssystem kunnat dras 

ned med mer än hälften och uppgick till 1,8 TWh (3,9%). Från de nordiska 
grannländerna importerades 5,2 TWh (11,4 %) och återstoden - 2,3 TWh 

(5 %) - köptes från andra kraftföretag i Landet. 
Enligt vattenfallsverket är det i dag svårare än någonsin att förutsäga hur 

konsumtionen av elektrisk energi kommer att utveckla sig i fortsättningen. 
Bränslekrisen år 1973 har lett till en rad åtgärder vilkas inverkan på energi

förbrukningen och på fördelningen mellan elektrisk energi och andra ener
gifonner det ännu inte är möjligt att ha någon säker uppfattning om. Ytter

ligare åtgärder som syftar till en medveten styrning av energiförbrukning

ens utveckling är också att vänta. 
1 1 TWh (terawattimme)= 1 miljard kilowattimmar. 
2 Block används som benämning på en enhet värmekälla (t. ex. reaktor) jämte turbi
ner och generatorer. En enhet bestående av enbart turbin och generator benämns 
aggregat. 
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I anslagsframställningen för innevarande budgetår redovisade vatten
fallsverket en prognos för belastningsutvecklingen - konsumtion inkl. 
överföringsförluster - inom verkets distributionsomräde t. o. m. 1985. 

Prognosen stämde väl överens med de riktlinjer för energihushållning 
m. m. som riksdagen godkände våren 1975 (prop. 1975: 30 bil. I, NU 
1975: 30, rskr 1975: 202) och utgick från en genomsnittlig ökning av elför
brukningen i landet med 6 % per år. Senare studier tyder på att belastnings
värdena kan bli lägre än som har förutsatts i nämnda prognos. Verket an
ser emellertid att det f. n. finns risk för underskattning av den framtida el
förbrukningen. Det är enligt verkets mening därför nödvändigt att studera 
utvecklingen under minst ett år innan den tidigare prognosen omprövas. 

Enligt 1975 års prognos, som således fortfarande gäller för vattcnfalls
verkets planering, beräknas konsumtionen av elektrisk energi inkl. överfö
ringsförluster inom vattenfalls verkets distributionsområde bli ca 56 TWh år 
1980 och drygt 77 TWh år 1985. Detta svarar mot en årlig belastningsökning 
med i genomsnitt 7% under perioden 1973-1985. Verket räknar sålunda 
med en något snabbare konsumtionsutveckling än som har angetts för hela 
landet. Detta förklaras främst av den utbyggnad av energikrävande indu
stri som verket förutser inom sitt distributionsområde. 

Prognosen avser som vanligt avsättningen av elektrisk energi vid normal 

tillgång på vattenkraft och utgår från att vattenfallsverket kommer att sva
ra för inemot hälften av elleveranserna i landet. 

Även statens industriverk, som har yttrat sig över vattenfalls verkets an
slagsframställning, har funnit tendenser till en långsammare belastningsut
veckling än som tidigare har antagits. Industriverket anser emellertid i lik
het med vattenfallsverket att det f. n. är svårt att bedöma hur konsumtio
nen av elektrisk energi på längre sikt kommer att utveckla sig. Industriver
ket har för avsikt att senare i år lägga fram en prognos för den totala energi
användningen i landet under de närmaste 20 å 25 åren. 

Vattcnfallsverket har redovisat energi- och c ff ek t balanser för 
det statliga kraftsystemet t. o. m. budgetåret 1983/84. Dessa utvisar pro
duktion och maskinkapacitet i befintliga och beslutade anläggningar och 
därutöver produktion och maskinkapacitet i sådana tillkommande anlägg
ningar som kräver begynnelseanslag under nästa budgetår. Det enda nya 
objekt som verket har föreslagit i sin anslagsframställning för budgetåret 
1977 /78 är ett fjärde aggregat i vattenkraftstationen Lilla Edet i Göta älv. 

Aggregatet ger verket ett effekttillskott av 13 MW1 och en ökad energipro
duktion av 70 GWh2

• 

Med det utbyggnads program som vattenfalls verket t. v. har föreslagit 
kan såvitt gäller energibalanserna elförbrukningen enligt föreliggande 

prognos täckas även under onormala produktionsförhållanden t. o. m. bud
getåret 198 I /82. De brister - beräknade till resp. 0,9 TWh och 2,6 TWh -

1 I MW (megawatt) = I 000 kilowatt. 
2 I GWh (gigawattimme) = I milj. kilowattimmar. 
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som under ogynnsamma omständigheter kan uppstå under budgetåren 
1982/83 och 1983/84 bör enligt verket kunna undanröjas bl. a. genom ut

byggnad av ytterligare produktionsanläggningar. Dessa utbyggnader behö
ver emellertid inte påbörjas under nästa budgetår. 

Effektbalanserna anser vattenfallsverket vara tillfredsställande under 

samtliga redovisade budgetår. 

Till den nyss lämnade redogörelsen vill jag foga följande kommentar. 
De riktlinjer för energihushållning m. m. som riksdagen fattade beslut 

om i maj 1975 innebär bl. a. att konsumtionen av elektrisk energi skall till
låtas öka med i genomsnitt ca 6 % per år t. o. m. år 1985. Denna bedömning 

är grundad på i första hand energiprognosutredningens (I 1972: 03) betän
kande (SOU 1974: 64) Energi 1985 2000 och på den kompletterande energi
sparundersökning som ett antal statliga myndigheter ombads göra i anslut
ning till att betänkandet remissbehandlades. 

År 1973 var basår för prognosen. Mot slutet av detta är inträffade olje
krisen med produktions- och leveransnedskärningar från de oljeproduce

rande ländernas sida och med kraftiga höjningar av priset på råolja. Detta 
ledde i flertalet industriländer till ransoneringsåtgärder och besparings
kampanjer, som gav påtagliga effekter på energiförbrukningen under år 
1974. I vårt land sjönk den totala energiförbrukningen med 7 % jämfört 

med år 1973. Elförbrukningen minskade med ca I%. Förhållandena under 
år 1974 var emellertid så extrema att de inte kunde anses vägledande för 
bedömningen av utvecklingen i ett längre perspektiv. 

Det har nu gått ytterligare två år sedan oljekrisen. Elkonsumtionen upp
går f. n. - räknat över en tolvmånadersperiod (december 1975-november 
1976) - till ca 85,5 TWh. Det innebär att förbrukningen har stigit med i ge
nomsnitt ca 3 .5 % per år sedan år 1973. 

Ökningstakten hittills har således varit betydligt lägre än förutsett. Det 
beror i första hand på den svaga konjunkturutvecklingen. 

Det råder ett samband mellan industrins produktion och energiförbruk
ning. Särskilt starkt är detta samband inom de energikrävande branscher
na, t. ex. järn- och stålindustrin, metallverk 'samt massa- och pappersin
dustrin. Konjunktursvackan under år 1975 och den svaga återhämtningen 

under år 1976 torde därför vara den främsta orsaken till att elförbrukningen 
inom industrisektorn inte är högre i dag än den var år 1973. De starkt ener

gikrävande branscherna har varit särskilt hårt drabbade. Förbrukningen av 
elektrisk energi inom dessa industrigrenar ligger fortfarande under 1973 års 

nivå. Det är därför troligt att elförbrukningen under normala konjunktur

förhållanden skulle ha varit något högre än den är f. n. Jag kan i det här 
sammanhanget nämna att elförbrukningen under år 1976 (december 
1975-november 1976) har ökat med inemot 8 % jämfört med förbrukning

en år 1975. Större delen härav faller på den s. k. övrigsektorn, dvs. hushåll, 
handel, jordbruk, offentlig service m. m., men under det senaste halväret 

har förbrukningen ökat även inom industrisektorn. 
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Det är å den andra sidan oklart om och med vilken styrka andra och me
ra bestående och långsiktigt verkande faktorer ännu har hunnit göra sig 
gällande. Jag tänker på anpassningen inom industrin och andra samhälls
sektorer till de allt högre kostnaderna för användning av energi och på den 
allt större medvetenheten om konsekvenserna av en ständigt stigande 
energiförbrukning. Hit hör också vissa av de åtgärder som statsmakterna 
har beslutat i syfte att förbättra energihushållningen. Det gäller t. ex. lån 
och bidrag till byggnader av skilda slag för förbättring av värme- och venti
lationssystem, anslutning av fastigheter till fjärrvärmeanläggning och för
bättring av värmeisolering i väggar, fönster och bjälklag. Det gäller bidra
gen till energibesparande åtgärder i industriella processer. Det gäller vida
re prövningen enligt I 36 a § byggnadslagen (1947: 385) beträffande till
komsten och lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet som är 
av väsentlig betydelse för hushållningen med bl. a. energi. Även beslutade 
forsknings- och utvecklingsinsatser bör på sikt kunna ge påtagliga bespa
ringseffekter. 

Ytterligare insatser för att begränsa och styra användningen av energi i 
olika former behöver övervägas. Det hör till de frågor som den nyligen till
satta energikommissionen (I I 976: 05) har fått i uppdrag att studera i sitt ar
bete på att ta fram underlag för de nya riktlinjer för energipolitiken som 
riksdagen skall ta ställning till år 1978. 

Jag vill emellertid framhålla att det är nödvändigt att öka insatserna för 
att förbättra energihushållningen redan innan kommissionen har hunnit 
lägga fram sina förslag. Jag har därför tidigare i dag förordat en kraftig upp
räkning av anslaget till energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. 

Av vad jag nu har sagt framgår att det f. n. är mycket svårt att dra några 
säkra slutsatser om energianvändningens och därmed även elförbrukning
ens omfattning både under de närmaste åren och på något längre sikt. I av
bidan på energikommissionens kommande förslag och på ställningstagan
dena till dessa får därför vattenfallsverkets elkonsumtionsprognos t.v. an
vändas som utgångspunkt för diskussionen om verkets fortsatta utbyggnad 
av elproduktions- och eldistributionsanläggningar och medelsbehovet. 

Vattenfallsverket har i sina energibalanser för några år framöver räknat 
med att praktiskt taget all tillkommande förbrukning av elektrisk energi 
kommer att täckas med kärnkraft. Det framgår av följande sammanställ
ning, som visar den ackumulerade tillkommande elförbrukningen inom 
verkets distributionsområde under budgetåren 1978/79-1983/84 och acku
mulerad tillkommande produktion i verkets kärnkraftanläggningar under 
samma period. De kärnkraftblock som berörs är Ringhals 3 och 4 som av- · 
ses bli tagna i drift resp. budgetåren 1977/78 och 1979/80 samt Forsmark I, 
2 och 3 med planerad idrifttagning resp. budgetåren 1978/79, 1980/81 och 

1982/83. 

22-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 
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1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Förbrukning, GWh + 3,8 
Kärnkraftproduktion, GWh +5,7 

+ 6,8 
+ I0,8 

+IO,I 
+15,2 

+15,4 
+16,1 

+19,7 
+19,8 

+23,3 
+21,8 

Vid min anmälan av investeringsanslaget Kraftstationer m. m. till till
läggsbudget I till statsbudgeten fÖr innevarande budgetår (prop. 
1976/77: 25 s. 113) anförde jag bl. a. att kämkraftblock som f. n. är under 
byggnad inte får tas i drift om inte det berörda kraftföretaget dels kan före
te godtagbart avtal om upparbetning av använt kärnbränsle, dels kan visa 
hur och och var en helt säker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet kan 
ske. Den närmare innebörden av detta framgår av det förslag till lag om 
särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m. m. som har före
lagts riksdagen (prop. 1976/77: 53). Enligt lagförslaget kan kraftföretagen 
alternativt visa hur och var en helt säker slutlig förvaring kan ske av kärn
bränsle som inte har blivit upparbetat. 

I prop. 1976/77: 25 framhöll jag vidare att bedömningarna av möjlighe
terna att uppfylla nyssnämnda villkor kan påverka viljan till fortsatta in
vesteringar i kärnkraftverk som är under uppförande och investeringar i 

kärnbränsle och anläggningar med anknytning till kärnkraftverken. Det är 
kraftföretagen själva som i första hand har att ta ansvaret för dessa bedöm
ningar. 

Jag fann i sammanhanget det också troligt att de nya villkoren skulle 
komma att påverka kraftföretagens möjligheter att erhålla erforderliga kre
diter. Under den tid som behövs för kraftföretagens bedömningar kan ga
rantier från statens sida bli nödvändiga för att krediterna skall klaras. Jag 
ansåg därför att de borgens- och anslagsbelopp som hänförde sig till finan
sieringen av investeringar på kämkraftområdet borde ställas till vatten
fallsverkets förfogande. 

Riksdagen har inte haft något att erinra mot vad jag anförde i propositio
nen (NU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 55). Ytterligare medel har således anvi
sats för innevarande budgetår från investeringsanslaget Kraftstationer 
m. m. Avsikten är emellertid, vilket jag också berörde i propositionen (s. 
114), att de medel och borgensramar som vattenfallsverket anser behövs 

för finansieringen av pågående kärnkraftbyggen under återstoden av det 
här budgetåret skall ställas till verkets disposition först efter särskild fram

ställning från verket. Regeringen har då att pröva grunderna för framställ
ningen, eventuellt efter överläggningar med verket och andra intressenter. 

Det är mot den här bakgrunden som mina ställningstaganden i det följan
de till vattenfallsverkets anslagsbehov m. m. under budgetåret 1977/78 
skall ses. Jag kommer således att förorda att medel skall anvisas från in
vesteringsanslaget Kraftstationer m. m. för investeringar i pågående käm
kraftbyggen även under nästa budgetår. Enligt min mening bör samma reg
ler tillämpas för verkets disposition av medlen som gäller under innevaran-
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de budgetår. I vilken utsträckning medel som har anvisats för ändamålet 
också kommer att bli utnyttjade blir således beroende av hur vattenfalls
verket bedömer möjligheterna att uppfylla de tidigare nämnda villkoren i 
prop. 1976/77: 53 för att få ta ytterligare kämkraftblock i drift och i sista 
hand av om regeringen vid en eventuell prövning av tillståndsfrågan finner 
att de ställda villkoren är uppfyllda. Jag vill vidare framhålla att vatten
fallsverkets tilldelning av medel också blir beroende av resultatet av de 
överläggningar som regeringen inom kort kommer att ta initiativ till med 
verket och de enskilda kämkraftsintressenterna om konsekvenserna av 
villkoren enligt det tidigare riämnda förslaget till lag om särskilt tillstånd att 
tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m. m. (prop. 1976/77: 53). 

Jag går nu över till att redovisa mina förslag i fråga om vattenfalls verkets 
utbyggnads program, medels behov m. m. under nästa budgetår. 

För innevarande budgetår har från investeringsanslaget Kraftstationer 
m. m. anvisats 2 229,6 milj. kr., varav 243,6 milj. kr. på tilläggsbudget 
(prop. 1976/77: 25 s. 106, NU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 55). Beloppen är på 
sedvanligt sätt beräknade med beaktande av att en marginal bör finnas för 
att möjliggöra en sådan ökning av vattenfallsverkets investeringar under 
löpande budgetår som kan påkallas av konjunkturmässiga skäl eller annars 
från kraftförsörjningssynpunkt. Vattenfallsverkets investeringsram uppgår 
till 2 233,4 milj. kr. inkl. 3,8 milj. kr., vilka genom särskilt beslut har ställts 
till verkets förfogande för arbeten som har satts igång under budgetåret 
1975/76 av sysselsättningsskäl. 

För nästa budgetår förordar jag en investeringsram av 2237,1 milj. kr. 
Av följande sammanställning framgår hur vattenfallsverkets medelsför
brukning ungefär torde komma att fördela sig på olika objektgrupper. För 
jämförelse redovisas utfallet budgetåret 1975/76 och den beräknade me
delsförbrukningen budgetåret 1976/77 (milj. kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 

Utfall Beräknad Verket Föredra-
ganden 

Vattenkratlanläggningar 344,5 517,8 465,4 442,4 
Kämkraftanläggningar 926,7 I 022,I 1089,6 I 089,6 
Kärnbränsle 111,7 83,0 175,0 125,0 
Fossileldade anläggningar 34,0 3,6 0,9 0,9 
Fossila bränslen m. m. 12,6 12,6 12,5 
Distributionsanläggningar 463,2 540,I 531,4 505,7 
Övriga ändamäl 34,0 54,2 61,0 61,0 

1914,1 2233,4 2335,9 2237,1 

Kanalanläggningar 12,2 

1926,3 2233,4 2335,9 2237,1 

Medelsförbrukningen för vatten kraftan I ägg ni ngar beräknar jag 
till 442,4 milj. kr. Ett bifall till mitt förslag skulle betyda att vattenfallsver
ket under nästa budgetår kan färdigställa kraftstationen Randi i Lilla Lule 
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älv och fortsätta arbetena vid bl. a. Ritsem i Luleälven, Juktan i Umeälven 
samt Söderfors och Näs i Dalälven. Härför beräknar jag totalt 238,3 
milj.kr. 

Riksdagen har genom tidigare beslut (prop. 1975: 30 bil. 1 s. 521, NU 
1975: 30, rskr 1975: 202 och prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 290, NU 

1975/76: 42, rskr 1975/76: 260) anvisat medel för en utökning av maskinef
fekten i kraftstationerna Porjus, Harsprånget och Ligga. Arbetena har del
vis påbörjats och de nya aggregaten skall enligt nuvarande tidplan tas i 
drift resp. budgetåren 1979/80, 1980/81 och 1981/82. Vattenfallsverket har 
anmält att lönsamheten för de tre aggregaten har försämrats. Från ekono
misk synpunkt är det enligt verket därför motiverat att skjuta på arbetena 

några år. En sådan åtgärd skulle emellertid få allvarliga konsekvenser för 
sysselsättningen i Luleälvsområdet eftersom utbyggnadsaktiviteten i älven 
kommer att avta snabbt under de närmaste åren. Med hänsyn bl. a. härtill 
anser verket att effektutbyggnaderna bör fullföljas enligt planerna men att 

verket bör ersättas för merkostnaderna. Dessa har beräknats till ca 200 
milj. kr. 

Redan våren 1975 när beslutet fattades att låta vattenfallsverket bygga ut 
Porjus, Harsprånget och Ligga med ytterligare ett aggregat vardera stod 
det klart att dessa skulle komma i produktion något eller några år innan be
hov härav förelåg. Utbyggnaderna ansågs ändå böra komma till stånd i det 
uttalade syftet att bereda vattenfallsverkets arbetsstyrka i Luleälvsområ
det gynnsammast möjliga sysselsättningsutveckling. Den omständigheten 
att utbyggnadernas lönsamhet har försämrats anser jag inte utgöra skäl att 
avbryta arbetena. Med hänsyn till den besvärliga arbetsmarknadssituatio
nen för bl. a. byggnadsarbetare i Norrbottens län framstår det i dag som 
ännu mera angeläget att de aktuella byggena drivs vidare. Arbetena vid 
Porjus, Harsprånget och Ligga bör således fullföljas på det sätt som vat
tenfallsverket har planlagt. Medelsbehovet under nästa budgetår har jag 
beräknat till 166,8 milj. kr. Verkets begäran om kompensation för merkost
nader är det enligt min mening för tidigt att ta ställning till. 

I början av år 1974 ansökte vattenfallsverket tillsammans med ett privat 
kraftföretag hos vattendomstolen om tillstånd att bygga och driva kraftsta

tionerna Volgsjöfors, Stenkullafors och Åsele i Åselegrenen av Ångerman
älven. Utbyggnaden skulle för verkets del omfatta de två sistnämnda a!l
läggningarna. Projektet redovisades i prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 205). Riksda

gen hade inte något att erinra mot utbyggnaden och anvisade medel för 

igångsättning av arbetena under budgetåret 1974/75 (NU 1974: 26, rskr 

1974: 198). 
Vattendomstolen överlämnade ärendet i november 1974 för beslut om 

projektets tillåtlighet. I avvaktan på beslut och på vattendomstolens slutli
ga behandling av målet har verket utfört vissa förberedande arbeten och 
lagt ut beställningar hos tillverkare av utrustning till stationerna. 

I prop. 1975: 30 (bil. 2) redovisades betänkandet (SOV 1974: 22), Vat-
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tenkraft och miljö, rörande vattenkraftutbyggnad i Klarälven, Dalälven, 
Ljusnan, Ljungan och Indalsälven. Vidare lämnades förslag till hur vat
tenkraftfrågoma borde handläggas i avvaktan på det samlade utrednings
material beträffande utbyggnadsmöjlighetema i landet som skulle erhållas 
när den då pågående utredningen (B 1974: 01) om vattenkraftutbyggnad i 

norra Norrland hade slutfört sitt arbete och betänkandet hade remissbe
handlats. 

Riksdagens beslut med anledning av propositionen i denna del innebar 
att endast ett mindre antal utbyggnadsprojekt i södra Norrland och norra 

Svealand och projekt i norra Norrland av motsvarande karaktär i fråga om 
konflikter med motstående intressen lämnades öppna för prövning enligt 
vattenlagen (1918: 523). Riksdagen intog därvid en mer restriktiv hållning 
än som hade föreslagits i propositionen. Det förutsattes emellertid att en 
samlad bedömning av i första hand utbyggnader fram till år 1985 skulle gö
ras så snart nämnda utredning om vattenkraftutbyggnad i norra Norrland 
hade slutförts och remissbehandlats (CU 1975: 28 s. 30, rskr 1975: 203). 

Riksdagsbeslutet har gjort det nödvändigt att avvakta riksdagens be

dömning innan den aktuella utbyggnaden i Ångermanälven slutligt prövas. 
Utredningen om vattenkraftutbyggnad i norra Norrland har redovisat si

na förslag i betänkandet (SOU 1976: 28) Vattenkraft och miljö 3. Remiss
behandlingen har nyligen avslutats och frågan bereds f. n. inom regerings
kansliet med sikte på att förslag skall kunna föreläggas riksdagen under år 
1977. Prövningen av utbyggnadsprojektet i Ångermanälven får således an
stå till dess riksdagen har tagit ställning till förslagen. Jag har likväl räknat 

med att vattenfallsverket kommer att behöva 15,8 milj. kr. under nästa 
budgetår för att kunna fullgöra sina förpliktelser till följd av redan gjorda 
beställningar och ingångna avtal. 

Vattenfallsverkets kraftstation Lilla Edet i Göta älv är utrustad med tre 
aggregat om tillsammans 26 MW. Utbyggnadsvattenföringen är betydligt 
lägre än i uppströms belägna kraftstationer. Vatten måste därför spillas 
förbi Lilla Edet när tappningen i ovanförliggande stationer är hög. Vatten
fallsverket har föreslagit att stationen skall byggas ut för en högre vattenfö
ring genom installation av ett rörturbinaggregat och andra kompletterande 
åtgärder. Lilla Edets maskinkapacitet skulle därigenom öka med 13 MW 
och den årliga energiproduktionen med 70 GWh. Produktionskostnaden är 
enligt verket jämförbar med kostnaden för elproduktion i en ny oljekon
densanläggning. 

Det nya aggregatet kan färdigställas till år 1981. Energitillskottet behövs 
emellertid inte förrän några år senare. Vattenfallsverket anser det trots 

detta motiverat att sätta igång byggnadsarbetena redan under nästa bud
getår eftersom detta skulle göra det möjligt för verket att bereda sysselsätt
ning åt en del av den personal som friställs allteftersom pågående bygg
nadsarbeten vid Ringhals kärnkraftstation avslutas. 
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Med den föreslagna tillbyggnaden i Lilla Edets kraftstation blir vatten

kraftresurserna i Göta älv bättre utnyttjade än de är i dag. Jag anser därför 

att projektet bör genomföras. Jag stöder vidare uppfattningen att arbetena 

bör sättas igäng sä snart som möjligt med hänsyn till sysselsättningssitua

tionen i Ringhals. En förutsättning är givetvis att hinder inte möter mot 

prQjektet vid den förestående prövningen enligt vattenlagen. 

I enlighet med vad jag har anfört bör medel för tillbyggnaden kunna stäl

las till vattenfallsverkcts fii1fogamlc redan under nästa h11llgctår. Verket 

har beräknat anläggningskostnaden till 85 milj. kr., varav 12,8 milj. kr. fal

ler på budgetåret 1977/78. 

I mt!dclsbchovet för vattcnkraf\anläggningar har jag också räknat in 3 ,2 
milj. kr. avseende nnläggnine;smcdel tiH regleringsförcrag m:h 7,7 milj. kr. 

som hänför sig till efterarbeten och skadcrcgleringar för idritltngna vHt

re11krl1rtanläggningar. Jag har vi1farc tagit hänsyn till arr tidi~H!'C lämnade 

Hin till delägda vallcnkraftbolag delVi:'i kommer alt återbetalas nästa bud
getår. Det minskar medelsbchovel med 2,2 milj. kr. 

Medelsbehovct för kärnkraftanläggningar och kärnbränsle 

under nästa budgetår har vattl~nfallsverket beräknat rill samml1nlagt 

1264,6 milj. kr. Beloppet fördelar sig på kärnkraftstationer, kämkraftblock 

m. m. enligt följande (milj. kr.). 

Ringhals kraftstation: 
Block I och 2 
Block 3 och 4 
Kärnbränsle till block 4 

Forsmarks kraftstation 
Block I och 2 
Block 3 

Övrigt kärnbränsle 

45,5 
647,I 
125,0 

234,0 
163,0 

817,6 

397,0 

50,0 

Blocken l och 2 i Ringhals har tagits i drift. Medelsbehovet avser efterar
beten. Medelsbehovet för Forsmarks kraftstation avser vattenfallsverkets 

andel - 74,5 % - av behövligt kapitaltillskott från delägarna till Forsmarks 

Kraftgrupp AB. Enligt vad jag har inhämtat uppgår Forsmarksbolagets to

tala kapitalbehov under nästa budgetår till l 644 milj. kr. Av detta belopp 

avses 1110 milj. kr. bli upplånade på den allmänna kapitalmarknaden. För 

sådana lån får vattenfallsverket numera teckna all behövlig borgen mot att 

övriga delägare gentemot verket ställer garantier för så stor del av låne

surnman som svarar mot deras andelar av aktiekapitalet i bolaget (prop. 

1976/77: 25 s. 116, NU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 55). Medelsbehovet för 

övrigt kärnbränsle avser vattenfallsverkets andel - 50 % - av ett kapital

tillskott till Svensk Kämbränsleförsörjning AB för anskaffning av reserv

kvantiteter av natururan för samtliga delägares räkning. 

Som jag tidigare har framhållit är det osäkert i vilken utsträckning medel 

för de här berörda ändamålen kommer att behövas. Det beror bl. a. på hur 

vattenfallsverket och Forsmarksbolagct bedömer utsikterna att uppfylla 
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villkoren i den föreslagna lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor 
kärnbränsle, m. m. (prop. 1976/77: 53). Medel bör emellertid finnas till
gängliga under investeringsanslaget Kraftstationer m. m. för att kunna stäl
las till vattenfallsverkets förfogande för fortsatta investeringar i pågående 
kärnkraftbyggen i Ringhals och Forsmark och för anskaffning av kärn
bränsle. Verkets förslag om medel för kapitaltillskott till Svensk Käm
bränsleförsörjning AB kan jag dock inte biträda. Bolagets behov av kapital 
kan finansieras genom upplåning på den allmänna kapitalmarknaden med 
utnyttjande av den statliga garanti om f. n. 800 milj. kr. som riksdagen har 
bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontoret att ställa för bolagets betal
ningsförpliktelser gentemot långivare och leverantörer i samband med 
upphandlingar inom kärnbränslecykeln (prop. 1974: 170 s. 80, NU 1974: 56, 
rskr 1974: 396). 

Jag har mot den här bakgrunden räknat med att vattenfallsverket under 
nästa budgetår kan behöva resp. 1089,6 milj. kr. och 125 milj. kr. för inve
steringar i kämkraftanläggningar och för anskaffning av kärnbränsle. 

Medelsbehovet för fossileldade anläggningar beräknar jag till 
900000 kr. Beloppet avser efterarbeten vid några idrifttagna gasturbinan
läggningar och vid oljekondensverket i Marviken. Vid beräkningen har jag 
tagit hänsyn till att tidigare lämnade lån till det med Uppsala kommun sam
ägda kraftvärmeverksbolaget Fyriskraft AB till en mindre del kommer att 
återbetalas. Det minskar medelsbehovet med 100000 kr. 

I det här sammanhanget vill jag också anmäla att det för riksdagen förra 
året redovisade samarbetet mellan Norrbottens Järnverk AB (NJA), Luleå 
kommun och vattenfallsverket avseende utbyggnad och drift av ett gasel
dat kraftvärmeverk eventuellt inte blir av (prop. 1975/76: 125 s. 45, NU 
1975/76: 65, rskr 1975/76: 399). Den nya inriktningen för produktionen vid 
NJA har gjort det nödvändigt att på nytt utreda hur överskottsgasen från 
företagets anläggningar bäst skall utnyttjas. 

Under rubriken fossila bränslen m. m. har jag tagit upp medel för 
kapitaltillskott till Svenska Petroleum AB, i vilket vattenfallsverket nume
ra är hälftendelägare (prop. 1975/76: 124, NU 1975/76: 44. rskr 
1975/76: 262). 

Uppbyggnaden av Svenska Petroleums kapital har förutsatts ske etapp
vis med 25 milj. kr. under innevarande budgetår och med lika mycket un
der budgetåret 1977/78. Vattenfallsverkets andel av kapitaltillskottet upp
går till 12,5 milj. kr. under vart och ett av de nämnda budgetåren. Riksda
gen har tidigare anvisat de medel som behövs för ändamålet under det här 
budgetåret (prop. 1976/77: 25 s. 106, NU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 55). 

Svenska Petroleums verksamhet kan under uppbyggnadsskedet inte för
väntas ge normal avkastning på insatt kapital. Vattenfallsverkets förränt
ningspliktiga kapital bör därför t. v. skrivas ned med ett belopp motsvaran
de nämnda kapitaltillskott om 12,5 milj. kr. Chefen för budgetdepartemen
tet återkommer till denna fråga i dag vid sin anmälan till statsbudgeten för 
budgetåret 1977/78 såvitt avser avskrivning av nya kapitalinvesteringar. 
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Jag kommer senare att anmäla fråga om ytterligare län till Statsföretag 
AB för aktieteckning i Svenska Petroleum. 

Vattenfallsverkets investeringsprogram för distributionsanlägg
ningar omfattar förstärkning och utökning av stam-, primär-, regionala 
och lokala nät samt anskaffning av utrustning för automatisk driftövervak
ning. Nya investeringar i stamlinje- och primärsystemen avser bl. a. om
byggnad av 400 kV ledningarna Horred-Söderåsen och Horred-Stenkullen, 
förstärkning av 400 kV ledningen Enköping-Hedenlunda samt utbyggnad 
av en 800 kV ledning Grantorp-Odensala och Grantorp-Hall och av en 
400/220 kV matning Hall-Stockholm. 

Vid sin anmälan förra året av detta anslag till statsbudgeten för budget
året 1976/77 redogjorde föredragande departementschefen för utbyggna
den av en 800 kV ledning från Forsmark till Stockholmsområdet (prop. 

1975/76: 100 bil. 15 s. 293). 
Ledningen skulle t.v. drivas med 400 kV och anslutas till 400 kV ställ

verk. Föredraganden underströk att ett beslut att bygga ledningen inte in
nebar något ställningstagande till kraftföretagens planer på att bygga ut ett 
800 kV system i landet. 

Inte heller utbyggnaden av den nu aktuella ledningen på sträckan Oden
sala-Grantorp-Hall - som också skall drivas med 400 kV spänning t.v. -
föregriper framtida ställningstaganden till ett kraftöverföringssystem för 
högre spänning än 400 kV som enligt planerna skulle binda samman-de fyra 

kärnkraftverken i Ringhals, Barsebäck, Oskarshamn och Forsmark. Led
ningen behövs för förstärkning av matningen av elektrisk energi till Stor
stockholm. Förslaget att dimensionera den för 800 kV är betingat i första 
hand av den begränsade framkomligheten för stora överföringsledningar i 
området. Enligt vad jag har inhämtat från vattenfalls verket är det emeller
tid inte helt säkert att ledningen kommer att få det utförande som verket 
har redovisat i sin anslagsframställning. Verkets fortsatta utredningar kan 
leda fram till andra lösningar. 

Bland de nya investeringsobjektcn ingår också anskaffning av sambands
materiel till elkraftmyndighetemas krigsuppehållsplatser. Kostnaden här
för har beräknats till 3 milj. kr., varav 700 000 kr. faller på budgetåret 
1977/78. Vattenfallsverket har hemställt om medel för omedelbar avskriv
ning av nämnda belopp. 

Vattenfallsverkets behov av medel för investeringar i distributionsan
läggningar under nästa budgetår beräknar jag till sammanlagt 505,7 
milj. kr., varav 285,1 milj. kr. för stam- och primärnät. 196,7 milj. kr. för 
regionala och lokala nät samt 23,9 milj. kr. för driftövervakningsan
läggningar. Jag har härvid även räknat in medel för åtgärder som syftar till 
att förstärka Storstockholmsområdcts matning med elektrisk energi. Ver
kets behov av medel för anskaffningar för försvarsändamål kan jag där

emot inte biträda. 
Posten övriga ändamål avser diverse kompletteringar och om bygg-
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nad av produktionsanläggningar och aridra investeringsobjekt - bl. a. en 
tillbyggnad till vattenfalls verkets kontorsbyggnad i Råcksta - , inköp av 
vattenfall och fastigheter samt förvärv av aktier eller andelar i och finan
siering av företag som bedriver distribution av elektrisk energi. I detta 
sammanhang vill jag t!rinra om vad riksdagen har beslutat i fråga om rikt
linjer för den fortsatta strukturomvandlingen på eldistributionsområdet 
(prop. 1975/76: 100 bil. 15 s. 150, NU 1975/76: 45, rskr 1975/76: 265). 

Rationaliseringen av eldistributionen skall enligt riktlinjerna ske med ut
gångspunkt i att huvudansvaret för denna verksamhet skall åvila det all
männa. Det har förutsatts att vattenfallsverket liksom tidigare skall delta i 
detta arbete samtidigt som kommunerna såsom företrädare för de lokala 
intressena får ett ökat inflytande på eldistributionen. Jag finner det angelä
get att verkets erfarenheter och resurser på området därvid utnyttjas på ett 
planmässigt och för elkonsumentema i skilda delar av landet ändamålsen
ligt sätt. Det bör således vara en strävan hos verket att vidga sitt samarbete 
med kommunerna och tillsammans med dessa söka åstadkomma rationella 
distributionsenheter. Det kan i vissa fall ske genom att verket går samman 
med en eller flera kommuner i ett gemensamt regionalt eldistributionsföre
tag. Det torde i allmänhet innebära att distribution som verket bedriver i 
det aktuella området inordnas i det gemensamma företaget. I andra fall kan 
det visa sig lämpligt att verket överlåter eldistribution inom ett område på 
en kommun utan krav på medverkan. 

Medelsbehovet för övriga ändamål under nästa budgetår beräknar jag till 
61 milj. kr. I detta belopp ingår 20 milj. kr. för förvärv av aktier eller ande
lar i och finansiering av eldistributionsföretag. 

Med hänvisning till mina ställningstaganden i det föregående förordar 
jag att investeringsanslaget Kraftstationer m. m. tas upp med 2 265 milj. kr. 
Beloppet har beräknats med beaktande av att en marginal utöver investe
ringsramen bör finnas för att göra det möjligt att öka vattenf~llsverkets in
vesteringar under löpande budgetår om det är påkallat av konjunkturmäs
siga skäl eller annars från kraftförsörjningssynpunkt. Med det anslagsbe
lopp som jag har förordat kommer medelsreserven under nästa budgetår 
att uppgå till närmare 210 milj. kr. 

Vattenfallsverkets projektreserv består f. n. av två gasturbiner om 
tillsammans ca 150 MW och oljelagringsanläggningar om sammanlagt 
750 000 m3 • Reservprojekt av detta slag kan - om det är påkallat från kraft
försörjningssynpunkt eller av konjunkturmässiga skäl - tas in i verkets ut
byggnadsprogram under löpande budgetår med utnyttjande av den medels
reserv som finns under anslaget (prop. 1972: 2 s. 22, NU 1972: I, rskr 
1972: 14). Vattenfallsverket har påpekat att verket i dag inte har någon för 
rationell försörjning med elektrisk energi ändamålsenlig projektreserv. Det 
beror bl. a. på att det är svårt att få den prövning genomförd som enligt 
riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen skall göras i god tid före beslut 
om utbyggnad av en ny produktionsanläggning. Om handlingsfrihet för 
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framtiden skall erhållas, framhåller verket, måste sådana hinder undanrö
jas så att det blir möjligt att förbereda utbyggnad av skilda typer av elpro
duktionsanläggningar. Verket får stöd på denna punkt av både statens in
dustriverk och riksrevisionsverket. 

Som jag tidigare har framhållit har en energikommission nyligen blivit 
tillsatt som har i uppdrag att ta fram underlag för förslag till riksdagen år 
1978 om riktlinjer för energipolitiken till omkring år 1990. Bland kommis

sionens uppgifter ingår att redovisa alternativa energiprogram. Jag finner 
det därför naturligt att avvakta kommissionens förslag innan ställning tas 
till behovet och omfattningen av åtgärder av det slag som vattenfallsverket 
efterlyser. 

Vattenfallsverkets rörelsetillgångar, dvs. likvida medel, kundfordringar, 
lager. maskiner och inventarier, finansieras f. n. med balanserade över
skottsmedel, lagerreserver, kortfristiga skulder och vissa anslagsmedel -
tillsammans ca I 300 milj. kr. - samt med rör 1 i g kredit . Verket dispo
nerar under innevarande budgetår en rörlig kredit om 500 milj. kr. (prop. 
1975/76: 100 bil. 15 s. 295, NU 1975/76: 42, rskr 1975/76: 260). Med nuva
rande principer för finansiering av rörelsetillgångar behöver den rörliga 

krediten enligt vattenfallsverket höjas med 100 milj. kr. till nästa budgetår. 
Vid sin anmälan av detta anslag i prop. 1974: I (bil. 15 s. 209) anförde 

föredragande departementschefen att vattenfallsverket hade lämnat för
slag till principer för hur behov av rörelsemedel av skilda slag bör fördelas 
på olika finansieringskällor. Verket hade föreslagit bl. a. att stadigvarande 
behov av inventarier, fordon, byggnadsmaskiner och vissa bränslen skulle 
finansieras med anslagsmedel. Föredraganden ansåg emellertid att former
na för finansiering av vattenfallsverkets rörelsekapital borde bestämmas 
först efter ställningstagandena till budgetutredningens (Fi 1970: 64) förslag 
i betänkandet (SOU 1973: 43-46) Budgetreform. Efter samråd med chefen 
för budgetdepartementet har jag kommit till samma uppfattning. Jag är 
därför inte beredd att föreslå någon ändring av de principer enligt vilka vat
tenfallsverkets rörelsetillgångar har finansierats under senare år. I över
ensstämmelse härmed bör verkets tillkommande behov av rörelsemedel 
tillgodoses genom en höjning av den rörliga krediten. Verkets behov av 
rörlig kredit under nästa budgetår beräknar jag till 600 milj. kr. 

Jag förordar således att regeringen föreslår riksdagen att medge vatten

fallsverket att disponera en från 500 milj. kr. till 600 milj. kr. ökad rörlig 
kredit i riksgäldskontoret. 

Regeringen har bemyndigande att medge vattenfallsverket att teckna 
borgen intill f. n. sammanlagt 2 600 milj. kr. för lån som företag i vilka 
verket förvaltar statens aktier eller andelar tar upp på den allmänna kapi
talmarknaden. Högst 90 milj. kr. härav får användas för borgensåtaganden 
gentemot företag som bedriver eldistributionsverksamhet (prop. 
1976/77: 25 s. 115, NU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 55). 

Större delen - 2160 milj. kr. - av den totala borgenssumman har beräk-
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nats för Forsmarks Kraftgrupp AB:s upplåning. I september 1976 hade vat
tenfalls verket iklätt sig borgensansvar för ca I 010 milj. kr. av bolagets lån i 

Sverige och i utlandet. Som jag tidigare har sagt får vattenfallsverket nu
mera teckna borgen för Forsmarks Kraftgrupp AB:s hela upplåning mot att 
övriga delägare gentemot verket ställer garantier för så stor del av låne

summan som svarar mot deras andelar av aktiekapitalet i bolaget. Med 
detta utvidgade borgensansvar för Forsmarksbolagets lån kan nuvarande 

borgensram komma att behöva höjas. Från vattenfallsverket har jag in
hämtat att bolagets tillkommande upplåningsbehov under innevarande 

budgetår belöper sig till 810 milj. kr. Till detta kommer det förutsedda upp

låningsbehovet under nästa budgetår. Det uppgår enligt vad jag tidigare 
har redovisat till 1110 milj. kr. Vattenfallsverkets borgensram behöver 
mot denna bakgrund räknas upp med (1010+810+ 1110-2160 =) 770 milj. 

kr. 
Jag har tidigare förordat att 12,5 milj. kr. skall anvisas från investerings

anslaget Kraftstationer m. m. för vattenfallsverkets insats av kapital i 
Svenska Petroleum. Som ett led i den successiva uppbyggnaden av bola
gets finansiella resurser har förutsatts att delägarna också skall kunna stäl

la borgen för lån intill sammanlagt 50 milj. kr. (prop. 1975/76: 124 s. 46, NU 
1975/76: 44, rskr 1975/76: 262). Vattenfallsverket skall svara för hälften av 

borgensåtagandcna. Verkets borgensram har redan utökats med 12 

milj. kr. med hänsyn till Svenska Petroleums upplåning under innevarande 
budgetår (prop. 1976/77: 25 s. 116, NU 1976/77: 13, rskr 1976/77: 55). Till 

nästa budgetår bör ramen räknas upp med ytterligare 13 milj. kr. 
Enligt gällande ordning (prop. 1972: I bil. 15 s. 126, NU 1972: 35, rskr 

1972: 98) skall borgensåtaganden som vattenfallsverket behöver göra för 

lån som eldistributionsföretagen tar upp på den allmänna kapitalmarkna

den räknas av mot en för verkets samtliga hel- eller delägda cldistributions
företag gemensam borgcnsram. I november 1976 var 80 383 000 kr. av nu
varande ram om 90 milj. kr. utnyttjade. Med nu förutsebara behov av bor
gensteckning kommer utrymmet för ytterligare åtaganden att vara otill
räckligt. Verket föreslår därför att borgensramen för eldistributionsbola
gens upplåning utökas med 20 milj. kr. Jag tillstyrker förslaget. 

I enlighet med vad jag nu har anfört förordar jag att regeringen inhämtar 
riksdagens bemyndigande att medge vattenfallsverket att teckna borgen 
för lån intill sammanlagt (2600 +770 + 13 + 20 =) 3403 milj. kr., varav 

högst 110 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag. 
Jag vill slutligen anmäla fråga om inrättande av fyra nya extra ordi

narie tjänste r vid vattenfalls verket. 
Inom vattenfallsverkets huvudavdelning drift och förvaltning finns se

dan år 1970 ett särskilt organ - förvaltningsrådet - som ansvarar för sam
ordningen av den eldistributionsverksamhet som bedrivs av verkets hel

eller delägda eldistributionsföretag. För befattningen som verkställande le

damot i förvaltningsrådet bör inrättas en tjänst för överingenjör i Fe 26. 
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Vid huvudavdelningen administration har vattenfallsverket inrättat en 

för hela verket gemensam serviceenhet i syfte att uppnå fastare planering. 

styrning och kontroll av verkets ADB-verksamhet. Behovet härav har klar

lagts genom en utredning under medverkan av Stats konsult AB. För befatt

ningen som chef för enheten bör inrättas en tjänst för datachef i Fe 25. 

Erfarenheterna från provning och idrifttagning av de två. första blocken i 

Ringhals kärnkraftstation har visat att åtgärder behöver vidtas för att för

bättra anläggningarnas drifttillgänglighet. Ett omfattande arbete med att 

analysera funktionssäkerheten hos anläggningarna och ta fram förslag till 

åtgärder måste genomföras. Uppgiften att leda den tekniska översynen bör 

enligt vattenfalls verket åläggas en person som t. v. skall fungera som pro

jektledare. Härför bör inrättas en tjänst för avdelningsdirektör i Fe 25. 
Som resultat av en utredning om verkets utbildnings verksamhet harvat

tenfallsverket inrättat en central utbildningsenhet vid huvudavdelningen 

administration. För befattningen som chef för enheten bör inrättas en 

tjänst för avdelningsdirektör i Fe 23/24. 
Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att inrät

ta nyssnämnda tjänster vid vattenfallsverket. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge statens vattenfalls verk att teck

na borgen för lån intill sammanlagt 3 403 000 000 kr.. varav högst 

110 000 000 kr. för lån till eldistributionsföretag. 
2. medge att statens vattenfallsverk får disponera en frän 

500000000 kr. till 600000000 kr. ökad rörlig kredit i riksgälds

kontoret, 

3. bemyndiga regeringen att vid statens vattenfallsverk inrätta dels 

en tjänst för överingenjör i Fe 26, dels en tjänst för datachef i Fe 
25, dels en tjänst för avdelningsdirektör i Fe 25 och dels en tjänst 

för avdelningsdirektör i Fe 23/24, 
4. till Kraftstationer m. m. för budgetåret 1977/78 anvisa ett inves

teringsanslag av 2 265 000 000 kr. 
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G. DOMÄNVERKET 

I G: 2. Förvaltningsbyggnad för domänverket 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

6664412 
6000000 

1700000 

Behållning 9635 588 

Från anslaget bestrids utgifter för uppförande av en förvaltnings byggnad 

för domänverket i Falun. 

Domänverket 

Totalramen för projektet (projektering och byggande) har fastställts till 

24 milj. kr. i prisläget den 1 juli 1974. Därtill kommer kostnaden för inköpet 
av tomt, som uppgått till 1,2 milj. kr. Domänverket föreslår att anslaget för 
uppförande av förvaltningsbyggnaden för budgetåret 1977/78 förs upp med 
1,7 milj. kr. 

Föredraganden 

Enligt vad jag inhämtat pågår byggnadsarbetet planenligt. Inflyttning i 
den nya förvaltningsbyggnaden beräknas kunna ske i augusti 1977. De be

gärda medlen behövs för att kunna slutföra byggnadsarbetena. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förvaltningsbyggnad för domänverket för budgetåret 
1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 1700000 kr. 
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Il. Statens allmänna fastighetsfond 
Il: 17. Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

4964855 
17000001 

I 10000 

Behållning 

1 Härutöver har anvisats I 000000 kr. pä tilläggsbudget I. 

350 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader vid vissa 

myndigheter inom industridepartementets verksamhetsområde. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen räknar med en medelsförbrukning av 220000 kr. un
der anslaget budgetåret 1977 /78 och hemställer om att anslaget förs upp till 
110 000 kr. med hänsyn till beräknad behållning vid utgången av innevaran
de budgetår. 

Föredras:anden 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggna.dsobjckt Kostnads ram Medelsförbrukning 

1975-04-01 1976-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
1975/76 1976/77 1977/78 

Statens skeppsprov-
ningsanstalt 
Tillbyggnader för 
kontor och verkstad 3770 3770 3744 26 
Nybyggnad av manöver-
och väglaboratotium 9760 10625 8005 2400 220 

Svenska institutet för 
konserv cri ngsforsknin g 
Om- och tillbyggnad 
av laboratorium 4250 4250 4085 165 

17780 18645 15834 2591 220 

Bygg- Fär-
start dig-
år stäl-
mån. Ian de-

år-mån. 

71-09 73-03 

74-05 76-03 

72-IO 74-02 



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 351 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1976-07-01 
Anslag 1976/77 
Tilläggsbudget I 1976/77 
Anslag 1977(78 (förslag) 

0 
1700 
1000 

110 
2810 

1976/77 
1977/78 
Avrundning 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

2591 
220 

1 

2810 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för tek
nisk utveckling m. m. inom i investeringsplanen uppförda kost
nadsramar i enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Byggnadsarbetenför teknisk utveckling m. m. för budgetåret 
1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 110000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

IV: 14. Statens hantverks- och industrilånefond 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

35000000 

50000000 
90000000 

Behållning 35000000 

Från anslaget överförs medel till statens hantverks- och industrilånefond 

för utlåning till företagarcföreningama. vilka i sin tur lämnar hantverks
och industrilån till hemslöjds-, hantverks- och småindustriföretag. Långiv
ningen regleras genom kungörelsen ( 1960: 372) om statligt kreditstöd till 

hemslöjd, hantverk och småindustri (omtryckt 1973: 550; ändrad senast 
1976:471), vilken även innehåller bestämmelser om statlig garanti för lån 

till hantverks- och industriföretag. Särskilda bestämmelser om statlig ga
ranti för lån till turisthotell finns i brev den 30juni 1965. 

För budgetåret 1976/77 har till fonden anvisats 50 milj. kr. Ramen för 
statsgaranti till hantverks- och industriföretag m. m. har fastställts till 150 

milj. kr. Ramen inrymmer även nyssnämnda garantier för lån till turistho
tell och får vidare tas i anspråk för vissa lån till omställningsfrämjande in
vesteringar inom textil- och konfektionsindustrierna. 

Statens industrh•erk 

Företagareföreningarna har beräknat sina behov av nya lånemedel för 
budgetåret 1977/78 till 101,8 milj. kr. 

Kapitalbehållningen i fonden per den 30 juni 1976 var enligt verket ca 
427 milj. kr. Utlåningen uppgick vid samma tidpunkt till 355 milj. kr. 

Föreningarna har under åren 1971- 1975 beviljat lån i följande omfatt

ning. 

År 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Utlåning (milj. kr.) 

75,3 
91,9 
91.9 

135,1 
121,3 

Industriverket beräknar att efterfrågan på hantverks- och industrilån 

kommer att ligga kvar på en oförändrat hög nivå och anser att ett tillskott 
till fonden på 50 milj. kr. under budgetåret 1977/78 är tillräckligt. Därvid 
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har verket tagit hänsyn till att amorteringar på tidigare beviljade lån får tas 

i anspråk för nyutlåning. 
Beträffande det statliga kreditstödet i form av lånegarantier till hem

slöjd, hantverk och små.industri samt till turisthotell anmäler verket att ga

rantier har beviljats under budgetåren 1971/72-1975/76 med följande be

lopp. 

Budgetår 

1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

Beviljade garantier 
(milj. kr.) 

67,2 
62.4 
79,I 
72.0 
98,6 

Under budgetåret 1975/76 har verket mött en fortsatt hög efterfrågan på 

lånegarantier. Verket väntar att efterfrågan kommer att bli lika stor under 

budgetåret 1977 /78 och föreslår därför en oförändrad garantiram på 150 

milj. kr. 

Föredraganden 

Ett viktigt inslag i näringspolitiken är att ge de mindre och medelstora 

företagen goda utvccklingsmöjligheter. Företagareföreningarna har stor 

betydelse som förmedlare av statligt kreditstöd till denna grupp av företag. 

Efterfrågan på hantverks- och industrilån har ökat kraftigt under hösten 

1976. Till en del kan detta bero på att kreditåtstramningen har minskat 

småföretagens möjligheter att låna på den ordinarie kreditmarknaden. En 

stram kreditpolitik kan bli särskilt kännbar för mindre företag, eftersom 
dessa i högre grad än andra är beroende av främmande kapital. För att mö

ta de ökade anspråken på hantverks- och industrilån kommer jag senare 

denna dag att hemställa att regeringen föreslår riksdagen att på tilläggsbud
get Il för budgetåret 1976/77 till Statens hantverks- och industrilånefond 

anvisa ett investeringsanslag av 30 milj. kr .. vilket skulle innebära ett till

skott till fonden av totalt 80 milj. kr. under innevarande budgetår. 

När det gäller anslaget för budgetåret 1977/78 har industriverket före

slagit att fonden skall tillföras 50 milj. kr. för egen del anser jag att en kraf

tigare förstärkning av fonden är nödvändig för att bibehålla företagareför

eningarnas utlåningskapacitet på en hög nivå. Jag föreslår därför att fon

den budgetåret 1977/78 tillförs 90 milj. kr. Företagareföreningarna får dess

utom liksom hittills disponera inflytande amorteringar på hantverks- och 

industrilån för nyutlåning. 

Mina förslag om tillskott till hantverks- och industrilånefonden innebär 

att fondens behållning under budgetåren 1976/77 och 1977 /78 skulle öka 

med 40 %. En så kraftig ökning av resurserna för företagareföreningarnas 

23-Riksdagen 1976/77. Nr/(}(). Bilaga 17 
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utlåning bör innebära att de mindre och medelstora företagens kreditför

sörjning underlättas väsentligt. 

Industriverket föreslår att ramen för ~tatsgaranti till hantverks- och in

dustriföretag fastställs till samma belopp som för innevarande budgetår, 

150 milj. kr. Ja1;1 anser att industrigarantilån är ett smidigt alternativ för kre

ditgivning till de mindre företagen. Stödformen bör kunna utnyttjas i avse

värt större omfattning än hittills. bl. a. genom att lånegarantier numera kan 

lämnas även för utveckling och marknadsföring av produkter. Jag föreslår 

att ramen fastställs till 200 milj. kr. för budgetåret 1977/78. 

Riksdagen bör i detta sammanhang underrättas om att regeringen i ett 

fall har beviljat lånegaranti till ett företag inom servicesektorn, vilket inne

bär ett avsteg från gällande författning. Beslutet låg dock i linje med riksda

gens uttalande om utvidgning av kreditstödet till att omfatta även tjänste

producerande företag (NU 1975/76: 51, rskr 1975/76: 330). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1977/78 statlig kreditgaranti för lån till 

hantverks- och inddustriföretag m. m. beviljas med sammanlagt 

högst 200 000 000 kr., 

2. till Statens hant1·erks- och industrilånefond för budgetåret 

1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 90000000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

V: 10. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1975/76 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977/78 Förslag 

395 463 778 

600000000 

600000000 

Behållning 

355 

25 247 486 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för arbets

marknadsstyrelsen (AMS) under programmet Regionalpolitiska stödåtgär

der upptagna delprogrammet Lokaliseringslån. Lokaliseringslån utlämnas 

enligt kungörelsen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (omtryckt 

1976: 379: ändrad 1976: 934). 

Under budgetåret 1975/76 har beslut fattats om lokaliseringslån med 481 

milj. kr. Den förfemårsperioden 1973/74-1977/78 fastställda ramen för be

slut uppgår till 2650 milj. kr. Dessutom får outnyttjat utrymme av den be

slutsram som fastställdes för treårsperioden 1970/71 - 1972/73 tas i an

språk. 

Ramen för statlig garanti för lån i lokaliseringssyfte för rörelsekapital 

m. m. har för innevarande budgetår fastställts till 25 milj. kr. Under 

1975/76 beviljades garantier till ett belopp av 6,8 milj. kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

Av besluts ramen för lokaliseringslån förväntas drygt 80 % eller 2 188 

milj. kr. vara ianspråktagna vid utgången av budgetåret 1976/77. Beslutsbe

hovet för femårsperiodens sista år beräknas uppgå till ca 710 milj. kr. Då 

alla beslut om lokaliseringslån emellertid inte leder till utbetalningar kan i 

viss mån beslutsutrymme återföras till ramen. Vidare kvarstår ca 80 milj. 

kr. outnyttjat av föregående treårsperiods totalram för regionalpolitiskt 

stöd. Om dessa 80 milj. kr. får utnyttjas till beslut om lokaliseringslån, 

skulle drygt 2 700 milj. kr. finnas disponibla, vilket svarar mot beslutsbe

hovet som det nu kan överblickas. 

Ramen för statlig garanti till rörelsekapital m. m. bör även under budget

året 1977/78 uppgå till 25 milj. kr. 

Föredraganden 

Beträffande verksamheten med lokaliserings stöd hänvisar jag till vad jag 

har anfört vid anmälan av anslaget Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksam

het. 

För budgetåret 1977/78 beräknar jag anslagsbehovet för lokaliseringslån 

till oförändrat 600 milj. kr. 

Ramen för statlig garanti för lån i lokalseringssyfte till rörelsekapital 

m. m. bör däremot ökas, bl. a. med hänsyn till att den numera får tas i an-
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spr:ik pckså för lånegarantier vid vissa marknadsföringsåtgärder. Stödfor

men lånegaranti har särskilt stor betydelse för mindre o<:h medelstora före

tag. Mot denna bakgrund förordar jag att ramen fastställs till 30 milj. kr. för 

budgetåret 1977 /78. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att för budgetåret 1977/78 statlig garanti för lån i lokalise

ringssyfte till rörelsekapital m. m. beviljas med sammanlagt 

högst 30000000 kr., 

2. till Reuionalpolitiskt städ: Lokaliserings/ån för budgetåret 

1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 600000000 kr. 

V: 11 . Lån till processutveckling i Ranstad 

1975/76 Utgift 

1976/77 /\nslag 

1977/78 Förslag 

1 15000000 
126000000 

13 600000 

Behållning 

' Anslaget Um till projektering av Ranstadsverket. 

L111>s.w1·1111rn-Kiir111w1·1u1ra AB 

I hörjan av januari 1975 träffade Luossavaara-Kiirunavaara AB <LKAB). 

AH Atomenergi och statens vattenfallsverk en överenskommelse om att 

fortsätta projekte1ingen av en urangruva i Ranstad. LKAB åtog sig därvid 

att i samarbete med övriga parter och med utnyttjande av personalen i det 

nuvarande Ranstadsverket ansvara för ledningen av den fortsatta projekte

ringen. 

Under budgetåren 1975/76 och 1976/77 har 15 resp. 26 milj. kr. ställts till 

LKA A :s förfogande såsom t.v. ränte- och amorte1ingsfria lån för projekte

ring rn. m. av ett uran verk i Ranstad vid Billingen (prop. 1975: 30 bil. 1, NU . 

1975: 30. rskr 1975: 202. resp. prop. 1975/76: 100 bil. 15, NU 1975/76: 42. 

rskr 1975/76: 260). 

LKAB ingav i juni 1975 ansökan om tillstånd för projektet enligt 136 a ~ 

byggnadslagen ( 1947: 385, 136 a § ändrad senast 1976: 213). Med hänsyn 

till de synpunkter som framfördes i anslutning till remissbehandlingen. 

fann LKAB i oktober 1975 att ytterligare tid borde anslås för att fullfölja ut

redningsarbetet speciellt på de punkter som hade föranlett erinringar. 

LKAB återkallade därför sin ansökan. 

I oktober 1976 ansökte LKAB om ytterligare lån på 24 milj. kr. för bud

getåret 1977/78. Denna ansökan avsåg projekteringsarbeten för en uran

produktionsanläggning med en kapacitet av 6 milj. ton skiffer per år, som 

skulle kunna ge I 275 ton uran per år. I medelsberäkningen ingick kostna

der för en försöksanläggning för utvinning av aluminiumprodukter och fos

forsyra ur laklösningen samt för återställningsarbcten och rekultiverings

försök i landskapet. 
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Sedan LKAB hade informerats om att den hittills planerade brytningen 

inte är förenlig med den nya regeringens allmänna politik. överlämnade bo

laget den 18 november 1976 en skrivelse med förslag till ändrad inriktning 

av verksamheten och därav föranledd reviderad anslagsframställning. 

Av skrivelsen framgår i huvudsak följande. 

De svenska alunskifferförekomsterna utgör en mycket betydelsefull rå

varukälla och är en av de viktigaste hittills outnyttjade mineraltillgångarna 

i landet. Stora möjligheter finns att skapa en framtida ökad försörjningssä

kcrhet inom vlisentliga sektorer av det svenska samhället - energi i form 

av elkraft. metanol och/eller fjärrvärme - råvaror för gödsclmedelstill

verkning såsom kaliumsulfat. fosforsyra. magnesiumsulfat och eventuellt 

ammoniak - aluminiumråvara och stållegeringsmetaller för specialståltill

verkning -- samt uran. 

En analys av det forsknings- och utvecklingsarbete som har genomförts 

på olika håll i världen visar att ett utnyttjande av skifferns totalinnehåll nu 

ligger inom räckhåll. men att fem till tio års utvecklingsarbete krävs för att 

utarbeta fungerande tekniska processer som är ekonomiskt och miljömäs

sigt acceptabla. Det är LKAB:s uppfattning att ett forsknings- och utveck

lingsarbete av det djup och elen bredd som här förutses bör ske i anslutning 

till en producerande anläggning. Ett nära samarbete mellan forskning. ut

veckling och produktion skapar enligt LKAB möjligheter att direkt pröva 

forskningsresultat och ideer i full skala. 

LKAB förordar därför ett alternativ som innebär att de befintliga anlägg

ningarna i Ranstad kompletteras. bl. a. med hänsyn till nu gällande miljö

krav. En sådan produktions-/forskningsanläggning bör dimensioneras för 

brytning och bearbetning av ca I milj. ton skiffer per år. Kostnaderna för 

uppförande och drift av anläggningen bör enligt LKAB kunna täckas av 

produktutbytet - i första skedet av uran, molybden. konstgödselråvara 

och natriumsulfat och i ett senare skede dessutom av aluminiumprodukter 

och vanadin. Möjligen kan anläggningen också lämna ekonomiska bidrag 

till den avsedda forsknings- och utvecklingsverksamheten. Vid denna be

räkning har dock LKAB utgått från att produktions-/forsknings

anläggningen inte behöver bära kostnaderna för det kapital som har lagts 

ned i nu befintliga anläggningar och att de tidigare beviljade lånen för pro

jektering av uran verket inte behöver återbetalas. 

En preliminär bedömning av värdet på nyttiggjorda produkter vid en to

talutvinning av I milj. ton skiffer med den teknik som nu planeras är 

250- 300 milj. kr. Av detta utgör uran värdet ca en tredjedel. 

Den produktionsanläggning som LKAB förordar som bas förforsknings

verksamheten kan väntas ge följande produktmängder. 

Gödselråvara 
Aluminiumprodukter 
Natriumsulfat 
Uran 
Vanadinpentoxid 
Molybdentrioxid 
Kalk 

6700 ton/år 
5000 .. 

875 
200 
120 " 

5 
50 000---100 000 
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Successivt under forsknings- och utvecklingsperioden kommer större 
produktmängder av framför allt aluminium att kunna utvinnas. 

Den övergripande målsättningen for en fortsatt verksamhet i Ranstad 

vid en sådan anläggning skall enligt LKAB vara att som ett led i den lång

siktiga svenska råvaruförsör:iningen klargöra hur alunskifferns beståndsde

lar tekniskt. ekonomiskt och miljömässigt skall kunna utvinnas. 

Denna nya målsättning för verksamheten medför att forsknings- och ut

vecklingsverksamheten i Ranstad helt inriktas på utvinning av skifferns al

la beståndsdelar med syfte att inom en tioårsperiod utveckla en industriell 
totalutvinningsprocess. Innan LKAB fattar ett investeringsbeslut måste 

dock villkoren för och tillåtligheten av en sådan process prövas enligt bl. a. 

136 a § byggnadslagen och enligt miljöskyddslagen. 

LKAB avser att till hösten 1977 utreda förutsättningarna för att etablera 

en forsknings- och utvecklingsverksamhet i Ranstad med anknytning till 

en sådan produktions-/forskningsanläggning. Under budgetåret 1977/78 

avser bolaget att ta fram underlag för hes lut om hur den framtida verksam
heten i Ranstad kan bedrivas. Forsknings- och utvecklingsarbetet skall be

drivas med nuvarande personal och med hjälp av svensk och internationell 

expertis. För detta ändamål önskar LKAB att under budgetåret 1977 /78 så

som t.v. ränte- och amorteringsfritt lån erhålla 27.8 milj. kr .. varav 5 milj. 
kr. avser projektering och byggande av en s. k. försökshall. 

Under samma tid planerar LKAB att utföra en förprojektering av den fö
reslagna produktions-/forskningsanläggningen. Kostnaderna för detta ar

bete täcks enligt LKAB genom smärre omdispositioner av anslaget Lån till 

projektering av Ranstadsvcrket för budgetåret 1976/77 och med särskilda 
tillskott från bolaget. 

I skrivelse som inkom till industridepartementet den 7 december 1976 
avstyrker Skövde lvfiljöforum LKAB:s förslag till ändrad inriktning av 

verksamheten och företagets framställning om lån. Enligt Skövde Miljöfo

rum bör erforderliga medel för att trygga sysselsättningen för den personal 
som f. n. är sysselsatt i Ranstad utgå i annan ordning. 

I detta sammanhang bör också nämnas att Skövde Miljöforum den 13 ja

nuari 1976 har anhållit om bidrag för kostnader för bevakning av det s. k. 

Projekt Ranstad 75. 

Föredraganifen 

Alunskiffer förekommer i Sverige i större mängd i Skåne, Västergöt

land, Östergötland, Närke, Öland och i fjällranden i Jämtland. Denna skif

fer innehåller dels energiråvaror (olja och uran), dels mineralråvaror för 

verkstadsindustri (t. ex. aluminium, vanadin, molybden, nickel och s. k. 

sällsynta jordartsmetaller). dels också råvaror för gödselmedelsindustrin 

(t. ex. kalium och fosfor). Härtill kommer att oljan i skiffern kan användas 

också för att framställa ammoniak för exempelvis gödselmedelsindustrin 
och metanol för bl. a. inblandning i motorbränsle. De svenska tillgångarna 
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av alunskiffer är så stora att vårt land har potentiella möjligheter att bli 
självförsörjande med flertalet nämnda mineral. 

I Ranstad pågår sedan år 1975 undersökningar för att söka utvinna alun
skiffrarnas innehåll av såväl kolhaltiga bränslen som metaller och uran. 
Arbetet har hittills väsentligen inriktats på utvinning av uran. Denna tek
nik är nu färdigutvecklad. Arbetena för att utveckla metoder för att till
varata skifferns övriga beståndsdelar är ännu på ett förberedande stadium. 
Försöksanläggningen i Ranstad är dock av sådana dimensioner att realis
tiska försök kan genomföras. Till anläggningen är knuten en utvecklings

grupp som är väl förtrogen med de tekniska problem som gör sig gällande 

vid en utvinning av skifferns värdefulla beståndsdelar. 
LKAB har i november 1976 presenterat huvuddragen i ett projekt röran

de fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete för utnyttjande av alunskif
fer. LKAB föreslår att projektet baseras på en produktions-/forsk

ningsanläggning i Ranstad. Denna bör dimensioneras för bearbetning av 1 
milj. ton skiffer per år, varvid bl. a. förutsätts att befintliga anläggningar 
kompletteras med hänsyn till nu gällande miljökrav. 

I detta sammanhang vill jag nämna att regeringen i december 1976 upp

drog åt statens industriverk att utreda vissa frågor rörande brytning av 

alunskiffer i Sverige. Vidare erinrar jag om att hithörande frågor också 
kommer att belysas av Billingenutredningcn (I 1976: 03). Av stor betydelse 

är också att berörda kommuner bereds tillfälle att framföra sina synpunk
ter på olika alternativ. 

LKAB kommer under våren 1977 att belysa också de personal-, tids- och 
kostnadsmässiga konsekvenserna om anläggningen dimensioneras för en 
mindre skifferbrytning än 1 milj. ton per år. Vidare skall samma konse
kvenser belysas vid ett alternativ som innebär forskningsarbete utan skif
ferproduktion, samt därutöver vid en nedläggning av verksamheten i Ran
stad med äterställning av naturen. 

Billingcnutredningen har att redovisa och analysera olika alternativ för 
den ekonomiska utvecklingen i området kring södra Billingen. Valet av ut
redningsalternativ bör enligt utredningens direktiv ske med utgångspunkt i 
de studier som utförs i samband med berörda kommuners planeringsarbete 

rörande alternativa sätt att utnyttja naturresurserna i södra Billingen. Re
sultatet av utredningens arbete beräknas föreligga under augusti 1977. 

Man kan således vänta att det i början av hösten 1977 finns ett mer full

ständigt underlag för bedömning av frågan om forsknings- och utvecklings
arbete kring alunskiffern. Utöver LKAB:s tidigare nämnda utredningsun
derlag samt Billingenutredningens rapport torde vid denna tidpunkt också 

frägan om en prövning enligt 136 a § byggnadslagen av en utbyggnad av 
Ranstadsanläggningarna komma att aktualiseras. 

I avvaktan på ett mer fullständigt utredningsunderlag bör medel nu stäl

las till LKAB:s förfogande på sådant sätt att LKAB:s tidsplan för nödvän
digt utredningsarbete inte väsentligt påverkas. Härigenom bör det vara 
möjligt att behålla den personal som f. n. är knuten till Ranstadsanlägg

ningcn och som är väl förtrogen med de problem utvecklingsarbetet stäl-



Prop. 1976/77: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 360 

ler. Jag har därför nu beräknat medel för endast de kostnader som är för
bundna med den verksamhet som avses äga rum unde~ perioden juli
december J 977. 

Medelsbehovet för perioden januari-juni 1978 blir beroende på den in

riktning projektet fär. Det är också möjligt att prövningen under hösten 

1977 visar att verksamheten i Ranstad helt bör avvecklas. Även i sistnämn

da fall behövs medel under första halvåret 1978, avsedda för återställnings
arbeten. 

Jag avser att återkomma till frågan om medelsbehovet för perioden ja

nuari-juni 1978 i samband med att medel på tilläggsbudget för budgetåret 

1977 /78 beräknas. 

Medelsbchovet för den verksamhet som skall bedrivas under andra 

halväret 1977 beräknar jag till 13.6 milj. kr. 

Jag förordar att medlen ställs till LKAB:s förfogande i form av ett t.v. 

ränte- och amorteringsfritt lån. 

Jag anser mig inte ha skäl att förorda bifall till Skövde Miljöforums begä

ran den 13 januari 1976 om bidrag för bevakning av det s. k. Projekt Ran

stad 75. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till proces.rntveckling i Ramtad för budgetåret 1977 /78 
anvisa ett investeringsanslag av 13600000 kr. 

V: 12. Lån till aktieteckning i Svenska Petroleum AB 

1976/77 Anslag 
1977/78 Förslag 

10 108000 
12500000 

Svenska Petroleum AB bildades vi\.ren 1975 med Luossavaara-Kiiruna
vaara AB (LKAB) som enda aktieägare. Statsmakterna godkände följande 

år (prop. 1975/76: 124, NU 1975/76: 44. rskr 1975/76: 262) ett konsortialav

tal mellan statens vattenfallsverk och LKAB av innebörd att vattenfalls
verket skulle inträda som hälftendelägare i Svenska Petroleum. I samband 

därmed beslöts att bolagets finansiella resurser skulle byggas upp bl. a. ge
nom en höjning under en tvåårsperiod av det egna kapitalet till 50 milj. kr.. 

varav hälften under budgetåret 1976/77. 
Det förutsattes att Statsföretaggruppens aktideckningar skulle finansie

ras genom särskilda lån från staten. För budgetåret 1976/77 anvisades som 

lån till Statsföretag AB ett investeringsanslag av JO 108000 kr. under fon

den för låneunderstöd. Ett motsvarande lån har därefter lämnats av Stats

företag till LKAB för aktieteckningen i Svenska Petroleum. Jämte tidigare 
tillskjutna medel uppgår därmed LKAB: s kapitaltillskott till 12,5 milj. kr. 

Lånet till Statsföretag lämnas på villkor som är anpassade till att normal 
förräntning inte kan förväntas under Svenska Petroleums uppbyggnads

skedc. Enligt de villkor som har föreskrivits av regeringen är lånet således 

t.v. ränte- och amorteringsfritt. 
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Motsvarande kapitaltillskott lämnas av statens vattenfallsverk från in

vcsteringsanslaget Kraftstationer m. m. Riksdagen har nyligen anvisat 

medel för bl. a. detta ändamäl på tillllggsbudget I till statsbudgeten för bud

getåret 1976/77 (prop. 1976/77: 25 bil. 10. NU 1976/77: 13. rskr 

1976/77: 55). Vattenfallsverkets förrlintningspliktiga kapital skall skrivas 

ned med ett belopp motsvarande nämnda kapitaltillskott av 12.5 milj. kr. 

lJ nder budgetåret 1977 /78 bör i enlighet med vad jag nyss har anfört det 

egna kapitalet i Svenska Petroleum höjas från 25 milj. kr. till 50 milj. kr. 

Höjningen bör såvitt avser Statsföretaggruppens andel ske på så. sätt att yt

terligare 12.5 milj. kr. anvisas till Statsföretag som lån. Jag har tidigare vid 

anmälan av investeringsanslaget Kraftstationer m. m. tagit upp frågan om 

vattenfallsverkets tillskott till Svenska Petroleum under nästa budgetar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till aktietl'ckning i .'frensku Petroleum AB för budgetåret 

1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 12500000 kr. 

V: 13. Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin 

1976/77 Anslag 

1977 /78 Förslag 

20000000 

20000000 

Rationaliseringslänen, som administreras av statens industriverk, läm

nas för investeringar i sådan produktionsutrustning som påtagligt höjer ef

fektiviteten inom den plaggtillverkande delen av textil- och konfektionsin

dustrierna. Rationaliseringslånen beviljas enligt riktlinjer som har antagits 

av riksdagen (prop. 1975/76: 206, NU 1975/76: 70, rskr 1975/76: 415). 

Rationaliseringslånen ingår i ett tvåårigt rationaliseringsprogram för 

konfektionsindustrin. Enligt riksdagens beslut skall 20 milj. kr. anvisas un

der vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977/78. 

I enlighet med de av riksdagen antagna riktlinjerna bör för budgetåret 

1977 /78 nu anvisas 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindu

strin för budgetåret 1977/78 anvisa ett investeringsanslag av 

20 000 000 kr. 
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VI. Fonden för statens aktier 

VI: 2. Teckning av aktier i AB Svensk Exportkredit 

Nytt anslag (förslag) I 00 000 000 

362 

AB Swnsk Exportkredit (SEK) bildades är 1962 (prop. 1962: 125, SU 

1962: 110 och HaU 1962: 22, rskr 1962: 272 och 275) med uppgift att medver

ka vid finansieringen av svensk export genom kreditgivning. Härigenom 

skapades institutionella förutsättningar för att bättre lösa exportnäringens 

finansieringsproblem. 

SEK:s aktiekapital, som f. n. uppgår till 200 milj. kr .. ägs till hälften av 

staten och till hälften av ett antal affärsbanker. Ytterligare medel för sin 

verksamhet skaffar SEK genom upplåning på. den svenska och utländska 

kapitalmarknaden. SEK får låna upp medel eller ikläda sig garantiförplik

telser till ett belopp som högst får utgöra summan av dels bolagets kassa 

och banktillgodohavanden. dels nio tiondelar av fordringar med exportkre

ditnämndens garanti eller fartygskreditgaranti. dels ett belopp motsvaran

de tio gånger bolagets eget kapital inkl. lagstadgade fonder och balansera

de vinstmedel. 

Vid SEK:s bildande förutsägs att finansieringen av fartygskrediter skul

le bli en av bolagets huvuduppgiftcr och SEK har spelat en viktig roll som 

finansiär av dessa krediter. Under senare är har behovet ökat också av re

finansiering genom SEK av länga exportkrediter för större maskinanlägg

ningar och annan tyngre kapital varuutrustning. Inte minst gäller detta ex

porten till öststaterna och tredje världens länder, där möjligheten att lämna 
krediter har blivit ett viktigt konkurrensmedel. 

AB Svensk Exportkredit 

I skrivelse den 15 december 1976 framhåller SEK att den kraftiga expan

sionen av bolagets utlåning, den ökade utnyttjandegraden av bolagets upp

lå.ningsrätt och den ökade upplåningen utomlands gör det önskvärt att höja 

SEK:s eget kapital. Exportnäringens ökande anspråk på. refinansiering via 

SEK framgår av följande tabell. 

SEK:s /ån1Ji1•ning (mi(j. kr.) 

1972 1973 1974 1975 19761 

Utlämnade lån 356 320 645 827 1160 
därav till varven 135 278 427 576 580 
% av utlilmnadc lån 38 87 66 70 50 

Utestående lån per 
den 3 I december 19761 2660 

därav till varven 1660 

1 Preliminärt. 
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Härtill kommer att SEK under senare år i ökad omfattning har lämnat 

kunderna bindande löften om framtida fån till på förhand bestämd ränta 

och kredittid. Enligt SEK beräknas volymen av sådana utestående löften, 

som har accepterats av kunderna. vid utgången av år 1976 uppgå till drygt 
I 200 milj. kr. Härutöver fanns lånepropåer avseende bindande löften på 

ytterligare ca 500 milj. kr. som var föremål för diskussioner mellan bolaget 

och kunderna. 
SEK framhåller vidare att bolaget den 31 december 1976 hade utnyttjat 

71 l/l- av sin upplåningsrätt. Upplåningen beräknas då uppgå till 2 400 milj. 

kr. Tidigare skedde SEK:s upplåning nästan helt och hållet i allmänna pen

sionsfonderna. Under senare år har emellertid SEK till följd av förhållan

dena på den svenska kapitalmarknaden dels tagit upp lån på den svenska 

obligationsmarknaden. dels i ökad omfattning lånat upp medel på den ut

ländska kapitalmarknaden. Den utländska upplåningen anges f. n. uppgå 

till motvärdet av ca 470 milj. kr. och väntas fortsätta att öka i relativt snabb 

takt. För att underlätta SEK:s utlandsuppläning beslöt riksdagen år 1975 

(prop. 1975: 100, FilJ 1975: 25, rskr 1975: 236. 237) att staten skulle garan

tera av SEK upptagna utländska lån intill ett belopp av 350 milj. kr. Denna 

garanti har ännu inte utnyttjats. Det understryks i skrivelsen att SEK:s 

upplåning utomlands redan har medfört och i ökande grad framöver kom

mer att medföra att bolaget också tvingas stå kursrisker för delar av denna 
upplåning. 

Den nu höga utnyttjandegraden av SEK:s upplåningsrätt och förekoms

ten av omfattande löften om framtida krediter pekar enligt bolaget mot att 
SEK:s nuvarande egna kapital sannolikt endast förslår till en normal ex

pansion under ca ett år framåt. Redan innan dess kan emellertid bolaget 

tvingas säga nej till kreditpropåer på grund av utrymmesbrist. Med hänsyn 

härtill och också med beaktande av att en ökad utlandsupplåning och där
av följande kursrisker ställer krav på SEK:s soliditet. hemställer SEK att 

aktiekapitalet ökas från nuvarande 200 milj. kr. till 400 milj. kr. 

Föredraganden 

Inte minst mot bakgrund av den nuvarande bytesbalanssituationen ser 

jag det som ett vitalt samhällsintresse att våra exportnäringars möjligheter 

att konkurrera med andra länder på utlandsmarknadema upprätthålls. 

SEK spelar i detta sammanhang en viktig och ökande roll. Storleken av 

SEK:s eget kapital utgör emellertid i dagsläget en allvarlig begränsning för 

en fortsatt expansiv och kundanpassad verksamhet i bolaget. Mot denna 

bakgrund är det önskvärt att pä något längre sikt säkerställa att SEK har 

dels tillräcklig utläningskapacitet, dels handlingsfrihet i ut- och uppläning

en. I likhet med SEK anser jag att detta bäst säkerställs genom en ökning 

av aktiekapitalet från 200 till 400 milj. kr. En kapitalökning förutsätter att 

staten som hälftcnägare i bolaget är beredd att teckna aktier till ett värde 
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av 100 milj. kr. Enligt vad jag har inhämtat är också atfärshankerna för sin 

del beredda att teckna aktier till motsvarande belopp. 

Jag förordar därför att staten tecknar aktier i bolaget till ett belopp av 

100 milj. kr. under förutslittning att motsvarande aktieteckning sker från 

affärsbankernas sida. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Teckning ai· aktier i AB Si·ensk Erportkr!!dit för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett investeringsanslag av I 00 000 000 kr. 
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Long-Term Co-operation Programme 

CHAPTER I 

General Purposes 

l. The Participating Countrics, in order to 
contribute to the security of their energy 
supply. to the reduction of their dependence 
on importcd oil as a group and to morc stable 
conditions in the world oil market, agree to 
implement a Programme of Long-Term Co
operation on energy. The Programme is de
sign ed to achieve an equitable balance of ad
vantage among the Participating Countries, 
taking into account their economic and social 
interests and objectives. All the elements of 
the Programme shall be regarded as inter
linked; and shall be implemented in such a 
manner as to ensure a continuing balance 
between burdens and benefits. 

2. This Programme shall be carried out 
through the co-ordination of national efforts 
and by ca-operative activities designed to: 

(a) Promote the conservation of energy; 
(b) Accelerate the development of alterna

tive sources of energy wihtin IEA countries 
and outside, through: 

(i) An overall framework for co-opera
tion in providirig specific measures of as
sistance to increase and stimulate invest
ment on a project-by-project basis; 

(ii) A general measure to encourage and 
safcguard invcstments in the bulk of con
ventional alternative sources of energy; 

(iii) Co-operation in the production of 
additional energy from individual energy 
sectors; 
( c) Encourage and promote new and bene

ficial technologies for the efficient production 
and utilization of energy; 

(d) Work toward removal oflegislative and 
administrative obstacles and discriminatory 
practiccs to the realisation of the Programme 
and so to contribute to an efficient function
ing of the world energy market. 

Under

bilaga i 

Program för långsiktigt energisamarbete 

KAPITEL I 

Allmänna syften 

I. De deltagande länderna träffar överens
kommelse om att genomföra ett program för 
långsiktigt energisamarbete i syfte att bidra 
till att trygga sin energiförsörjning, till att så
som grupp minska sitt beroende av importe
rad olja och till att åstadkomma mer stabila 
förhållanden på den internationella oljemark
naden. Programmets utformning syftar till en 
rättvis fördelning av förmåner bland de delta
gande länderna under hänsynstagande till de
ras ekonomiska och sociala intressen och 
målsättningar. Samtliga delar av programmet 
skall anses vara sammankopplade; de skall 
genomföras på sätt som garanterar bestående 
balans mellan åtaganden och fördelar. 

2. Detta program skall genomföras genom 
samordning av nationella ansträngningar och 
genom samarbetsåtgärder avsedda att 

(a) främja hushållning med energi; 
(b) påskynda utvecklingen av alternativa 

energikällor inom och utanför IEA-länderna 
genom 

(i) fastställandet av en övergripande ram 
för samarbete som går ut på. att vidtaga sär
skilda stödåtgärder för att öka och stimule
ra investeringar projektvis; 

(ii) ett allmänt åtagande att uppmuntra 
och skydda investeringar i huvuddelen av 
med nuvarande teknik tillgängliga alterna
tiva energikällor; 

(iii) samarbete vid produktion av ytterli
gare energi från olika energisektorer; 

( c) uppmuntra och främja nya och fördel
aktiga teknologier för effektiv produktion och 
användning av energi; 

(d) verka för att undanröja juridiska och 
administrativa hinder och diskriminerande 
praxis, som fördröjer programmets förverkli
gande, och därigenom bidra till att den inter
nationella energimarknaden fungerar effek
tivt. 
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3. ( a) The Participating Countries shall 
establish periodically medium- and long-term 
objectives for the rcduction of the dependen
ce of the group as a whole on importcd oil. 
The Participating Countries shall periodically 
rcview progress toward these objectives and 
assess thc adequacy of their national and co
operative activities. 

(b) The Participating Countries shall takc 
into consideration developments in the Con
ference on lnternational Economic Co-opera
tion in implementing the Programme and re
vising it as and when neccssary. 

CHAPTER Il 

Conservation 

I. The Participating Countries shall estab
lish national programmes and undcrtakc co
operative activities in energy conservation. 
The objective of this effort shall be to reduce 
the rate of growth in the group as a whole of 
energy consumption in general and of petro
leum in particular. It is recognised that such 
programmes and activities should be concen
trated in the first instance on the elimination 
of waste and improvemcnt of the efficiency 
of energy utilization. taking into account, 
amongst other factors, the effect of cnergy 
price levets on cnergy demand. The effort 
shall be designed to take account of the eco
nomic and social conditions prevailing in thc 
Participating Countries. with due regard to 
the need to achieve satisfactory levels of eco
nomic development. 

2. The Participating Countries shall estab
lish conservation objectives for the group, 
taking into account thc national objectives 
and forecasts of individual Participating 
Countries: 

(a) By I st July, 1976, theGoverning.Board, 
on the proposal of the Standing Group on 
Long-Term Ca-operation (the "SLT"), shall 
establish conservation objectives for the 
group for 1980 and 1985. The SLT shall re
view and revise thcsc medium-term objecti
ves as appropriate and necessary for conside
ration by the Goveming Board: 

(b) By lst November, each year, the SLT 
shall propose to the Governing Board conser
vation objectives for the group for the suc
ceeding year; 

3. (u) De deltagande länderna skall regel
bundet uppställa medel- och långfristiga mål 
för minskat beroende av importerad olja för 
gruppen som hdhet. De deltagande länderna 
skall med jämna mellanrum göra en översyn 
av hur de framskrider mot dessa mål och be
döma om deras nationella och gemensamma 
åtgärder är tillräckliga. 

(b) I genomförandet av programmet skall 
de deltagande länderna ta hänsyn till utveck
lingen inom Konferensen för internationellt 
ekonomiskt samarbete och revidera program
met om och när så behövs. 

KAPITEL Il 

Hushållning med energi 

I. De deltagande länderna skall upprätta 
nationella program och vidtaga gemensamma 
åtgärder för hushållning med energi. Målet 
för denna strävan skall vara att inom gruppen 
som helhet minska ökningstakten för kon
sumtionen av energi i allmänhet och konsum
tionen av olja i synnerhet. Det konstateras att 
sådana program och åtgärder i första hand 
bör koncentreras på att avskaffa slöseri och 
förbättra effektiviteten i energianvändningen. 
med beaktande bl. a. av energiprisernas ef
fekt på energiefterfrågan. Denna strävan 
skall utformas så att den tar hänsyn till de 
ekonomiska och sociala förhållandena i de 
deltagande länderna med vederbörlig hänsyn 
till behovet att åstadkomma en tillfredsstäl
lande ekonomisk utveckling. 

2. De deltagande länderna skall uppställa 
sparmål för gruppen, med beaktande av de 
enskilda deltagande ländernas nationella mål 
och prognoser. 

(a) Styrelsen skall den I juli 1976 på för
slag Mm den ständiga gruppen för långsiktigt 
samarbete. SL T, uppställa sparmål för grup
pen avseende åren 1980 och 1985. SLT skall 
göra en översyn av och revidera dessa medel
fristiga mål i den mån så är lämpligt och nöd
vändigt och överlämna resultatet till styrel
sen för dess prövning. 

(b) Den 1 november varje år skall SLT läg
ga fram förslag för styrelsen betr. gruppens 
sparmål för nästkommande år. 
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( c) The SLT shall report regularly to the 
Goveming Board on progress towards the 
achievement ofthese objectives ofthe group. 

3. In support ofthis overall effort, the Par
ticipating Countries agree to conduct within 
the Agency periodic reviews of their national 
programmes and polieies rclating to conser
vation. These reviews will be designed: 

(a) To provide a thorough and systematic 
assessment of evolving national programmes 
and policies on the basis of common criteria: 

(h) To idcntify areas in which programmes 
might be improved; 

(c) To promote co-operation in the area of 
conservation, including a detailed cxchange 
of information, expericnce, and expertise in 
the area of conservation. 

The reviews shall be conducted by the 
SL T which shall make a full report on their 
results and conclusions to the Governing 
Board. 

CHAPTER III 

Accelerated Development of Alternative 
Sources of Energy 

I. The Participating Countries agree to 
carry out national programmes and to under
take co-operative measures and programmes 
to stimulate and increase production from al
ternative sources of energy as rapidly as pos
sible, consistent with their cconomic and so
cial conditions. 

2. The Participating Countries will, as 
appropriate and necessary, create a climate 
favourable for investment in energy. employ 
public resources and contribute to, or direct
ly engage in, the production of alternative 
sources of energy. 

3. The Participating Countries shall estab
lish medium- and long-term objectives for the 
group as a whole for the production of alter
native sources of energy, taking into account 
national programmes and policies of Partici
pating Countries. The SLT shall: 

(a) Review and revise these medium-term 
objectives as appropriate and necessary for 
consideration by the Goveming Board; 

(b) Report regularly to the Governing 
Board on progress towards the achievement 

( c) SI .T skall regelbundet rapportera till 
styrelsen om framsteg som gjorts mot uppnå
endet av dessa må.I. 

3. Som stöd för denna samlade strävan 
överenskommer de deltagande länderna att 
inom IEA regelbundet göra översyner av sina 
nationella program och sin nationella politik 
när det gäller energihushållning. Dessa över
syner skall var utformade för all: 

( a) tillhandahålla en grundlig o~h systema
tisk värdering utifrån gemensamma kriterier 
av de framväxande nationella programmen 
och politiska riktlinjerna: 

( h) identifiera områden där programm_en 
kan förbättras; 

(c) främja samarbetet inom energihushå.11-
ningsområdet, inkl. ett ingående utbyte av in
formation, erfarenheter och sakkunskap när 
det gäller energihushållning. 

översynerna skall utföras av SL T som 
skall tillställa styrelsen en fullständig rapport 
över sina resultat och slutsatser. 

KAPITEL III 

Påskyndad utveckling av alternativa energi
källor 

I . De deltagande länderna träffar överens
kommelse om att genomföra nationella pro
gram och vidtaga samarbetsåtgärder och 
samarbetsprogram för att stimulera och 
skyndsamt öka produktionen från alternativa 
energikällor, i enlighet med sina ekonomiska 
och sociala förutsättningar. 

2. De deltagande länderna skall i den män 
så är lämpligt och nödvändigt skapa ett för 
energiinvcsteringar gynnsamt klimat, använ
da offentliga resurser och bidra till, eller di
rekt företa, produktion från alternativa ener
gikällor. 

3. De deltagande länderna skall uppställa 
medel- och långfristiga mål för gruppen som 
helhet vad gäller produktionen från alternati
va energikällor under beaktande av deltagan
de länders nationella program och politik. 
SLT skall: 

(a) se över och revidera dessa medelfristi
ga må.I i den mån så är lämpligt och nödvän
digt och överlämna resultatet till styrelsen för 
dess överväganden; 

(h) regelbundet rapportera till styrelsen 
om gruppens framsteg mot uppnåendet av 
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of these objectives by the group. 
4. The Participating Countries shall under

take periodic reviews of the activities set 
forth in the following sections of this Chapter 
in tams of: 

( a) Their effectiveness in development of 
alternative sources of energy production; 

(b) The maintenance of an equitable bal
ance between general and specific measures 
of co-operation in the development of ener
gy; 

(CJ The possible need for additional types 
of co-operative Agency activities within this 
frarnework of co-operation. 

A. Review of National Programmes 
I. The Participating Countries agree to 

conduct periodic reviews within the Agency 
of their national programmes and policies re
lating to thc accelerated production of alter
native sources of energy. Thesc reviews shall 
be designed: 

(a) To provide a thorough and systematic 
assessment of evolving national programmes 
and policies on the basis of common criteria; 

(b J To identify areas in which programmes 
might be improved; 

(c) To promote co-operation in the area of 
accelerated production, including a detailed 
exchange of information, experience and ex
pertise in the production of alternative 
sources of energy. 

2. These revicws shall be conducted by 
the SLT, which shall make a full report on 
their results and conclusions to the Gov
erning Board. 

B. Ca-operation in Specific Energy Sectors 
I . The Participating Countries shall co

operate, to the extent feasible and desirable, 
in increasing the production of energy from 
specific energy sectors. 

2. The Participating Countries shall assess 
periodically, drawing on the results of the re
views of national programmes, the potential 
for additional energy production from var
ious sources within the IEA area. On the 
basis of this assessment, the Participating 
Countries will explore co-operative activities 
which may be appropriate and necessary to 
increase the production of energy from these 
specific energy sectors. 

dessa mål 
4. De deltagande länderna skall regelbun

det företa granskningar av de verksamheter, 
som beskrivs i följande avsnitt av detta kapi
tel. med avseende på: 

(a) deras effektivitet vad gäller utveckling
en av alternativa källor för energiproduktion; 

(b) upprätthållandet av en rättvis balans 
mellan generella och selektiva åtgärder för 
samarbete vad gäller utvecklingen av energi
resurser; 

(c) IEA:s eventuella behov av ytterligare 
former för samverkan inom denna ram. 

A. Översyn av nationella program 

I. De deltagande länderna överenskom
mer att inom IEA regelbundet göra översyner 
av nationella program och politiska riktlinjer 
vad gäller att påskynda produktionen från al
ternativa energikällor. Dessa översyner skall 
utformas i syfte att 

(a) tillhandahålla en grundlig och systema
tisk värdering utifrån gemensamma kriterier 
av framväxande nationella program och poli
tiska riktlinjer; 

(b) identifiera områden där programmen 
skulle kunna förbättras; 

( c) främja samarbete för att påskynda pro
duktion, inkl. ett ingående utbyte av informa
tion, erfarenheter och sakkunskap när det 
gäller produktion från alternativa energikäl
lor. 

2. Dessa översyner skall utföras av SLT 
som skall tillställa styrelsen en fullständig 
rapport över sina resultat och slutsatser. 

B. Samarbete inom särskilda energisektorer 

I. De deltagande länderna skall i möjlig 
och önskvärd utsträckning samarbeta för att 
öka produktionen fråri särskilda energisekto
rer. 

2. Med utnyttjande av resultaten från 
översynerna av nationella program. skall de 
deltagande länderna regelbundet bedöma ut
sikterna att öka energiproduktionen från oli
ka källor inom IEA-området. På grundval av 
denna bedömning skall de deltagande länder
na undersöka vilka samarbetsåtgärder som 
kan vara lämpliga och nödvändiga för att öka 
energiproduktionen frän dessa särskilda 
energisektorer. 
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3. The work programme already under 
way in the nuclear and coal sectors should be 
continued actively. The SLT shall identify 
additional areas for such co-operative activi
ties as soon as possible and make proposals, 
as appropriate, to the Govcrning Board for its 
consideration. 

C. Franze-work for Co-operation 011 Energy 
Projects 

I. The Participating Countries shall estab
lish an overall framework for co-operation 
under which specific measures of assistance 
will be provided. The framework is intended 
to increase the supply of energy within the 
group by stimulating and increasing invest
ment in energy production on a project-by
project basis. Both lower and-where justi
fied- higher cost projects will be embraced 
by this co-operation, which will have as its 
particular objective the facilitation of con
crete projects bringing together complemen
tary factors of production from two or more 
Participating Countries. 

2. In support of this co-operative effort, 
the Agency Secretariat shall establish a clear
ing-house for relevant information on: 

( a) Energy policies and programmes of the 
Participating Countries; 

(b) Opportunities for, and major charac
teristics of, possible co-operative energy 
projects in IEA countries. 

The above information will be provided by 
the Participating Countries and other sources 
as appropriate. The Agency Secretariat shall 
collect and disseminate this information to 
the Participating Countries and, as appropri
ate, to the private sector. 

3. In order to promote co-operative energy 
projects, the Agency will: 

(a) On request, arrange for joint meetings 
among parties interested in specific projects; 

(b) On request, offer its assistance in con
cluding individual agreements; and 

( c) Maintain a list of agreements for co
operative projects. 

4. The Participating Countries shall en
deavour to develop, under this framework for 
co-operation, by lst January, 1977, a first set 
of concrete co-operative projects, including 
both lower cost and-where justified-higher 
cost projects, which ha ve been or may be de-

24-Riksdagen 1976/77. Nr 100. Bilaga 17 

3. Det pågående arbetsprogrammet inom 
kärnenergi- och kolsektorerna bör aktivt dri
vas vidare. SLT skall snarast möjligt identi
fiera ytterligare områden där sådana samar
betsåtgärder skulle kunna företas, och. då så 
är lämpligt, förelägga styrelsen förslag där
om. 

C. Ram för projektvis samarbete 

I. De deltagande länderna skall fastställa 
en övergripande ram för samarbete inom vil
ken särskilda stödmöjligheter görs tillgängli
ga. Syftet är att öka energitillgången inom 
gruppen genom att stimulera och öka investe
ringarna i energiproduktion på projektbasis. 
Projekt till såväl låg som - där så är motive
rat - hög kostnad omfattas av detta samarbe
te, vars speciella mål skall vara att underlätta 
konkreta projekt genom att sammanföra 
kompletterande produktionsfaktorer från två 
eller flera deltagande länder. 

2. Till stöd för detta samarbete skall IEA:s 
sekretariat upprätta en central för informa
tion om: 

(a) de deltagande ländernas energipolitik 
och energiprogram; 

(b) möjligheter till och de viktigare insla
gen i tänkbara samarbetsprojekt i IEA-län
der. 

Ovanstående information lämnas av de del
tagande länderna och andra lämpliga källor. 
lEA:s sekretariat skall samla in och sprida 
denna information till de deltagande länderna 
och, där så är lämpligt, till den privata sek
torn. 

3. För att främja energisamarbetsprojekt 
skall IEA 

(a) på begäran ordna gemensamma möten 
för parter som är intresserade av särskilda 
projekt; 

(b) på begäran erbjuda sitt bistånd vid av
slutandet av individuella avtal; och 

( c) föra en förteckning över avtal om sam
arbetsprojekt. 

4. De deltagande länderna skall inom den
na samarbetsram eftersträva att till den I ja
nuari 1977 ta fram en första grupp konkreta 
samarbetsprojekt, innefattande sådana pro
jekt till såväl låg som - där så är motiverat -
hög kostnad, vilka har utvecklats eller kan ut-
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veloped by the public and/or private sectors 
of two or more Participating Countries. 

5. In order to encourage and facilitate the 
formation of co-operativc projects for in
creased production from alternative sources 
of energy, the Participating Countries adopt 
the following Guiding Principles: 

(a) The Govemments of Participating 
Countries will help to identify, on a case-by
case basis, spccific co-operative projects for 
the production of additional energy supplies 
in which enterprises and parties, public or 
private, from two or more Participating 
Countries are willing to take part. Enterpris
es and parties taking part in a project would 
make a financial, scientific, material, man
power and/or technical contribution as ag
reed among them; 

(b) (i) With respect to specific co-opera
tive energy projects involving public 
and/or private enterprises or parties of 
other Participating Countries, which the 
Host Govemment determines are in accord 
with its jurisdiction and its national poli
cies, the Governments of the parties taking 
part in a particular co-operative project 
shall facilitate investment (including in
vestment in exploration for and exploita
tion of energy sources) by endeavouring 
to: 
- Accord national treatment and most

favoured-nation treatment to such en
terprises. or parties; 

- Avoid the introduction of new !imita
tions upon the extent to which such en
terprises are accorded national treat
ment and most-favoured-nation treat
ment with respect to such co-operative 
energy projects; 

- U se good otlices where requested and 
where appropriate; 

- Avoid the introduction of limitations on 
the exchange of skilled manpower, and 
materials and equipment, taking into ac
count the needs and the possibilities of 
the countries concemed, which may be 
required for successful completion of 
such projects as well as on associated 
transactions in financial assets, includ
ing the repatriation of profits of such en
terprises; 

- Take account in considering alterations 
of taxation and production policy as 

vecklas av den offentliga och/eller privata 
sektorn i två eller flera deltagande länder. 

5. För att främja och underlätta tillkoms
ten av samarbetsprojekt för ökad produktion 
från alternativa energikällor godkänner de. 
deltagande länderna följande principiella rikt
linjer: 

(a) de deltagande ländernas regeringar 
skall i varje enskilt fall försöka identifiera så
dana särskilda samarbetsprojekt för produk
tion av ytterligare energitillgångar. i vilka of
fentliga eller privata företag och parter från 
två eller flera deltagande länder är villiga att 
deltaga. Företag och parter som deltar i ett 
projekt förutsätts lämna de finansiella, veten
skapliga, materiella. arbetskrafts- och/eller 
tekniska bidrag som överenskommes mellan 
dem; 

(b) (i) när det gäller särskilda energisam
arbetsprojekt, i vilka offentliga och/eller 
privata företag eller parter från andra delta
gande länder är engagerade och vilka värd
regeringen bedömer vara i överensstäm
melse med sin lagstiftning och sin nationel
la politik. skall regeringarna för de parter, 
som deltar i det särskilda samarbetsprojek
tet, underlätta investering (inkl. investe
ring i prospektering och utnyttjande av 
energikällor) genom att eftersträva att: 

- bevilja sådana företag eller parter natio
nell behandling och mest-gynnad
nations-behandling; 

- undvika införande av nya inskränkning
ar när det gäller den omfattning i vilken 
sådana företag beviljas nationell be
handling och mest-gynnad-nations
behandling vad avser sådana energisam- . 
arbetsprojekt; 

- erbjuda tillgängliga tjänster då så ert"ord
ras och är lämpligt; 

- undvika införande av inskränkningar, 
dels när det gäller utbyte av yrkesutbil
dad arbetskraft, material och utrustning 
- med beaktande av berörda länders be
hov och möjligheter - som kan behövas 
för att framgångsrikt genomföra sådana 
projekt, dels när det gäller till projektet 
anknutna transaktioner i ekonomiska 
tillgångar. inkl. hemtagandet av vinster 
från sådana företag; 

- vid överväganden om förändringar i be
skattning och produktionspolitik avse-
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they relate to those projects of the effect 
of such alterations on the economics of 
such projects including projects already 
under way; 

- Avoid introducing, once such a project 
is established, new measures which 
would make mandatory a change in the 
degree of participation by enterprises 
from other Participating Countries; 
(ii) With respect to those specific co-ope

rative energy projects which the Host Gov
cmments determine are likely to lead to a 
substantial increase in energy production 
which probably would not otherwise be 
available and involve a substantial contri
bution from public and/or private enter
prises of other Participating Countries, the 
Host Govemment shaH consider: 
- Guaranteeing to enterprises or other 

parties from other Participating Coun
trics, through legislative and administra
tive actions if necessary and appropri
ate, the right to export to their own 
countries a portion of the product of the 
project corresponding to their participa
tion in the project or an equitablc por
tion as may be agreed; 

- Affording to nationals and companies of 
other Participating Countries which be
come parties to such a project incenti
ves similar to those granted to its own 
nationals of companies with respect to 
that project. 

D. General Measure of Ca-operation 

I. In order to encourage and safeguard 
new investment in the bulk of conventional 
alternative sources of energy, the Participat
ing Countries shall, as a general measure of 
co-operation ensure that imported oir is not 
sold in their domestic markets below a price 
corresponding to US$ 7 /bbl in accordance 
with the following paragraphs of this Section 
and with Annex I hereto. The price of US$ 
7/bbl is hereafter referred toas the Minimum 
Safeguard Price (the "MSP"). 

2. For the purposes of this general mea
sure, the term "oil" shall include: 

(a) Crude oil, and 
( b) Oil products as determined in accor

dance with the provisions of Annex I hereto. 
3. The term "imported oil" shall include 

all oil entering the domestic market of a Parti-

ende dessa projekt, ta hänsyn till den 
verkan förändringar kan fä på ekonomin 
i detta slag av projekt, inkl. redan pågå
ende projekt; 

- då sådant projekt väl etablerats, undvika 
att införa nya åtgärder som obligatoriskt 
skulle förändra deltagarandelen för före
tag från andra deltagande länder. 

(ii) Vad avser sådana särskilda energi
samarbetsprojekt, vilka värdregeringarna 
bedömer sannolikt komma att leda till en 
påtaglig ökning i energiproduktionen som 
annars troligen inte skulle bli tillgänglig, 
och vilka innebär ett avsevärt bidrag från 
statliga och/eller privata företag från andra 
deltagande länder, skall värdregeringen 
överväga: 

- att genom lagstiftning och administra
tiva åtgärder, om så är erforderligt och 
lämpligt, garantera rätten för företag eller 
andra parter från andra deltagande länder 
att till sina egna länder exportera den del 
av produktionen från projektet som mot
svarar deras andel i projektet eller en skälig 
del varom överenskommelse kan träffas; 

- att erbjuda de medborgare och företag 
från övriga deltagande länder som blir par
ter i ett sådant projekt, likartade incitament 
som dem som beviljas de egna medborgar
na eller företagen med avseende på samma 
projekt. 

D. Generell samarbetsåtgärd 

I . För att stimulera till och skydda nya in
vesteringar i huvuddelen av de med nuvaran
de teknik tillgängliga alternativa energikällor
na skall de deltagande länderna som en gene
rell samarbetsåtgärd garantera att importerad 
olja inte säljs på deras inhemska marknader 
under ett pris motsvarande 7 US$ per fat i en
lighet med följande stycken under detta av
snitt och i enlighet med bilaga I. Priset 7 US$ 
per fat kallas i det följande minimipriset, 
MSP. 

2. När det gäller denna generella åtgärd 
skall beteckningen "olja" omfatta: 

( a) råolja och 
( b) oljeprodukter såsom fastställes i enlig

het med bestämmelserna i bilaga I. 
3. Med "importerad olja" menas all olja 

som kommer in pä ett deltagande lands in-
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cipating Country which has been produccd 
outside the Participating Country, except: 

(a) 1 Oil traded among members of the 
same customs union if applying the same ex
terna! measure to guarantee the MSP; 

(h) 1 Oil produced in Participating Coun
tries and traded among members of the same 
free trade area; 

(c) Oil produced outside the Participating 
Country and imported under a special co
operative agreement or arrangement. as may 
be agrced by the Govcming Board in accor
dance with Annex I hereto. 

4. The intended effect of the MSP shall be 
maintained in the following manner: 

( a) The MSP leve! shall be reviewcd by 
the SL T from time to time as appropriate or 
at the request of one of the Participating 
Countries. The results of this review shall be 
communicated to the Governing Board for its 
consideration; 

(h) The review shall take account of the 
overall objectives of the l nternational Energy 
Programme, the objectives and results of the 
Long-Term Co-operation Programme, in
cluding the encouragement and safeguarding 
of the investment in the bulk of conventional 
energy sources, the evolution of the world 
energy situation, and the economic situation 
of the world in general and of the Participat
ing Countries in particular; 

(c) The Goveming Board shall consider on 
the basis of this review (i) whether the exist
ing MSP levet is adequate to mect the objec
tives set forth in paragraph I of this Section 
and the eriteria in sub-paragraph (b) above or 
(ii) whether a new MSP levet should be fixed 
in the light of these objectives and criteria. 
The Governing Board shall decide changes in 
the leve! of the MSP by unanimous vote un
less the Governing Board hereafter decides 
unanimously on another voting rule. 

5. (a) In order to meet the commitment 
set forth in paragraph 1 of this Section, each 
Participating Country or group of Participat
ing Countries shall apply a measure or mea
sures of its/their own choice from among the 
measures listed in Annex I hereto. 

1 The objective of Participating Countries in ap
plying 3 (a) and (b) within Europe will be that oil 
produced within EEC or within free trade areas in 
Europe will not be treated as imported oil when 
traded within these areas among Participating 
Countries. 

hemska marknad, men som har producerats 
utanför det deltagande landet. Undantag ut
gör: 

(a) 1 olja som är föremål för handel mellan 
medlemmar i samma tullunion om dessa till
lämpar samma yttre åtgärd för att garantera 
MSP; 

( b )1 olja som har producerats i de deltagan
de länderna och är föremål för handel mellan 
medlemmar i samma frihandelsområde. 

(c) olja som har producerats utanför det 
deltagande landet och som importeras enligt 
särskilt samarbetsavtal eller -arrangemang. 
som kan godkännas av styrelsen i enlighet 
med bilaga I. 

4. Den avsedda effekten av MSP skall bi
behållas på följande sätt: 

( a) MSP-nivån skall ses över av SL T tid 
efter annan då så är lämpligt eller på ett delta
gande lands begäran. Resultaten av denna 
översyn skall meddelas styrelsen för dess be
aktande. 

(b) Översynen skall ta hänsyn till det inter
nationella energiprogrammets övergripande 
mål, det långsiktiga samarbetsprogrammets 
mål och resultat. inkl. stimulans till och 
skydd för investeringar i huvuddelen av kon
ventionella energikällor, utvecklingen av 
världens energisituation samt världens eko
nomiska situation i allmänhet och de delta
gande ländernas i synnerhet. 

( c) Styrelsen skall på grundval av denna 
översyn beakta dels 

(i) huruvida nuvarande MSP-nivå är till
räcklig för att uppnå de i första stycket av 
detta avsnitt fastställda målen och motsva
ra kriterierna i moment (b) ovan; dels 

(ii) huruvida en ny MSP-nivå bör fast
ställas med hänsyn till dessa mål och krite
rier. Styrelsen skall besluta om ändringar 
av MSP-nivån genom enhälliga beslut såvi
da inte styrelsen framdeles enhälligt beslu
tar om en annan röstningsregel. 
5 (a) För att uppfylla det åtagande som re

dovisats i detta avsnitt, första stycket, skall 
varje deltagande land eller grupp av deltagan
de länder efter eget val tillämpa en eller flera 
av de i bilaga I förtecknade åtgärderna. 

1 Mälet för deltagande länder vid tillämpning av 
3 (a) och (b) inom Europa är att den olja som pro
ducerats inom EEC eUer inom frihandelsomräden i 
Europa, inte skall behandlas som importerad olja i 
handeln mellan deltagande länder inom dessa om
räden. 
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( b) The Participating Countries shall en
deavour not to apply such measure or mea
sures in a manner which would discriminate 
against IEA-produced oil relative to oil pro
duced outside the IEA area. 

6. The Participating Countries undertake 
that, in the event ofthe activation of the com
mitment established in paragraph I of this 
Section, they will not encourage the import 
of oil produced outside the IEA with the ef
fect of displacing within their markets oil pro
duced within the IEA area. 

7. The Secretariat shall on a continuing 
basis, drawing. in particular, on the general 
information system established by Chapter V 
of the I.E.P. Agreement, monitor and assess 
the trend of the world oil price paid for im
ported crude oil by individual Participating 
Countries. 

8. Within 30 days following either a finding 
by the Secretariat or a report by a Participat
ing Country or group of Participating Coun
tries that the conditions requiring activation 
of the commitment as set forth in paragraph I 
of this Section will most likely be met, the 
Governing Board shall meet: 

(a) To review the general oil price situa
tion and the implications thereof with regard 
to the general measure of co-operation; 

(b) To exchange/review information on 
the effectiveness of measures which will be 
applied if and when necessary to meet the 
commitment established in paragraph I of 
this Section; 

(c) To review the status of the other un
dertakings provided under this general mea
sure of co-operation. 

9. In any case, the Governing Board shall 
meet for a special consultation before the 
commitrnent set forth in paragraph I of this 
Section is activated by any Participating 
Country or group of Participating Countries. 
This consultation shall not affect the obliga
tion to activate the commitment according to 
paragraph 10 ( a) below. 

JO. (a) The commitment of each Partici
pating Country or group of Participating 
Countries set forth in paragraph I of this Sec
tion shall be activated as soon as the average 
f.o.b. price paid for imported crude oil, as de
fined in paragraph 3 of this Section, by the 
Participating Country or the group of Partici-

(b) De deltagande länderna skall eftersträ
va att inte tillämpa sådan åtgärd eller sådana 
åtgärder på ett sätt som skulle behandla 
IEA-producerad olja ogynnsamt i förhållande 
till olja som producerats utanför IEA-områ
det. 

6. De deltagande länderna förbinder sig 
att, i händelse av verkställande av det i första 
stycket av detta avsnitt fastställda åtagandet, 
inte främja import av olja som producerats 
utanför IEA så att olja producerad inom 
IEA-området trängs undan på deras markna
der. 

7. Sekretariatet skall, med särskilt utnytt
jande av det allmänna infonnationssystem 
som avses i kapitel V i IEP-avtalet, fortlöpan
de övervaka och värdera utvecklingen av det 
världsmarknadspris som betalas för råolja av 
enskilda deltagande länder. 

8. Sedan antingen en bedömning av sekre
tariatet eller en rapport från ett deltagande 
land eller en grupp av deltagande länder visat 
att de förutsättningar, som kräver att åtagan
det enligt första stycket av detta avsnitt sätts 
i kraft, högst sannolikt uppfylls skall styrel
sen sammanträda inom trettio dagar för att: 

(a) studera den allmänna oljeprissituatio
nen och följderna därav med hänsyn till den 
generella samarbetsåtgärden; 

(b) utbyta/studera information om effekti
viteten i de åtgärder som kommer att vidtas 
om och när det blir nödvändigt att uppfylla 
det åtagande som fastställts i första stycket 
av detta avsnitt; 

( c) studera läget beträffande de övriga åta
ganden, som förutsatts under denna generella 
samarbetsåtgärd. 

9. Under alla omständigheter skall styrel
sen sammanträda för särskilt samråd innan 
åtagandet enligt första stycket av detta av
snitt sätts i kraft av något deltagande land el
ler någon grupp av deltagande länder. Detta 
samråd skall inte påverka skyldigheten att 
sätta åtagandet i kraft i enlighet med tionde 
stycket, moment (a) nedan. 

10. (a) Det åtagande som gjorts av varje 
deltagande land eller grupp av deltagande 
länder enligt första stycket av detta avsnitt 
skall sättas i kraft så snart det genomsnittliga 
fob-pris som det deltagande landet eller grup
pen av deltagande länder erlagt för importe
rad råolja, såsom definieras i tredje stycket 
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pating Countries, has remained below the 
MSP for more than a prc-agreed period by 
more than a pre-agreed amount. Each Partici
pating Country or group of Participating 
Countries shall report to the Agency when
ever the foregoing situation has arisen and 
confirm that it has taken the action required 
to meet its commitment. 

(b) The commitment set forth in paragraph 
I of this Section will be deactivated when the 
average f.o.b. price paid for imported crude 
oil, as defincd in paragraph 3 of this Section, 
by the Participating Country or group of Par
ticipating Countries returns to the level of the 
MSP or above. 

11. Within 30 days after a report by a Parti
cipating Country or group of Participating 
Countries, as set out in paragraph 10, or a re
port by the Secretariat that in its opinion the 
commitment has been activated for one or 
more Participating Countries, the Participat
ing Countries shall meet to review the situa
tion. Thereafter, unless otherwise agreed, 
the Participating Countries shall meet to re
view the situation every 90 days as long as 
the commitment established in paragraph I of 
this Section is still activated for any Partici
pating Country. 

12. (a) The SLT shall periodically review 
and assess each Participating Country's re
quisite authority to implemcnt the commit
ment set forth in paragraph I of this Section. 
The SL T shall report to the Goveming Board 
on thc results of the review and the assess
ment. 

(b) In any case, whenever, upon a finding 
by the Secretariat based on its continuous 
monitoring and analysis of world oil prices. 
there is a reasonable expectation that in the 
near future this commitment will be activat
ed, or when the Governing Board, taking this 
analysis by the Secretariat into due conside
ration. acting by majority vote, so decides, 
each Participating Country or group of Parti
cipating Countries which does not have the 
requisite authority to implement it in a fully 
effective manner shall seek the necessary 
authority to permit such application in good 
time, either by enactment of legislation, or by 
parliamentary approval of an intemational 
agreement among Participating Countries 
embodying provisions for implementing the 

av detta avsnitt, har legat under MSP längre 
än under en förutbestämd tidsperiod och med 
mer än ett förutbestämt belopp. Varje delta
gande land eller grupp av deltagande länder 
skall rapportera till IEA sä snart förenämnda 
situation har uppkommit och bekräfta att 
landet/gruppen har vidtagit de åtgärder som 
behövs för att uppfylla landets/gruppens åta
gande. 

(b) Åtagandet enligt första stycket av detta 
avsnitt skall upphöra att vara satt i kraft när 
det genomsnittliga fob-pris, som det delta
gande landet eller gruppen av deltagande län
der betalat för importerad råolja såsom defi
nieras i tredje stycket av detta avsnitt, åter
går till MSP-nivän eller däröver. 

I I. Efter en rapport från ett deltagande 
land eller en grupp av deltagande länder, som 
avses i tionde stycket, eller efter en rapport 
frän sekretariatet att enligt dess mening åta
gandet har utlösts för ett eller flera deltagan
de länder. skall de deltagande länderna sam
manträda inom trettio dagar för att studera si
tuationen. Såvida inte annorlunda överens
kommes skall de deltagande länderna däref
ter sammanträda för att granska situationen 
var 90:e dag sä länge det i första stycket av 
detta avsnitt fastställda åtagandet fortfarande 
är utlöst för något deltagande land. 

12. (a) SLT skall vid återkommande till
fällen granska och värdera varje deltagande 
lands erforderliga bemyndigande att fullgöra 
det åtagande som avses i första stycket av 
detta avsnitt. SL T skall meddela resultaten 
av granskningen och värderingen till styrel
sen. 

(b) Närhelst sekretariatet pä grund av sin 
fortlöpande uppföljning och analys av världs
marknadens oljepriser funnit, att det skäligen 
kan förväntas att åtagandet utlöses inom en 
nära framtid. eller när styrelsen med veder
börligt beaktande av sekretariatets analys ge
nom majoritetsbeslut sä bestämmer, skall un
der alla omständigheter varje deltagande land 
eller grupp av deltagande länder, som inte har 
erforderligt bemyndigande att fullgöra åta
gandet pä ett fullt effektiv sätt, i god tid söka 
det nödvändiga bemyndigandet för att medge 
sådant fullgörande. Detta kan ske antingen 
genom antagande av lag eller genom parla
mentariskt godkännande av ett internationellt 
avtal mellan de deltagande länderna som in
nehåller bestämmelser för fullgörande av äta-
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commitment, or by other appropriate mea
sures, or by a combination of the foregoing. 

CHAPTERIV 

Energy Research and Development 

1. The Participating Countries agree to 
carry out national programmes of energy re
search and development and, as may be 
agreed between some or all of them, to un
dertake co-operative activities including 
jointly financed programmes and projects in 
energy research and development. 

2. In order to promote and facilitate co
operation in this area, the Participating Coun
tries adopt the Guiding Principles on Re
search and Development and the Guidelines 
on Intellectual Property as a Recommenda
tion annexed to the Guiding Principles, con
tained in Annex Il hereto. 

3. In further support of this co-operation, 
the Participating Countries agree to develop, 
as appropriate, and implement a strategy for 
research and development. This strategy will 
be closely linked to, and co-ordinated with 
the other parts of the Agency's Long-Term 
Programme. It will identify major new energy 
sources and conservation possibilities; their 
potential energy contribution and probable 
time scale of commcrcial implementation and 
define options; will provide for a periodical 
review of national efforts; and will identify 
possible new areas of fruitful co-operation. 
The Committee on Research and Develop
ment, in conjunction with the SLT, shall pro
pose abasis for the choice for such a strategy 
for consideration by the Goveming Board, 
not later than the end of 1976. 

4. The Participating Countries also agree 
to continue and intensify their co-operation 
in the ten priority areas specified in Article 42 
of the l.E.P.Agreement; and to examine in 
depth the possibilities of establishing pro
grammes in new R & D areas, notably: 

1. High Temperature Reactors for Process 
Heat. 

2. Small Solar Power Systems. 
3. Geothermal. 
4. Wind Power. 

gandet, genom andra lämpliga ätgärder, eller 
genom en kombination av förenämnda åtgär
der. 

KAPITEL IV 

Forskning och utveckling på energiområdet 

l. De deltagande länderna överenskom
mer att genomföra nationella forsknings- och 
utvecklingsprogram på energiområdet och att 
i den mån som överenskommelse härom kan 
träffas mellan några av dem eller alla, vidta 
gemensamma åtgärder, inkl. samfinansierade 
program och projekt vad gäller forskning och 
utveckling på energiområdet. 

2. För att främja och underlätta samarbete 
inom detta område godkänner de deltagande 
länderna de principiella riktlinjer för forsk
ning och utveckling som finns i bilaga Il samt 
de allmänna riktlinjer för immaterialrätter vil
ka såsom rekommendation fogats till de prin
cipiella riktlinjerna. 

3. För att ytterligare stödja detta samarbe
te överenskommer de deltagande länderna 
att, i den mån det är lämpligt, utveckla och 
tillämpa en forsknings- och utvecklingsstrate
gi. Denna strategi skall vara intimt förbunden 
och samordnad med övriga delar av IEA:s 
långsiktiga program. Den skall identifiera 
viktigare nya energikällor och hushållnings
möjligheter; dessas potentiella energibidrag 
och det sannolika tidsschemat för deras kom
mersiella introduktion; ange möjliga alterna
tiv; skapa förutsättningar för återkommande 
granskning av nationella ansträngningar och 
identifiera tänkbara nya områden för frukt
bart samarbete. Kommitten för forskning och 
utvecklingsarbete skall tillsammans med 
SL T förelägga styrelsen underlagsmaterial 
för val av en sådan strategi senast före ut
gången av år 1976. 

4. De deltagande länderna är också över
ens om att fortsätta och att intensifiera sitt 
samarbete inom de tio prioriterade områden 
som anges i artikel 42 i IEP-avtalet; vidare att 
grundligt undersöka möjligheterna att etable
ra nya program inom bl. a. följande områden 
för forskning och utvecklingsarbete: 

1. Högtemperaturreaktorer för process-
värme 

2. Små solkraftsystem 
3. Geotermisk energi 
4. Vindenergi 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 376 

5. Wave Power. 
6. Ocean Thermal Gradients. 
7. Biomass Conversion. 

CHAPTER V1 

Legislative and Administrative Obstacles and 
Discriminatory Practices 

I. Without prejudice to the fights of each 
Participating Country lo exercise ownership 
and control over its natura! resoun.:es and na
tional economy and to protect its environ
ment and the safety of its citizens, the Partici
pating Countrics, recognizing the dcsirability 
in light of the objectives of the Programme of 
not affording less favourablc treatment to na
tionals from other Participating Countiics 
than that afforded to nationals of thcir own 
countries in the energy field, shall work to
wards the identification and removal of legis
lative and administrative measurcs which im
pair the achievement of the overall objcctives 
of the Programme. 

2. Participating Countries shall use their 
best endeavours to apply legislation and ad
ministrative regulations, within the limits of 
their already existing laws and regulations, in 
such a way as not to afford to nationals of 
other Participating Countries less favourable 
treatment than that afforded to nationals of 
their own countries. in particular with regard 
to energy invcstments, the purchase and sale 
of energy, and the enforccment of rulcs of 
competition. 

3. Participating Countries shall use their 
best endeavours to refrain from introducing 
legislation or administrative regulations in 
the energy ficld which would prevent them 
from affording the nationals of other Partici
pating Countries treatment no less favourable 
than that affordcd to their own nationals. 

4. As part of the periodic review under the 
Programme, the Agency shall pay particular 
attention to the efforts of each Participating 
Country to carry out its commitments under 
this Chapter, in particular in conformity with 
the above paragraphs to idcntify and progres
sively remove obstacles to their implementa
tion and to assess progress achieved by Parti
cipating Countries in approaching the overall 
objectives of this Chapter and to keep the 
overall balance of the implementation of the 
Long-Telll1 Programme. 

1 Chapter V is not binding on Canada. 

5. Vägenergi 
6. Energi ur termiska havsgradienter 
7. Omvandling av biologisk materia 

KAPITEL V1 

Juridiska och administrativa hinder och dis
kriminerande praxis 

I. Utan inskränkning i varje deltagande 
lands rättigheter att utöva äganderätt och 
kontroll över sina naturtillgångar och inhems
ka ekonomi och att skydda sin miljö och sina 
medborgares säkerhet, skall de deltagande 
länderna, som erkänner att det med hänsyn 
till programmets mål är önskvärt att inte er
bjuda mindre fördelaktig behandlig på ener
giområdet åt medborgare från andra delta
gande länder än åt medborgare i det egna lan
det, arbeta för att identifiera och avlägsna ju
ridiska och administrativa hinder mot för
verkligandet av detta programs övergripande 
mål. 

2. Deltagande länder skall efter bästa för
måga - inom ramen för sina redan existeran
de lagar och bestämmelser - söka tillämpa 
lagstiftning och administrativa bestämmelser 
på sådant sätt att de inte erbjuder andra delta
gande länders medborgare mindre gynnsam 
behandling än medborgare i det egna landet, 
särskilt vad angår energiinvesteringar, köp 
och försäljning av energi och tillämpning av 
konkurrensregler. 

3. Deltagande länder skall efter bästa för
måga söka avstå från att införa lagstiftning 
och administrativa bestämmelser på ener
giområdet vilka kunde hindra dem från att er
bjuda övriga deltagande länders medborgare 
lika gynnsam behandling som den som er
bjuds de egna medborgarna. 

4. Som en del av den återkommande län
dergranskningen enligt detta samarbetspro
gram skall IEA ägna särskild uppmärksamhet 
åt varje deltagande lands ansträngningar att 
fullgöra sina åtaganden enligt detta kapitel, 
särskilt med avseende på bestämmelserna i 
föregående stycken att identifiera och stegvis 
avlägsna hinder för deras fullgörande och att 
värdera de deltagande ländernas framsteg 
mot uppfyllelse av de övergripande målen i 
detta kapitel och mot upprätthållande av den 
totala balansen när det gäller att förverkliga 
det långsiktiga programmet. 

1 Canada är inte bundet av kapitel V. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 17 Industridepartementet 377 

Annex i 

Provisions for the General Measure set 
forth in Chapter 111, Section D of the Pro
gramme 

1. The SL T shall examine and rcport to 
the Goveming Board for its decision by I st 
July, 1976, whether the MSP level set forth in 
Chapter III, Section D, paragraph 1 should 
be interpreted: 

(a) As a price corresponding to US$ 7/bbl 
f.o.b. average of one or more specific Persian 
Gulf crudes; 

(b) Or as a price corresponding to US$ 
7/bbl f.o.b., average price of imported crude 
oil as defined in paragraph 3 of Chapter III, 
Section D, for each Participating Country or 
group of Participating Countries; 

(c) Or as a price corresponding to US$ 
7/bbl f.o.b., average price of 16 crudes identi
fied by the Standing Group on the Oil Market 
weighted by the relative volume pertinent to 
the IEA countries as a whole in a specifie 
base period; 

( d) Or as a price corresponding to US$ 
7/bbl f.o.b., average price of 16 crudes identi
fied by the Standing Group on the Oil Market 
weighted by the volume of these crudes im
ported by the relevant Participating Country 
or group of Participating Countries in a speci
fic base period. 

2. The commitment of each Participating 
Country or group of Participating Countries 
set forth in Chapter Ill, Section D, paragraph 
I of the Programme will be fulfilled: 

( a) As far as crude oil is concerned, when 
the average price of imported crude oil is in
creased by an amount equal to the difference 
between the MSP and the average f.o.b. price 
paid for imported crude oil by the Participat
ing Country. In determining the average 
f.o.b. price of the imported crude oil, a mar
ker crude(s) system will be used; 

(b) As far as oil products are concemed, 
when the average prices of imported oil pro
ducts are increased by the amount set forth in 
(a) above. This can be realized either by lift
ing the price of each type of imported product 

25-Riksdagen 1976/77. Nr/{)(), Bilaga 17 

Bilaga I 

Bestämmelser för den generella samar
betsåtgärd som avses i kapitel 111, avsnitt 
D, i programmet 

I. SLT skall undersöka och rapportera till 
styrelsen för dess beslut till den I juli 19761 , 

huruvida MSP-nivån som avses i kapitel III, 
avsnitt D, första stycket, bör tolkas: 

(a) som ett pris motsvarande US$ 7 per fat 
fob i genomsnitt för en eller flera särskilda rå
oljor från Persiska viken: 

( b) eller som ett pris motsvarande US$ 7 
per fat fob i genomsnitt för importerad råolja 
enligt definitionen i kapitel Ill, avsnitt D, för 
varje deltagande land eller grupp av deltagan
de länder; 

(c) eller som ett pris motsvarande US$ 7 
per fat fobi genomsnitt för 16 råoljor identifi
erade av IEA:s ständiga grupp för oljemark
naden, varvid priset är ett vägt genomsnitt i 
relation till den totala volymen av resp. råolja 
i hela IEA-området under en särskild baspe
riod; 

(d) eller som ett pris motsvarande US$ 7 
per fat fob i genomsnitt för 16 räoljor identifi
erade av IEA:s ständiga grupp för oljemark
naden, varvid priset är ett vägt genomsnitt i 
relation till den kvantitet av resp. råolja som 
det berörda deltagande landet - eller grup
pen av deltagande länder - har importerat 
under en särskild basperiod. 

2. Det åtagande enligt kapitel 111, avsnitt 
D, första stycket i programmet, som varje 
deltagande land eller grupp av deltagande 
länder gör, fullgörs: 

( a) vad råolja beträffar, då genomsnittspri
set på importerad råolja ökas med ett belopp 
som är lika med skillnaden mellan MSP och 
det genomsnittliga fob-pris, som det delta
gande landet betalar för importerad råolja. 
Vid fastställande av det genomsnittliga fob
priset på den importerade råoljan används ett 
system som är baserat på typråolja/oljor; 

(b) vad oljeprodukter beträffar, när de ge
nomsnittliga priserna på importerade oljepro
dukter ökas med det i moment (a) ovan fast
ställda beloppet. Detta kan ske antingen ge
nom att höja priset på varje slag av importe-

1 Vid sammanträde den 21 september 1976 beslöt 
styrelsen välja alternativa), med Arabian light som 
typråolja. 
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by the same amount or by modif1eation of the 
increase of the price of imported products by 
a specific coefficient developed for each type 
of product. 

3. The SLT shall examine and report to 
the Goveming Board for its decision by 1 st 
July, 1976, on: 

(a) The modalities of the marker crude(s) 
system refcrred to in paragraph 2 (a) abovc 
considering the relationship of marker 
crudc(s) to other imported crudes; 

(b) The period and the amount set forth in 
Chapter III. Section D, paragraph 10 of the 
Programmc; 

(c) The modalities of the de-activation of 
the commitment set forth in Chapter 111, Sec
tion D, paragraph I . 

4. (a) Oil products shall include: 
- Kerosene and kerosene-type jet fuel; 

gas/diesel oil; 
- Residual fuel oils. 

(b) The SLT shall examine and report to 
the Governing Board for its decision by I st 
July, 1976, whether or not oil products to be 
used as feedstocks for the petrochemical in
dustry shall be included. This study should 
cover, among other matters, the question of 
distinguishing between oil products used as 
feedstocks for the petrochemical industry 
and other oil products, the effect on the com
petitive position of the industry and the best 
way to avoid competitive difficulties for pet
rochemical feed stocks as a result of an MSP 
charge on imported oil. The SL T shall pursue 
this subject as a matter of priority. On the ba
sis of this report by the SL T, the Governing 
Board will decide on the question ofthe inclu
sion of the following products: 

rad produkt med samma belopp eller genom 
att variera prisökningen på importerade pro
dukter efter en för varje produktslag särskilt 
angiven koefficient. 

3. SLT skall undersöka och rapportera till 
styrelsen för dess beslut till den I juli 19761 

rörande: 
(a) funktionssättet för det i stycket 2 (a) 

ovan nämnda systemet med typråolja/oljor, 
under beaktande av förhållandet mellan så
dan/a råolja/oljor och andra importerade rå
oljor; 

(b) den period och det belopp som avses i 
kapitel III, avsnitt D, tionde stycket i pro
grammet; 

( c) de närmare villkoren för att det åtagan
de, som avses i kapitel 111, avsnitt D, första 
stycket, skall upphöra att vara satt i kraft. 

4. (a) Oljeprodukter skall omfatta: 
- fotogen och jetbränsle av fotogentyp, 

tunna eldningsoljor, motorbrännolja; 
- tjocka eldningsoljor; 
(b) SLT skall undersöka och rapportera 

till styrelsen för dess beslut till den I juli 
1976,2 huruvida oljeprodukter som skall an
vändas som råvara för den petrokemiska in
dustrin skall inbegripas eller ej. Denna under
sökning bör ta upp bl. a. frågan hur oljepro
dukter, som används som råvara för den pe
trokemiska industrin, skall särskiljas från 
andra oljeprodukter, inverkan på industrins 
konkurrensförhållanden samt bästa sättet att 
undvika att konkurrenssvårigheter uppkom
mer för petrokemiska råvaror som ett resultat 
av ett MSP-pålägg på importerad olja. SL T 
skall behandla detta ämne med förtur. På 
grundval av denna rapport från SL T skall 

1 Vid sammanträde den 5-6juli 1976 beslöt sty
relsen att typråoljan skall vara Arabian light och att 
omräkning till produkter skall ske enligt vissa reg
ler; att den tidsperiod som åsyftas i moment b) 
skall vara tre månader men att perioden kan avkor
tas om styrelsen under vissa förutsättningar finner 
detta lämpligt; att det belopp som flsyftas i moment 
b) skall vara 2,5 % av den för MSP bestämda ni
vån; samt att det genomsnittliga fob-pris som ett 
deltagande land eller en grupp av deltagande länder 
betalar för importerad råolja skall ha legat vid eller 
över MSP-nivån under två på varandra följande 
månader för att åtagandet skall upphöra att vara i 
kraft för landet/gruppen. 

2 Vid sammanträde den 21 september 1976 beslöt 
styrelsen att göra undantag för sådana oljeproduk
ter som används som råvara för petrokemisk indu
stri och som kan identifieras ha denna användning. 
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- Motor gasoline, aviation gasoline, 
gasoline-type jet fuel; 

- Naphtha. 
5. The SLT shall examine and report to 

the Governing Board for its decision by lst 
July, 1976, on the problems of definition, ori
gin and destination of oil. 

6. The Governing Board, acting by una
nimity, may upon a request by a Participating 
Country, grant exceptions to the definition of 
imported oil set forth in Chapter III, Section 
D, paragraph 3, subparagraph (c) of the Pro
gramme, taking into consideration, among 
others, the following factors: 

(a) Whether the oil concerned is directly 
attributable to and proportionate to an ener
gy-related investment made by the Participat
ing Country after the date of adoption of the 
Programme; 

(b) The need to assure that the overall ef
fectiveness of thc general measure as a mea
sure to encourage and safeguard new energy 
investment is not prejudiced; and 

( c) The need to as sure that the balance of 
advantage among the Participating Countries 
is not significantly altered. 

7. With regard to Chapter III, Section D, 
paragraph 5 ofthe Programme, the measures 
are as follows: 

(a) A specific charge (otherwise known as 
a specific lcvy, duty, tariff or fce) adjusted 
periodically, imposed at the border on oil ar
riving at an f.o.b. price bclow the MSP, de
signed, on average, to bring the price up to 
the MSP; 

(b) A variable charge (otherwise known as 
a variable levy, duty, tariff or fee) adjusted 
cargo by cargo, imposed at the bord er on oil 
arriving at an f.o.b. price below the MSP, 
designed to bring the price up to the MSP; 

(c) Import quota: 
(d) Consumption taxes or other taxes if 

practicable and consistent with the overall 
objective of Chapter 111, Section D of the 
Programme; 

( e) Other measures as may be deemed ap
propriate by the Governing Board. 

styrelsen besluta i frågan om att inberäkna 
följande produkter i MSP-systemet: 
- motorbensin, flygbensin, jetbränsle av 

bensintyp; 
- gasbensin (nafta) 

5. SL T skall undersöka definitionsproble
men och frågor rörande oljans ursprung och 
destination samt avge rapport till styrelsen 
för dess beslut till den 1 juli 1976.1 

6. Styrelsen kan enhälligt, på begäran från 
ett deltagande land, medge undantag från den 
definition av importerad olja som anges i pro
grammets kapitel III, avsnitt D, tredje styc
ket, moment (c). Därvid skall bl. a. följande 
faktorer beaktas: 

(a) om oljan ifråga är direkt hänförlig och i 
proportion till en energianknuten investering 
som det deltagande landet gjort vid en tid
punkt efter programmets godkännande; 

( b) behovet att säkerställa att den totala ef
fektiviteten hos den generella samarbetsåt
gärden såsom en åtgärd att stimulera till och 
skydda nya energiinvesteringar inte urhol
kas; 

( c) behovet att säkerställa att balansen 
mellan åtaganden och fördelar för de delta
gande länderna inte ändras avsevärt. 

7. Vad avser kapitel III, avsnitt D, femte 
stycket i programmet är åtgärderna följande: 

(a) en avgift (benämnd pålaga, tull, accis 
eller avgift), som anpassas pe1iodvis och vid 
gränsen läggs på olja, som har ett fob-pris un
derstigande MSP, och som är avsedd att ge
nomsnittligt sett höja priset till MSP: 

(h) en variabel avgift (benämnd variabei 
pålaga, tull, accis eller avgift) som anpassas 
för varje enskild last och vid gränsen läggs på 
olja, som har ett fob-pris understigande MSP, 
och som är avsedd att höja priset till MSP; 

( c) importkontroll; 
(d) konsumtionsskatter eller andra skatter 

om så är praktiskt möjligt och om det står i 
överensstämmelse med det övergripande 
målet i programmets kapitel III, avsnitt D; 

( e) andra ätgärder som styrelsen kan finna 
lämpliga. 

1 Vid sammanträde den 5-6 juli 1976 godkände 
styrelsen principiella lösningar p!'l dessa punkter 
och beslöt att frl'lgan om dokumentation skall tas 
upp i samband med de översyner som skall göras 
enligt kapitel III, avsnitt D, tolfte stycket i pro
grammet. 
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Annex Il 

Guiding Principles for Co-operation in 
the Field of Energy Research and Deve
lopment 

Article I 

In fulfilment of Chapter VII of the Agree
ment on an Intemational Energy Program, 
the Participating Coti.ntries shall: 
- Encourage and implement exchanges of 

information among all Participating Coun
tries regarding national programmes, pub
lic and private, on energy R & D and cner
gy-related technologies; and 

- Identify and promote programmes and 
projects in which two or more Participat
ing Countries can join for their mutual 
benefit or for the general benefit; this may 
include the formation of consortia, involv
ing both public and private interests, to 
implement certain joint activities. 

Artic/e Il 
Each Participating Country shall contrib

ute as fully as possible to the programmes 
and projects identified in accordance with 
Article I of the present Decisions and shall 
endeavour to secure the necessary scientific, 
technical and financial resources, as approp
riate, by attracting both public and private 
support to such programmes and projects. 
The Implementing Agreements establishing 
such programmes and projects shall, as app
ropriate. take into account the Guiding Prin
ciples set forth hcrein. 

Article IIl 
(a) The Participating Countries may desig

nate national agencies or other public organi
sations as the vehicle for their participation, 
in particular programmes and projects, and 
shall encourage private corporations or com
panies or other entities in their Countries to 
take part in such programmes and projects as 
appropriate. 

(b) In defining and conducting their natio
nal programmes, the Governments of the 
Participating Countries should avoid un
necessary duplication with programmes and 
projects undertaken in implementing the pre
sent Decision. 

Bilaga Il 

Principiella riktlinjer för forsknings- och 
utvecklingssamarbete inom energiområ
det 

Artikel I 

Enligt kapitel VII i avtalet om ett interna
tionellt energiprogram skall de deltagande 
länderna: 
- uppmuntra och genomföra informationsut

byte mellan alla deltagande länder röran
de statliga och privata nationella program 
om forsknings- och utvecklingssamarbete 
inom energiområdet; och 

- ange och främja program och projekt i vil
ka två eller flera deltagande länder kan gå 
samman till ömsesidig nytta eller till all
män nytta; detta kan innebära bildande av 
konsortier med både statliga och privata 
intressenter för att genomföra viss gemen
sam verksamhet. 

Artikel Il 

Varje deltagande land skall så långt möjligt 
bidra till de program och projekt som anges i 
enlighet med artikel I i detta beslut och skall 
bemöda sig att säkerställa erforderliga veten
skapliga, tekniska och ekonomiska resurser 
genom att vid behov verka för så väl statligt 
_som privat stöd till sådana program och pro
jejct. De genomförandeavtal genom vilka så
dana program och projekt fastställs skall, då 
så är lämpligt. beakta häri angivna principiel
la riktlinjer. 

Artikel lll 

( a) De deltagande länderna kan utse de 
statliga myndigheter eller andra offentliga or
ganisationer som bör svara för deltagandet i 
särskilda program och projekt, och skall där 
det är lämpligt uppmuntra enskilda företag el
ler andra sammanslutningar i sina länder att 
delta i sådana program och projekt. 

(b) De deltagande ländernas regeringar 
bör. då de beslutar och genomför sina natio
nella program, undvika onödigt dubbelarbete 
i förhållande till program och projekt som ge
nomförs i enlighet med detta beslut. 
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Article IV 

(a) Participation in programmes and pro
jects under the present Decision shall be on 
the basis of equitable sharing of obligations, 
contributions, rights and benefits. Partici
pants in programmes and projects shall un
dertake to make a constructive contribution, 
whether technical, financial or otherwisc, as 
may be agreed. 

(b) The term "participants" means the 
Governments of Participating Countries, or 
the designated national agencies, public orga
nisations, private corporations, companies or 
other entities which take part in programmes 
or projects under the present Decision, pur
suant to Article 111 (a) above. 

(c) The European Communities may takc 
part in any programme or projcct under the 
present Decision. 

(d) Other Member countries of the OECD 
may take part in any programme or project 
under the terms of the present Decision with 
the agreement of the Governing Board. 

Article V 
Programmes and projects under the pre

sent Decision may takc the form of, inter 
alia: 

(a) Exchange of information on national 
programmes and policies, on scientific and 
technological developments, and on legisla
tion, regulations and practices; 

(b) Meetings to identify programmes or 
projects which might be usefully undertaken; 

( c) Visits and exchanges of scientists, 
technicians, or other experts; 

(d) Special programmes and projects in the 
form of co-ordination and planning of specific 
R & D studies, works or experiments carried 
out at national level, with subsequent ex
change, joint evaluation and pooling of the 
scientific and technical results acquired 
through such studies, works or experiments; 

(e) Creation of programmes and projects, 
including participation in the operation of 
special research or pilot facilities and equip
ment provided by a Participating Country, or 
in the form of joint design, construction and 
operation of such facilities and cquipmcnt; 

(j) Joint development and harmonisation 
of technical criteria. 

Artikel IV 

(a) Deltagande i program och projekt en
ligt detta beslut skall ske på grundval av rätt
vis fördelning av åtaganden, bidrag, rättighe
ter och förmåner. Deltagare i program och 
projekt skall äta sig att lämna konstruktiva bi
drag av teknisk, ekonomisk eller annan natur 
varom överenskommelse kan träffas. 

(b) Med "deltagare" avses de deltagande 
ländernas regeringar eller utsedda statliga 
myndigheter, offentliga organisationer, en
skilda företag eller andra sammanslutningar 
vilka enligt artikel III (a) ovan deltar i pro
gram eller projekt i enlighet med detta beslut. 

(c) De europeiska gemenskaperna får delt~ 
i varje program eller projekt enligt detta be
slut. 

(d) Andra medlemsländer i OECD får efter 
styrelsens medgivande delta i varje program 
eller projekt enligt villkoren i detta beslut. 

Artikel V 

Program och projekt enligt detta beslut kan 
bl. a. ha formen av: 

(a) utbyte av information om nationella 
program och strävanden, om vetenskaplig 
och teknisk utveckling och om lagstiftning, 
bestämmelser och praxis; 

(b) möten för att identifiera program och 
projekt vilka skulle kunna vara värdefulla; 

(c) besök och utbyte av vetenskapsmän, 
tekniker eller andra sakkunniga; 

(d) särskilda program och projekt som in
nebär samordning och planering av forsk
nings- och utvecklingsarbcten eller experi
ment på nationell nivå med tillhörande utby
te, gemensam utvärdering och sammanställ
ning av de vetenskapliga och tekniska resul
tat som uppnåtts genom sådant arbete; 

(e) uppbyggnad av program och projekt in
begripet deltagande i driften av särskilda 
forsknings- eller försöksanläggningar och ut
rustning som tillhandahålles av ett deltagande 
land, eller i form av gemensam konstruktion, 
uppbyggnad och drift av sådana anordningar 
och sådan utrustning; 

(j) gemensam utveckling och harmonise
rin~ av tekniska bedömningsgrunder. 
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Article VI 

(u) In order tu further certain programmes 
and projects, participants from two or more 
Participating Countries may conclude, where 
appropriate, a specific Implementing Agree
ment to which the Participating Countries or 
participants designated by them will be able 
to subscribe. 

(b) Other participants from Participating 
Countries, where designated to that effect by 
the Govemments of their respcctive Coun
tries, may become subsequently parties to an 
Implementing Agreemcnt and a participant 
may withdraw from an lmplcmenting Agree
ment in accordance with thc terms and condi
tions dcfined in such Agreement. 

(c) Othcr Mcmhcr countries of thc OECD 
may take part in any programme or projcct 
under an Tmplementing Agrcemcnt with the 
agrccment of the Governing Board and in ac
cordance with the terms and condition de
fincd in such Agreement. 

(d) Implementing Agreements should es
tablish the terms of thc contributiun of scien
tific and technical information, know-how 
and studies, or manpower, ur capita! invest
ment and other forms of financing to be pro
vided by cach participant. 

(ej Unless otherwise agreed, lmplement
ing Agreements shall assign the responsibility 
for t~e operational management of the pro
gramme or prOject to a single entity, ac
countablc to a specific Participating Country 
where feasible. 

(j) Implementing Agreements should, 
upon signature, be presented to the Govem
ing Board for information. 

Artic/e VII 

( a) Subject to provisions in specific lmple
menting Agreements rclating to the sharing of 
expenditure, each participant shall bcar thc 
cust of its uwn participation in the program
mes and projects under the present Decision. 

(b) Each Govemment of a Participating 
Country shall use its best endeavours to faci
litate the accomplishment of formalities in
vol ved in the exchange ofpersons, thc impor
tation of materials and equipment and the 
transfer of currency, which are required for 
the purpose of the programmes and projects 
undertaken under the present Decision. 

(c) A Participating Country ur an Interna-

Artikel VL 

(a) För att främja vissa program och pro
jekt kan deltagare från två eller flera delta
gande länder, då så är lämpligt, träffa särskilt 
genomförandeavtal till vilket de deltagande 
länderna eller av dem utsedda deltagare kan 
ansluta sig. 

(b) Andra deltagare från deltagande län
der, som utsetts därtill av sina resp. länders 
regeringar, kan senare bli parter i ett genom
förandeavtal och ·deltagare kan frånträda ett 
genomförandeavtal i enlighet med de villkor 
som anges i avtalet. 

(c) Andra medlemsländer i OECD kan del
ta i varje program eller projekt enligt ett ge
nomförandeavtal efter styrelsens medgivan
de och på villkor som anges i avtalet. 

(d) Genomförandeavtalen bör fastställa 
villkoren för bidrag i form av vetenskaplig 
och teknisk information, kunskap och studi
er, arbetskraft, kapitalinvesteringar och and
ra finansieringsformer som skall ställas till 
förfogande av varje deltagare. 

(e) Såvida ej annat överenskommes, skall i 
genomförandeavtal ansvaret för program
mets eller projektets ledning läggas på ett en
da organ som om möjligt tillhör ett visst del
tagarland. 

(f) Genomförandeavtal bör efter under
tecknandet föreläggas styrelsen för känne
dom. 

Artikel VII 

(a) Varje deltagare skall, såvida ej annat 
följer av bestämmelser i särskilda genomfö
randeavtal rörande utgiftsfördelning, bära 
kostnaderna för sitt eget deltagande i pro
gram och projekt enligt detta beslut. 

(b) Varje deltagande lands regering skall 
göra sitt bästa för att underlätta uppfyllandet 
av formaliteter i samband med sådant utbyte 
av personal, import av materiel och utrust
ning och valutatransaktioner som erfordras 
för att syftet med programmen och projekten 
enligt detta beslut skall nås. 

( c) Deltagande land eller internationell or-
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tional Organisation may be invited to assume 
responsibilities in relation to the initiation of 
programmes and projects or the practical ar
rangements necessary for the preparation or 
execution of them. · 

(d) Programmes and projects shall be sub
ject to the applicable laws and regulations of 
the Participating Countries and shall be sub
ject to the appropriation of funds of the Gov
ernments and their national agencies concer
ned. 

Article VIII 
(a) Scientific, technical and other informa

tion: 
- Resulting from programmes and 

projects, or 
- · Obtained for the purpose of program mes 

and projects and which is freely at the 
disposal of the participants, 

shall be made available to Participating 
Countries, in accordance with any particular 
tenns and conditions that may be prescribed 
in Implementing Agreements. 

(b) Reports on the progress of program
mes and projects shall be submitted at least 
annually to the Governing Board. 

Article IX 
The termination or modification of the pre

sent Decision shall not automatically affect 
either the carrying out of any programme or 
project undertaken in accordance with this . 
Decision or the provisions of any Implement
ing Agreement previously concluded. 

Annex to the Guiding Principles . 
General guidelines concerning informa
tion and intellectual property in imple
menting agreements pursuant to article 
VI (A) of the decision of the Governing 
Board on guiding principles for co-opera
tion in the field of energy research and de
velopment 

I. Introduction 

I. The Participating Countries anticipate 
that the Decision ofthe IEA Governing Board 
of 28th July, 1975 on Guiding Principles for 
Co-operation in the Field of Research and 
Development will result in a wide range of 

ganisation kan erbjudas att ta på sig ansvar i 
samband med påbörjande av program och 
projekt eller de praktiska arrangemang som 
erfordras för förberedelse och genomförande 
därav. 

(d) Huruvida program eller projekt skall 
genomföras beror på lagar och bestämmelser 
i de deltagande länderna och på de medel som 
anslås av regeringarna och deras berörda na
tionella organ. 

Artikel VIII 

(a) Vetenskaplig, teknisk och annan infor
mation 
- som framkommer i program och projekt el

ler 
- som ställts till förfogande för program

mens och projektens syfte och som fritt 
står till deltagarnas förfogande 

skall ställas till deltagande länders förfogande 
på de villkor som kan vara föreskrivna i ge
nomförandeavtalen. 

(b) Rapporter om programmens och pro
jektens fortskridande skall tillställas styrel
sen minst en gång årligen. 

Artikel IX 
Upphävande av eller ändring i detta beslut 

skall ej automatiskt påverka vare sig utföran
det av något program eller projekt som ge
nomförs i enlighet med detta beslut eller be
stämmelserna i något genomförandeavtal 
som ingåtts dessförinnan. 

Bilaga till de principiella riktlinjerna 
Allmänna riktlinjer rörande information 
och immaterialrätter i genomförandeavtal 
enligt artikel VI (A) i styrelsens beslut om 
riktlinjer för forsknings- och utvecklings
samarbete inom energiområdet. 

I. Inledning 

1. De deltagande länderna förutser att 
IEA-styrelsens beslut den 28 juli 1975 röran
de principiella riktlinjer för forsknings- och 
utvecklingssamarbete kommer att leda till ett 
brett urval av program och projekt med 
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programmes and projects among a variety of 
participants. lmplementing Agreements bet
ween participants in particular ca-operative 
activities should, where appropriate, contain 
detailed operational provisions including 
rules goveming dissemination of scientific 
and technical information and rights to intel
lectual property. It is understood that such 
Agreements will be developed with regard to 
the special circumstances of each programme 
or project, taking into account the following 
Guidelines. 

2. Definitions 

As used in this Annex, 
- ''Participating Countries" shall mean all 

states which participate in the Intematio
nal Energy Program as Participating Coun
tries of the Intemational Energy Agency. 

- "participants" shall mean the Govern
ments of Participating Countries, or the 
dcsignated national agencies, public orga
nisations, private corporations, companies 
or other entities which takc part in pro
grammes or projects under the Govcming 
Board Decision of 28th July, 1975. 

- "intcllectual property" shall mean intel
lectual property as defined in Article 2 
(viii) of the Convention Establishing the 
World Intellectual Property Organisation, 
signed on 14th July, 1967, as well as pro
prietary information. 

- "proprietary information" shall mean in
formation of a confidential nature (includ
ing e.g. "know-how" and "software") 
and information appropriately marked 
which is not yet patented or is not patent
able but is subject to property rights or to 
commercial or other restrictions of a con
tractual, customary or legal nature. 

Il. General Dissemination of Information 
3. Participants involved in a programme or 

project under an lmplementing Agreement 
should support the widest possible dissemi
nation of information to all Participating 
Countries, subject only to the need for pro
tecting intellectual property and in particular, 
retaining in confidence that type of property 
which can be destroyed by improper or pre
mature disclosure. Implementing Agree
ments should therefore provide for appropri-

många deltagare. Genomförandeavtal mellan 
deltagare i särskilda samarbetsprogram eller 
projekt bör, då så är lämpligt, innehålla detal
jerade föreskrifter rörande verksamheten, in
begripet föreskrifter om spridning av veten
skaplig och teknisk information och föreskrif
ter om immaterialrätter. Det förutsätts att så
dana avtal utarbetas med hänsyn till de sär
skilda omständigheterna i varje program eller 
projekt med beaktande av följande riktlinjer. 

2. Definitioner 

I denna bilaga avses med 
- "Deltagande länder" alla stater som deltar 

i det internationella energiprogrammet så
som deltagande länder i det internationella 
energiorganet. 

- "Deltagare" deltagande länders regeringar 
eller utsedda nationella organ, offentliga 
organisationer, enskilda företag eller and
ra sammanslutningar vilka deltar i pro
gram eller projekt enligt styrelsens beslut 
den 28juli 1975. 

- "Immaterialrätt" immaterialrätt såsom 
den definieras i artikel 2 (viii) i konventio
nen angående upprättande av Världsorga
nisationen för den intellektuella äganderät
ten undertecknad den 14 juli 1967 samt fö
retagshemlighet. 

- "Företagshemlighet", information av för
troligt slag (inbegripet till exempel 
"know-how" och programvara) och infor
mation, vederbörligen angiven som skyd
dad, som ännu ej patenterats eller ej kan 
patenteras men är föremål för äganderätt 
eller kommersiella eller andra restriktioner 
av kontraktsmässig, sedvanerättslig eller 
rättslig natur. 

Il. Allmän spridning av information 
3. Deltagare i program eller projekt enligt 

ett genomförandeavtal bör stödja största möj
liga spridning av information till alla delta
gande länder med förbehåll endast för beho
vet att skydda immaterialrätt och att särskilt 
skydda sådan rätt som kan förstöras genom 
olämpligt eller för tidigt yppande. Genomfö
randeavtal bör därlör innehålla lämpliga ar
rangemang för spridning av sådan informa
tion till deltagande länder i enlighet med arti-
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ate arrangements for the dissemination of 
such information to Participating Countries 
according to Article VIII (a) of the Guiding 
Principles. This policy should be applied in 
relation to programmes and projects for indu
strial and commercial applications, such as 
consortia, as well as to purely scientific 
forms of co-operation. 

4. The participants in a programme or pro
ject may invite other Participating Countries 
to make available or to identify all published 
information known to them which conccrns 
the programme or project. 

/Il. Etchanges of Information and Joint 
Mee tings 

With respect to intellectual property ge
nerated as a direct rcsult of participants ex
changing information in a specified field ("re
sulting intellectual property"), it will be diffi
cult in inany cases to identify specific, under
lying information used to generate such pro
perty ("underlying information"), as well as 
the origin of the information used. However, 
to the extent such property can be identified: 

- the gcnerating participant (or its Govern
ment, where appropriate) shall determine 
the allocation of all rights to resulting intel
lectual property in all countries, provided 
however that the participant which suppli
ed the underlying information used (and. 
where appropriate, its Government and 
the nationals designatcd by it) shall be 
granted a non-exclusive licence to result
ing intellectual property in all countries 
other than the country of the generating 
participant. 

IV. Exchanges of Scientists or other Experts 

6. With rcspect to intellectual property 
generated as a direct result of visits and 
exchanges of scientists or other experts be
tween participants: 
- The generating participant (or its Govern

ment, where appropriate) receiving the 
scientists or experts shall determine the al
location of all rigtts to such intellectual 
property in its own country and in all third 
countries, provided however that the par
ticipant sending the scientists or experts 
(and, where appropriate, its Govemment 

kel VIII ( a) i de principiella riktlinjerna. Den
na regel bör tillämpas vad avser program och 
projekt för industriell och kommersiell till
lämpning, exempelvis konsortier, liksom för 
rent vetenskapliga samarbetsformer. 

4. Deltagarna i program eller projekt kan 
inbjuda andra deltagande länder att ställa 
till förfogande eller ange all publicerad infor
mation som de känner till och som berör pro
grammet eller projektet. 

/Il. Informationsutbyte och gemensamma 
möten 

5. V ad angår immaterialrätt som har fram
kommit som ett direkt resultat av att deltaga
re utbytt information inom ett angivet områ
de (''immaterialrätt som uppkommer som 
följd av sådant utbyte") är det i många fall 
svårt att ange särskild, underliggande infor
mation som använts för att skapa sådan rätt 
("underliggande information") liksom den 
använda informationens ursprung. I den ut
sträckning sådan rätt kan anges skall dock 
- den deltagare som är upphovsman (eller 

dennes regering, då så är tillämpligt) i fråga 
om alla länder bestämma beträffande för
delningen av alla rättigheter såvitt avser 
immaterialrätt som uppkommer som följd 
av sådant utbyte varvid dock den deltagare 
som tillhandahöll den underliggande infor
mation som använts (och, då så är tillämp
ligt, dennes regering och av den utsedda 
medborgare i vederbörande stat) ska,ll be
viljas icke-exklusiv licens för i alla länder 
utom upphovsmannens land till immate
rialrätt som uppkommer som följd av så
dant utbyte. 

IV. Utbyte av vetenskapsmän och andra 
sakkunniga 

6. Vad angår immaterialrätt som uppkom
mit såsom ett direkt resultat av besök och ut
byte av vetenskapsmän eller andra sakkunni
ga mellan deltagarna skall 
- den deltagare som är upphovsman (eller 

dennes regering, då så är tillämpligt) och 
som mottar vetenskapsmännen eller de 
sakkunniga bestämma i fråga om tilldel- . 
ningen i det egna landet och i alla andra 
länder av alla rättigheter såvitt avser sådan 
immaterialrätt, varvid dock den deltagare 
som sänder vetenskapsmännen eller de 
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and nationals designated by it) shall be 
granted a non-exclusivc licence to such 
property in third countries other than that 
of the generating participant; 

- The participant (or its Government, where 
appropriate) sending the scientists or the 
experts shall determine the allocation of 
all rights to such intellectual property in its 
own country. 

V. Additional Provisions for Exchanges of 
Information and Scientists (and for other 
simplified arrangements) 

7. Each participant will lake all necessary 
steps to protect and respcct the intellectual 
property referred to in paragraphs 5 and 6 in 
accordance with the laws of its respective 
country and international law. 

8. Each participant in a programme or pro
ject will, without prejudice to any rights ofin
ventors under its national law, take all neces
sary steps to provide the ca-operation from 
its authors and inventors required to carry 
out the provisions in thelmplementing Agree
ment regarding intellectual property. 

9. Each participant will assume the re
sponsibility to pay awards or compensation 
required to be paid to its employees accord
ing to the laws of its country. 

VI. For Special Joint Projects and Program
mes 

A. Use of pre-existing intellectual property 
for the purpose of programmes and projects 

10. Intellectual property which is in the 
possession of, owned by or otherwise at the 
disposition of either a participant or its Gov
ernment at the commencement of the co-ope
rative activity and which is needed for the 
purposes of the project or programme, 
should be made available to the other partici
pants (and, where appropriate, to the Gov
ernments of other participants) and to their 
prime or subcontractors for use in the project 
or programme only. This obligation cancerns 
only intellectual property which is freely at 
the disposal of the participant or Government 
and the transmission or use of which is not 
subject to contractual and/or legal obliga
tions. 

11. A participant and its Government eon-

sakkunniga (och i förekommande fall, dess 
regering och av den utsedda medborgare i 
vederbörande stat) beviljas icke-exklusiv 
licens till sådan immaterialrätt i annat tred
je land än upphovsmannens land; 

- den deltagare (eller i förekommande fall) 
dennes regering som sänder vetenskaps
män eller sakkunniga bestämma tilldel
ningen för det egna landet av alla rättighe
ter såvitt avser sådan immaterialrätt. 

V. Tilläggsbestämmelser för utbyte av infor
mation och vetenskapsmän (och övriga för
enklade arrangemang) 

7. Varje deltagare skall vidta alla nöd vän
diga åtgärder för att skydda och respektera 
immaterialrätt som avses under 5 och 6 i en
lighet med respektive lands lagar och interna
tionell rätt. 

8. Med beaktande av den rätt som tillkom~ 
mer uppfinnare enligt sin nationella lag skall 
varje deltagare i ett program eller projekt vid
ta alla nödvändiga ä.tgärder för att sörja för 
det samarbete av dess upphovsmän och upp
finnare som behövs för att genomföra be
stämmelserna rörande immaterialrätter i ge
nomförandeavtalet. 

9. Varje deltagare skall ta på sig ansvaret 
för att betala den belöning eller den ersätt
ning som krävs som betalning till dess anställ
da enligt vederbörande lands lag. 

VI. Särskilda gemensamma projekt och pro
gram 

A. Nyttjande av redan befintlig immaterial
rätt för program och projekt 

10. Immaterialrätt som ägs av eller på an
nat sätt står till förfogande för en deltagare el
ler dess regering när samarbetsverksamhe
ten inleds och som erfordras för genomföran
de av projektet eller programmet bör ställas 
till förfogande för de övriga deltagarna (och, 
då så är lämpligt, övriga deltagares regering
ar). Den bör också ställas till förfogande 
för deras leverantörer eller underleveran
törer, dock uteslutande för nyttjande i pro
jektet eller programmet. Detta åtagande gäl
ler endast immaterialrätt som står till deltaga
rens eller regeringens fria förfogande och 
vars överlåtande eller nyttjande ej är under
kastad avtalsenlig och/eller rättslig begräns
ning. 

11. Deltagare och dennes regering som bi-
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tributing pre-existing information and/or in
tcllectual propcrty for the purpose of the pro
ject or programme should normally be given 
recognition of this contribution, on terms and 
conditions to be defined by or pursuant to the 
Implementing Agreement. 

B. Rights in intellectual property resulting 
from the co-operative activities 

12. In most cases, projects and program
mes will generate intellectual property, the 
detailed trcatment of which can only be 
agreed on a case-by-case basis. in view ofthe 
complexity of the factors to be taken into ac
count. Howevcr, the following principles 
should be followed: 
- Arrangements should be agreed for ap

propriate dissemination of proprietary in
formation resulting from the co-operative 
activity; 

- Steps should be taken for ensuring appro
priate protection of intellectual property 
generated by programmes or projects; 

- Each participant (or its Government. 
where appropriate) should be granted the 
exclusive right to liccnce the manufactu
ring of a product or use of a process in its 
own country, and a non-exclusive right to 
licence the sale of a product in the coun
tries of all participants, on terms and con
ditions to be agreed to on an equitable ba
sis related to the sharing of obligations, 
contributions, rights and benefits of the 
participants and their Governments; 

- U se of such property by the participants in 
the territory of other countries should be 
agreed upon between the participants (or 
their Govemments, where appropriate) on 
an equitable basis related to the sharing of 
obligations. contributions, rights and ben
efits of the participants and their Govern
ments; 

- Other Participating Countries, in order to 
meet their energy needs, will have the 
right (in agreement with the participants) 
to a non-exclusive licence in their own 
country on terms that are equitable to the 
participants. 

C. U se of pre-existing i'ntellectual property 
for related purposes 

13. This paragraph concems the continued 
use for related purposes of pre-existing inte!-

drar med redan befintlig information och/el
ler immaterialrätt för genomförandet av pro
grammet eller projektet bör normalt ges er
kännande för detta bidrag på villkor som an
ges i eller i enlighet med genomförandeavta
let. 

B. Immaterialrätt som framkommit till följd 
av samarbetet 

12. I de flesta fall frambringar projekt och 
program immaterialrätt om vars närmare be
handling överenskommelse endast kan träf
fas från fall till fall med hänsyn till den kom
plicerade naturen hos de faktorer som måste 
beaktas. Nedanstående principer bör dock 
följas: 
- Överenskommelse bör träffas om lämplig 

spridning av information rörande företags
hemlighet som framkommer som en följd 
av samarbetet; 

- Åtgärder bör vidtas för att garantera lämp
ligt skydd av immaterialrätt som framkom
mer inom program och projekt; 

- Varje deltagare (eller i förekommande fall 
dennes regering) bör ges ensamrätt att ge 
licens för tillverkning av en produkt eller 
användning av en process i sitt eget land 
och en icke-exklusiv rätt att ge licens för 
försäljning av en produkt i alla deltagares 
länder på villkor varom överenskommelse 
skall träffas på rättvisa villkor i samband 
med fördelningen av deltagarnas och deras 
regeringars skyldigheter, bidrag, rättighe
ter och förmåner; 

- Rörande deltagarnas bruk av sädan imma
terialrätt inom andra länders territorium 
bör överenskommelse träffas mellan delta
garna (eller i förekommande fall deras re
geringar) på rättvisa villkor i samband med 
fördelningen av deltagarnas och deras re
geringars skyldigheter, bidrag, rättigheter 
och förmåner; 

- Övriga deltagande länder skall, för att till
godose sina energibehov, efter överens
kommelse med deltagarna, ha rätt till en 
icke-exklusiv licens i det egna landet på 
villkor som är rättvisa för deltagarna. 

C. Nyttjande av redan befintlig immaterial
rätt för närliggande syften 

13. Detta stycke berör fortsatt användning 
för närliggande syften av redan befintlig im-
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lectual prope1ty after the termination of a 
programme or project. Detailed trcatment of 
such property can only be agreed on a case
by-case basis, in view of thc complexity of 
factors to be taken into account. However, 
thc following principles should be followcd: 

- Arrangements should be agreed by all re
cipients for respecting pre-existing intel
lectual property and maintaning proprieta
ry information in confidence; 

- Steps should be taken to rcstrict further 
dissemination of proprietary information 
which is not covered by agreement of the 
originating participant; 

- Each participant (and, where appropriate, 
its Government and nationals dcsignated 
by it) should be grantcd a non-exclusive li
cence to such property in the countries of 
all participants, for usc as determined by 
the Implementing Agreemcnt and on terms 
and conditions agreed to on an equitable 
basis related to the sharing of obligations, 
contributions, rights and benefits of the 
participants and Lheir Governments; 

- U se of such property by the participants in 
the territory of other countries should be 
agreed upon between the participants (or 
their Governments. where appropriate) on 
an equitable basis related to the sharing of 
obligations, contributions, rights and ben
efits of the participants and their Govern
ments; 

- Other Participating Countries, in order to 
mcet thcir energy needs, will have the 
right (in agreement with the participants) 
to a non-exclusive licence in their own 
country on terms that are equitable to the 
participants. 

D. Other provisions 
14. Implcmenting Agreements should con

tain provisions with respect to: 
- The protection of intellectual property; 
- Co-operation from authors and inventors; 

and 
- A wards and compensation due to authors 

and inventors. 

Vll. Explanatory Notes 
15. As uscd in the text, the term "non-ex

clusive licencc" and the term "exclusive li
cence'' do not indicate whether or not such 

materialrätt efter slutförandet av ett program 
eller ett projekt. Överenskommelse om när
mare behandling av sådan rätt kan endast 
träffas från fall till fall med hänsyn till den 
komplicerade naturen hos de olika faktorer 
som måste beaktas. Nedanstående principer 
bör dock följas: 
- Överenskommelse bör träffas mellan alla 

mottagare om att respektera redan befint
lig immaterialrätt och att inte avslöja före
tagshemlighet; 

- Åtgärder bör vidtas för att begränsa ytter
ligare spridning av information rörande fö
retagshemlighet som ej omfattas av över
enskommelse med den deltagare som är 
upphovsman; 

- Varje deltagare (och, i förekommande fall, 
dennes regering och av den utsedda med
borgare i det egna landet) bör ges en icke
exklusiv licens för sådan immaterialrätt i 
alla deltagarnas länder för utnyttjande i en
lighet med genomförandeavtalet och på 
villkor varom överenskommelse träffas på 
rättvisa villkor rörande fördelningen av 
deltagarnas och deras regeringars skyldig
heter, bidrag, rättigheter och förmåner; 

- Rörande deltagarnas nyttjande av sådan 
immaterialrätt inom andra länders territo
rium bör överenskommelse träffas mellan 
deltagarna (eller i förekommande fall deras 
regeringar) på rättvisa villkor rörande 
fördelningen av deltagarnas och deras re
geringars skyldigheter, bidrag, rättigheter 
och förmåner; 

- Övriga deltagande länder skall, för att till
godose sina energibehov (efter överens
kommelse med deltagarna) ha rätt till en 
icke-exklusiv licens i det egna landet på 
villkor som är rättvisa för deltagarna. 

D. Övriga bestämmelser 
14. Genomförandeavtal bör innehålla be
stämmelser rörande: 

- skydd av immaterialrätt 
- medverkan från upphovsmän och uppfin-

nare; och 
- belöningar och ersättning som tillkommer 

upphovsmän och uppfinnare. 

Vll. Förklaringar 

15. Uttrycken "icke-exklusiv licens" och 
"exklusiv licens" anger ej huruvida sådana 
licenser medför rätt till royalty; denna fråga 
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licences are royalty hearing; this issue is left 
for decision of the participants. 

16. In providing for the protection of intcl
lectual property with regard to a specific pro
ject, participants may take account of the ef
fectiveness of the protection afforded under 
the respective laws of all countries. 

17. In regard to the designation of natio
nals to reccivc licences provided for in these 
Guidelines, such designation may be delega
ted to a private participant by its Govem
ment. 

18. Nothing herein shall derogate from the 
rights of the Govemments of participants in 
respect of intellectual property and proprie
tary infonnation as provided for by their na
tional laws. 

skall avgöras av deltagarna. 

16. Vad gäller skydd för immaterialrätt av
seende särskilt projekt får deltagarna ta hän
syn till effektiviteten hos det skydd som kan 
ges enligt respektive lagar i alla länder. 

17. Enskild deltagare får av sin regering 
bemyndigas att utse medborgare i vederbö
rande stat att erhålla licens som föreskrivs i 
dessa riktlinjer. 

18. Ingenting häri skall inskränka den rätt 
som enligt nationell lag tillkommer deltagar
nas regeringar i fräga om immaterialrätt eller 
företagshemlighet enligt nationell lag. 
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Register 
Sid. 

I Översikt 

DRIFfBUDGETEN 

A. Industridepartementet m. m. 

26 Industridepartementet 
28 Teknisk attache 
28 Kommitteer m. m. 
30 Extra utgifter 
30 Bidrag till vissa internationella organisationer 

31 B. Industri m. m. 

Statens industriverk: 
42 Förvaltningskostnader 
47 Utredningar m. m. 
50 Kursverksamhet m. m. 
57 Bidrag till kursverksamhet m. m. 
57 Utrustning 
58 Sprängämnesinspektionen 
59 Företags- och branschfrämjande åtgärder 
73 Strukturåtgärder för skoindustrin 
74 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
76 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
77 Täckande av förluster på grund av exportlånegarantier till 

företag inom textil-, konfektions- och manuella glasindustriema 
78 Främjande av hemslöjden 
79 Medelstillskott till Norrlandsfonden 
80 Ökade lånemöjligheter för Sveriges Investeringsbank AB 

83 C. Regional utveckling 

86 Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 
89 Särskilda stödåtgärder i glesbygder 
92 Bidrag till företagareföreningar m. tl.: 

Administrationskostnader 
94 Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till 

hantverks- och industriföretag m. fl. 

97 D. Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
104 Geologisk kartering samt information och dokumentation 
115 U ppdragsverksamhet 
127 Prospektering m. m. 
127 Utrustning 
129 Bergsstaten 
131 Statens gruvegendom 

390 

20230000 
237000 

10825000 
350000 
201000 

31843000 

22372000 
4820000 

I 000 
10700000 

150000 
2396000 

45610000 
2000000 

3225000 

3000000 

450000 
1952000 

10000000 

106676000 

258450000 
33500000 

25700000 

15000000 

332650000 

24047000 
I 000 

11862000 
12702000 
1183000 

62336000 

112131000 
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145 E. Energihushållning 

162 Statens elektriska inspektion 
Statens kämkraftinspektion: 

163 Förvaltningskostnader 
170 Kämsäkerhetsforskning 
172 Kostnader för vissa nämnder 
173 Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. 
204 Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 
207 Främjande av landsbygdens elektrifiering 
212 Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. 
213 Oljeprospektering 

214 F. Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
215 Teknisk forskning och utveckling 
229 Drift av forskningsstationer 
230 Utrustning 
231 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 
236 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
239 Bidrag till statens provningsanstalt 
240 Statens provningsanstalt: Utrustning 
241 Statens skeppsprovningsanstalt: U ppdragsverksamhet 
244 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
245 · Statens skcppsprovningsanstalt: Utrustning 
246 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 
246 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 
247 Energiforskning 
279 Grundläggande forskning för energiområdet 
294 Bidrag till verksamheten vid Aktiebolaget Atomenergi 
294 Energiteknisk forskning och utveckling vid 

Aktiebolaget Atomenergi 
294 
296 
298 

Medelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom 
Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling 
Finansiering av statens utvecklingsfond 

300 G. Domänverket 

303 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 
övertalig personal 

KAPIT Al .BUDGETEN 

I. Statens affärsverkfonder 

E. Förenade fabriksverkeo 

304 Byggnader och utrustning 

F. Statens vattenfallsverk 

312 Kraftstationer m. m. 

G. Domänverket 

Summa för driftbudgeten 

349 Förvaltningsbyggnad för domänverket 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

350 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

IV. Statens utlåniogsfonder 

352 Statens hantverks- och industrilånefond 

391 

4453000 

1000 
1000 

135000 
170000000 

3000000 
15000000 

1000 
20000000 

212591000 

280500000 
1000 

10800000 
48360000 

I 000 
19000000 

I 000 
1000 

3200000 
I 000000 

970000 
5265000 

114300000 
6129000 

44 750000 

15000000 
19500000 
4290000 

573068000 

131000 

1369090000 

86200000 

2265000000 

1700000 

110000 

90000000 
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V. Fonden för låneunderstöd 

355 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 
356 Lån till processutveckling i Ranstad 
360 Lån till aktieteckning i Svenska Petroleum AB 
361 Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektions

industrin 

VI. Fonden för statens aktier 

362 Teckning av aktier i AB Svensk Exportkredit 

365 Underbilaga I 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för industridepartementet 

Program för långsiktigt energisamarbete 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1977 

392 

600000000 
13600000 
12500000 

20000000 

646100000 

100000000 

3189110000 

4558200000 



Bilaga 18 till budgetpropositionen 1977 

Kommundepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1976177:100 
Bilaga 18 

I kommundepartementets uppgifter ingår som en väsentlig del att biträda 

med samordning av regeringspolitiken i frågor som rör kommunal och lands

tingskommunal verksamhet. 

I departementet handläggs ärenden som rör kommuner, landstingskom

muner och kommunalförbund samt ärenden om landets administrativa in

delning, allt i den mån sådana ärenden inte ankommer på annat departement. 

Även ärenden om den kommunala demokratin, folkrörelserna och förvalt

ningsdemokrati inom kommuner och landstingskommuner liksom .frågor 

om förhållandet i allmänhet mellan staten samt kommunerna och lands

tingskommunerna hör till departementets uppgifter. 

Till departementets arbetsområde hör vidare ärenden om länsstyrelserna, 

länsskatterätterna, fastighetstaxeringsrätterna, länsrätterna, de lokala skat

temyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och civilbefälhavarorganisatio

nen. r departementet handläggs också ärenden om räddningstjänst inkl. 

oljebekämpning till havs m. m., förebyggande åtgärder mot brand och kom

munernas beredskap samt frågor enligt allmänna ordningsstadgan och lagen 

om allmänna sammankomster. 

Departementet är organiserat med ett sakområde för förhållandet mellan 

staten samt kommuner och landstingskommuner, administrativ indelning 

m. m., ett för kommunal demokrati och folkrörelserna, ett för länsstyrelserna 
m. m. och ett för ärenden rörande bl. a. personal hos de myndigheter som 

hör till departementet. Departementets planerings- och budgetsekretariat 

svarar också för viss utredningsverksamhet och för handläggningen av ären

den om kommunernas och landstingskommunernas ekonomi och av in

ternationella ärenden. 

Under de senaste decennierna har skett en betydande omvandling av 

den kommunala verksamheten. En allt större andel av samhällets verk

samhet återfinns inom det kommunala ansvarsområdet. Samtidigt känne

tecknas utvecklingen av ett ökat samspel mellan staten samt kommunerna 

och landstingskommunerna. 

Kommunindelningsreformens syfte var att ge kommunerna ökade för

utsättningar att ta på sig betydelsefulla samhällsuppgifter. Antalet kom

muner är 277 från årsskiftet 1976177. 

Samtidigt som den nya kommunstrukturen har förbättrat förutsättning

arna för kommunernas aktiva medverkan i samhällsbyggandet har den med

fört nackdelar för den kommunala demokratin. Avståndet har ökat mellan 
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kommunernas beslutande och förvaltande organ och de enskilda kommun

medlemmarna. Detta har skett genom att de flesta kommuners geografiska 

områden har ökat väsentligt och genom att antalet förtroendemän har min

skat och de personliga kontakterna mellan de förtroendevalda och de en

skilda kommunmedlemmarna försvårats. Dessa förhållanden har, i förening 

med samhällsverksamhetens alltmera komplicerade karaktär, fört frågor om 

den kommunala demokratin i förgrunden för den allmänna debatten. 

En utredning om den kommunala demokratin tillsattes år 1970 efter fram

ställning från riksdagen. Utredningen lade fram sitt huvudbetänkande (SOU 

1975:41) Kommunal demokrati år 1975. Samma år lade kommunallagsut

redningen fram betänkandet (SOU 1974:99) Enhetlig kommunallag. I detta 

betänkande föreslogs en ny, enhetlig kommunallag som skulle ersätta bl. a. 

kommunallagen, landstingslagen och de båda särskilda lagarna för Stock

holms kommun och Stockholms läns landstingskommun. De båda betän

kandena lades till grurid för prop. 1975176:187 Kommunal demokrati, ny 

kommunallag m. m. Denna har ännu inte slutbehandlats av riksdagen. 

Arbetet med dessa angelägna frågor måste gå vidare. Initiativ kommer 

därför att tas till ett fortsatt reformarbete. I centrum för uppmärksamheten 

kommer att stå möjligheterna att öka det aktiva medborgarengagemanget 

i kommunernas angelägenheter och au förbättra den kommunala verksam

hetens lokala förankring. Närmast kommer att behandlas bl. a. frågor om 

distriktsnämnder och direktvalda kommundelsråd samt om rådgivande 

kommunala folkomröstningar. Den grundläggande principen skall vara att 

kommunerna och landstingskommunerna skall ha största möjliga hand

lingsfrihet när det gäller att utforma och anpassa sin verksamhet efter de 

lokala förhållandena. 

Av de uppdrag som har lämnats till 1970 års utredning om den kommunala 

demokratin återstår frågor som berör de anställdas inflytande i kommunerna 

och landstingskommunema. Resultatet av utredningens överväganden i 

denna del kommer att redovisas i ett särskilt betänkande år 1977. 

Arbetet med de kommunaldemokratiska frågorna kommer alltså att fort

sättas. Det är angeläget att man därvid inte bara genomför partiella reformer 

utan också söker skapa en helhetsbild av läget. Initiativ kommer därför 

att tas till en allmän utvärdering av kommunindelningsreforrnen. Denna 

avses få en såvitt möjligt allsidig belysning, med beaktande av såväl de

mokrati- som effektivitetssynpunkter. Formerna och tidpunkten för en sådan 

utvärdering kommer att övervägas noga. 

Några initiativ till ändringar i den kommunala indelningen kommer inte 
att tas av regeringen. Däremot kommer framställningar om indelningsänd

ringar som är motiverade av hänsyn till den kommunala demokratin att 

prövas positivt. 

Indelningslagskommitten (Kn 1974:04) har till uppgift att se över lagen 

om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning. Översynen skall avse 

bl. a. de bestämmelser som reglerar förutsättningarna för förordnande om 
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inddningsändring samt regleringen av de berörda kommunernas inbördes 

ekonomiska förhållanden vid delning av kommun. Kommitten skall vidare 

undersöka i vad mån beslutanderätten i vissa typer av indelningsärenden 

bör flyttas från regeringen till kammarkollegiet eller länsstyrelsen. 

Demokratifrågorna har nära anknytning till folkrörelsernas roll i samhället. 

Kommundepartementet har ett särskilt ansvar för frågor som gäller folk

rörelserna och deras utvecklingsmöjligheter. Ett översynsarbete har inletts 

angående relationerna mellan det allmänna och folkrörelserna. Därvid kom

mer att ägnas uppmärksamhet åt möjligheterna att vidga området för folk

rörelseverksamhet. Som en självklar förutsättning gäller att folkrörelserna 

nu liksom tidigare står fria och självständiga gentemot staten. Arbetet kom

mer att bedrivas i nära samverkan med folkrörelserna bl. a. genom en särskild 

referensgrupp för folkrörelsefrågor som är knuten till kommundepartemen

tet. 
Ett nära samband föreligger mellan de kommunaldemokratiska frågorna 

och frågorna om förhållandet mellan stat och kommun. Utvecklingen gick 

under lång tid i riktning mot en allt starkare statlig styrning och kontroll 

i olika former. På detta sätt urholkades den kommunala självstyrelsen. Kom

munerna har numera resurser att självständigt handha de uppgifter som 

har lagts på dem. Det är därför en angelägen uppgift att öka den kommunala 

handlingsfriheten och därmed ge den kommunala självstyrelsen ett större 

reellt innehåll. En översyn har därför inletts i syfte att successivt mönstra 

ut sådana föreskrifter om statlig tillsyn och kontroll som inte längre kan 

anses behövliga. Vissa resultat av detta arbete har lagts fram för riksdagen 

i prop. 1976177: 1 om minskad statlig detaljreglering av kommunerna. Den 

har ännu inte behandlats av riksdagen. 

Detta arbete måste fortsättas och intensifieras. Kommunernas och lands

tingskommunernas roll i samhället bör stärkas genom att de kommunala 
självstyrelseorganen får ökad handlingsfrihet. En kommitte har därför fått 

i uppdrag att pröva vilka ytterligare förändringar som kan göras för att i 

detta avseende stärka den kommunala självstyrelsen. 

Enligt de förutsättningar som gäller för kommittens verksamhet skall 

kommuner och landstingskommuner under arbetets gång ges tillfälle att 

framföra synpunkter och önskemål om förenklingar. De kommunala själv

styrelseorganens kunskap och erfarenheter av kontakter med statliga till

synsmyndigheter skall tas till vara i utredningsarbetet. Med utgångspunkt 

häri skall kommitten kartlägga och behandla olika former av statlig tillsyn 

och kontroll. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas de centrala myn

digheternas föreskrifter. 

Det nu nämnda arbetet leder över till den större frågan om kontakterna 

mellan de enskilda medborgarna och samhällsorganen. Den offentliga verk

samheten i vårt land har utvecklats snabbt under de senaste årtiondena. 

Samhällsorganens åtgärder och beslut griper i dag in i medborgarnas liv 
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på ett helt annat sätt än tidigare. Allt fler människor har anledning att 

söka kontakt med myndigheterna. De omfattande regleringar och den svår

överskådliga myndighetsorganisation som vuxit fram för att förverkliga vårt 

välfärdssamhälle medför åtskilliga problem för de enskilda människorna. 

En parlamentarisk kommitte har därför fått i uppdrag att verkställa en allmän 

översyn av denna problematik och lägga fram förslag till förbättringar. Till 

denna kommitte knyts bl. a. företrädare för kommunförbunden och vissa 

andra organisationer. 

Den regionala samhällsförvaltningen har fått en allt större betydelse fram

för allt genom statsmakternas beslut om en aktiv regionalpolitik och sam

hällsplanering. Åtskilliga utredningar har arbetat med dessa frågor under 

senare år och flera reformer har genomförts. En huvudlinje i reformarbetet 

har varit att stärka länsstyrelsernas ställning genom att anpassa deras or

ganisation och arbetsformer till nya krav. Genom 1970 års länsstyrelsereform 

beslöts bl. a. att länsstyrelsen skall ha det samordnande ansvaret för den 

regionala samhällsplaneringen och att den skall stå under ledning av en 

förtroendemannastyrelse med landshövdingen som ordförande. Samtidigt 

tillsattes länsberedningen för att fortsätta utredningsarbetet med de regionala 

organisationsfrågorna. Dess slutbetänkande (SOU 1974:84) Stat och kommun 

i samverkan lades till grund för en proposition till 1975176 års riksdag <prop. 

1975176: 168). Förslagen innebar inte några djupgående förändringar. Bland 

reformerna märktes främst ändrade föreskrifter om sammansättningen av 

länsstyrelsernas förtroendemannastyrelser och om en närmare samverkan 

med kommunerna och landstingskommunerna. 

Hela uppbyggnaden av den regionala samhällsförvaltningen har varit ställd 

under debatt sedan början av 1960-talet. Ett viktigt reformkrav har varit 

att få till stånd en omfattande decentralisering av uppgifter från central 
till regional nivå. Decentraliseringsutredningen (Kn l 975:0l) arbetar f. n. 

med dessa frågor. Ett annat viktigt reformkrav har varit att Jandstings

kommunerna skall utvecklas till verkliga regionala självstyrelseorgan som 

kan överta viktiga uppgifter på regional nivå, främst inom samhiillsplaner

ingen. Denna fråga behandlades av länsdemokratiutredningen som lade fram 

sitt slutbetänkande år 1968. Förslag i denna riktning avvisades vid 1970 

års länsförvaltningsreform men bifölls på det sättet vid 1976 års reform 

att riksdagen begärde ett fortsatt utredningsarbcte med sikte på en vidgad 

länsdemokrati (prop. 1975176: 168, KU 1975176:55, rskr 1975176:370). 

För att länsstyrelsens förtroendemannastyrelses sammansättning skall 

återspegla de politiska partiernas styrka i länet har regeringen lagt fram 

förslag till 1976177 års riksmöte att landstingen skall utse samtliga ledamöter 

- utom landshövdingen - i länsstyrelsernas styrelser. Riksdagen har bifallit 

förslaget (prop. 1976177:19, KU 1976177:12, rskr 1976177:27). Vidare har 

tillsatts utredningen om vidgad länsdemokrati (Kn 1976:04). Medan man 

hittills främst har satsat på de statliga länsorganen, bör enligt direktiven 

till utredningen huvudlinjen i framtiden vara att stärka landstingskommu-
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nerna och därmed vidga utrymmet för den kommunala självstyrelsen. Ut

redningen skall på ett tidigt stadium behandla den översiktliga regionala 

samhällsplaneringen, medan rena myndighetsfunktioner skall övervägas en

dast i den mån de är oundgängligen förenade med planeringsuppgifterna. 

Utredningen skall sålunda ägna särskild uppmärksamhet åt sådana uppgifter 

som länsplaneringen, den regionala trafikplaneringen, naturvårdsplaneringen 

och den fysiska riksplaneringen. Utredningen skall överväga sådana för

ändringar som förlägger den politiska tyngdpunkten till landstingskom

munerna. En allmän strävan skall vara att såvitt möjligt begränsa de per

sonalorganisatoriska konsekvenserna av utredningens förslag. En viktig upp

gift blir att ange hur man skall tillgodose kravet på samordning av pla

neringsinsatserna vid ett ändrat planeringsansvar på den regionala nivån. 

Över huvud taget måste samspelet mellan landstingskommunerna samt re

geringen och de centrala myndigheterna övervägas noga. En annan viktig 

uppgift blir att klargöra förhållandet mellan landstingskommunerna och 

kommunerna. Kommunernas ställning får inte försvagas genom en vidgad 

länsdemokrati. Syftet måste i stället vara att stärka den kommunala själv

styrelsen i stort. 

En särskild utredare har tillkallats med uppdrag att göra en översyn av 

organisationen av länsstyrelsernas planeringsavdelningar och administrativa 

enheter (Kn 1976:03). 

En väsentlig utgångspunkt för reformarbetet inom samhällsförvaltningen 

måste vara att så långt som möjligt decentralisera ansvar och beslutsfattande. 

Ett viktigt uppdrag i detta sammanhang har decentraliseringsutredningen 

som skall pröva decentraliseringsmöjligheterna över hela det statliga för

valtningsområdct med undantag för domstolarna, utrikesförvaltningen, det 

militära försvaret och de affärsdrivande verken. Vidare skall prövas om 

vissa uppgifter som länsorganen har bör decentraliseras till kommunerna. 
Utredningen har vidare till uppgift att överväga frågan om vidgad förtro

endemannamedverkan i de regionala myndigheternas verksamhet. Efter för

slag från utredningen i betänkandet (Os Kn 1975:4) Decentralisering av 

beslut om regionalpolitiskt stöd har statsmakterna beslutat att föra över 
vissa beslutsbefogenheter från central till regional nivå (prop. 1975176: 185, 

InU 1975176:43, rskr 1975176:369). Vidare har decentraliseringsutredningen 

lagt fram ett betänkande (Os Kn 1976:5) Decentralisering av beslut om 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom byggnadsverksamheten, en rapport 

!Ds Kn 1976:6) Ökat regionalt och lokalt inflytande i vägplaneringen, ett 

delbetänkande (Os Kn 1976:9) Decentralisering av beslut om utbildnings

bidrag och flyttningsbidrag m. m. samt en promemoria (Os Kn 1976:10) 

Decentralisering av AMU-verksamhetens administration. Dessa förslag be

reds f. n. inom regeringskansliet. 

Försvarets rationaliseringsinstitut redovisade i november 1976 resultatet 

av den rationaliseringsundersökning som institutet på regeringens uppdrag 

har genomfört vid länsstyrelsernas försvarsenhcter. Förslag på grundval av 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 6 

institutets rapport kommer att föreläggas riksdagen under våren 1977. 

En utredning kommer att göras om de till länsstyrelserna knutna fc.ir

valtningsdomstolarnas ställning. En huvuduppgift blir att pröva om den 

organisatoriska anknytningen till länsstyrelserna bör behållas eller om dom

stolarna bör bli fristående även i organisatoriskt hänseende. En utökning 

av domstolarnas målområde skall också övervägas. 

Statsmakterna har år 1975 beslutat att till 1978 års taxering i huvudsak 

införa ett nytt system för taxering i första instans. Det nya systemet innebär 

bl. a. att taxeringsperioden förlängs och att alla deklarationer skall granskas 

och föredras inför taxeringsnämnd av tjänstemän vid länsstyrelse eller lokal 

skattemyndighet. Skattekontrollen kommer att skärpas särskilt vid rörel

setaxering. Utbyggnaden av skatteförvaltningen, som genomförs successivt, 

påbörjades under budgetåret 1975176 då 163 tjänster tillfördes länsstyrelserna 

och de lokala skattemyndigheterna. Den andra utbyggnadsctappen som om

fattar 275 tjänster har genomförts under innevarande budgetår. Riksskat

teverket har i samarbete med statskontoret lagt fram förslag till en tredje 

utbyggnadsetapp som omfattar ca 440 tjänster samt vissa organisations

förändringar beträffande skatteförvaltningen hos länsstyrelserna och de lo

kala skattemyndigheterna. 

Frågan om lokal skattemyndighets organisatoriska ställning inom skat

teförvaltningen prövas av fögderiutredningen (Kn 1975:02). 

Kronofogdemyndigheternas geografiska arbetsområden samt deras arbets

och personalorganisation ses över av kronofogdemyndighetsutredningen (Kn 

1974:03). Resultatet av utredningens arbete väntas föreligga sommaren 1977. 

Riksskatteverket har i samarbete med statskontoret bedrivit utvecklings

och försöksvcrksamhet med ett ADB-system inom exekutionsväsendet. För

slag om slutlig utformning av detta system har redovisats till regeringen. 

Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. Propo

sition om ADB-system inom exekutionsväsendet beräknas kunna föreläggas 

riksdagen under våren 1977. 
ADB-beredningsgruppen (C 1973:06) prövar frågor om automatisk da

tabehandling inom länsstyrelserna med anknytning till samhällsplaneringen 

m. m. Ett betänkande om hur den regionala samhällsplaneringens ADB

behov skall tillgodoses kommer att lämnas av beredningsgruppen i början 

av år 1977. 

Utredningen (C 1973:04) för översyn av frågan om skorstcnsfejarmästarnas 

ställning har lagt fram sitt betänkande (Os Kn 1976:4) Sotningsväsendets 

organisation och driftsform. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

De sakkunniga (C 1973:05) för översyn av brandförsvarsutbildningen 

m. m. ser över den nuvarande brandförsvarsutbildningen med hänsyn till 

det utbildningsbehov som den allmänna räddningstjänsten framkallar. 

Landstingens arkivutredning har lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 

1975:71) Landstingens arkiv. Betänkandet har remissbehandlats och bereds 

f. n. inom departementet. 
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En översyn av den kommunala besvärsprocessen och av allmänna ord

ningsstadgan planeras. Utredningsarbetet beräknas starta inom kort. 

Anslagen för budgetåret 1977 /78 

För nästa budgetår begärs anslag på 1 67\,3 milj. kr. för verksamheten 

inom kommundepartementets ansvarsområde. De resursförstärkningar som 

begärs hänför sig till övervägande delen till skatteförvaltningen hos 

länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. 

Länsstyrelserna m. m. 

Förslag läggs fram om vissa organisationsförändringar som berör 

länsstyrelsernas skatteavdelningar och taxeringsavdelningen hos länsstyrel

sen i Stockholms län. Dessa avdelningar föreslås få 248 nya tjänster. För

valtningsavdelningarna får ytterligare personalresurser för att bl. a. minska 

handläggningstiderna för skattemål. Planeringsavdelningarna tillförs ytter

ligare personal för uppgifter inom miljöskyddet. Förstärkning sker också 

av de administrativa enheterna främst för personaladministrativa uppgifter. 

De lokala skattemyndigheterna föreslås få 223 nya tjänster för uppgifter 

inom skattekontrollen. Principförslag läggs fram till organisation av landets 

lokala skattemyndigheter med undantag av myndigheterna i Stockholms, 

Malmö och Göteborgs fögderier, vilka nyligen har organiserats om. 

Räddningstjänst m. m. 

Statens brandnämnd föreslås få personella och materiella resurser för att 

ge deltidsanställt brandbefäl, som utbildas regionalt, praktisk och teoretisk 

utbildning i allmän räddningstjänst. 

MaterielanskafTningen för bekämpning av miljöfarliga ämnen till havs 

m. m. föreslås fortsätta. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom kommundepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1976177 framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 
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Anvisat Förslag Föränd-
1976177 1977178 ring 

DRIFTBUDGETEN 
A. Kommundepartementet m. m. 7,9 11,4 + 3,5 
B. Länsstyrelserna m. m. I 456,4 1636,7 + 180.3 
C. Räddningstjänst m. m. 19,5 23,2 + 3,7 

Summa för driftbudgeten 1483,8 1 671,3 + 187,5 

KAPIT ALBUDGETEN 
Il Statens allmännafastigher~fond 

Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 21,0 -' - 21.0 
Summa för kapitalbudgeten 21,0 - 21,0 

Totalt.för kommundepartementet 1 504,8 1671,3 + 166,5 

' Anslaget har föns över till budgetdepartementet. 
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KOMMUNDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Antonsson 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1976-12-30 

9 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser kommun
departementets verksamhetsområde. 

DRIFTBUDGETEN Femtonde huvudtiteln 

A. KOMMUNDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Kommundepartementet 

1975176 Utgift 

1976/77 Anslag 

1977178 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

4 867 164 

4 970000 

5 761 000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1976177 

22 
18 

40 

4 550 000 
130000 
290 000 

4 970 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+2 
+ 1 

+3 

+ 680 000 
+ 70 000 
+ 41 000 

+ 791 000 

Under året har kommundepartementet förstärkts med två sakkunniga. 

Medel härför bör beräknas för nästa budgetår. I övrigt ber~knar jag medel 

för ytterligare en biträdestjänst. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att re

geringen föreslår riksdagen 
att till Kommundepartementet för budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 761 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 1 

1977 /78 Förslag 

2 008 623 
2 500 000 

5 500 000 

Reservation 195 035 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget föras upp med 5 500 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommilfeer m. m. för budgetåret 1977178 anvisa ett re

servationsanslag av 5 500 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

60 735 
100 ()()() 

150000 

Reservation 73 482 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 150 000 kr. med hänsyn 

till ökad verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra lllgf/ier för budgetåret 1977 /78 anvisa ett reserva

tionsanslag av 150 000 kr. 

1 I 650 000 kr. har anvisats på tilläggsbudget I. 
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B. LÄNSSTYRELSERNA M. M. 

B 1. Länsstyrelserna, B 2. Lokala skattemyndigheterna och B 3. Krono
fogdemyndigheterna 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

Landets 24 länsstyrelser svarar för den statliga förvaltningen i länen med 

uppgift att främja resp. läns utveckling och befolkningens bästa samt verka 

för att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet samordnas 

och anpassas till de regionalpolitiska målen. 

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter är mångskiftande och omfattar bl. a. föl

jande områden, nämligen den regionalpolitiska planeringen, plan- och bygg

nadsväsendet, fastighetsregistreringen, naturvården, miljöskyddet, livsme

delskontrollen, kulturminnesvårde11, den allmänna hälsovården, den sociala 

omvårdnaden, väg- och trafikväsendet, den civila försvarsberedskapen, rädd

ningstjänsten, beskattningsväsendet, uppbördsväsendet, exekutionsväsen
det samt folkbokföringen. Länsstyrelsen har dessutom vissa tillsynsuppgifter 

gentemot andra statliga länsmyndigheter, kommuner, landstingskommuner 

samt enskilda och är inom resp. län högsta polismyndighet och överexekutor 
samt huvudman för priskontorsverksamheten och hemkonsulentverksam

heten. 
Länsstyrelsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordförande 

samt 14 andra ledamöter. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Som 

ställföreträdare för landshövdingen fungerar i Stockholms län en 
länsöverdirektör och i övriga län en av avdelningscheferna. Med undantag 
för länsstyrelsen i Stockholms län är länsstyrelserna organiserade med tre 
avdelningar nämligen planeringsavdelningen, skatteavdelningen och förvalt

ningsavdelningen. Dessutom finns en administrativ enhet. Avdelningschef 

är ett länsråd. Länsstyrelsen i Stockholms län har följande avdelningar: pla

neringsavdelningen, taxeringsavdelningen, kameral- och uppbördsavdel

ningen, länsskatterättsavdelningen och förvaltningsavdelningen. Vid alla 
länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län finns en länspolischefsex

pedition. 
En länsskatterätt, en fastighetstaxeringsrätt och en länsrätt är knutna till 

länsstyrelsen. Inom förvaltningsavdelningen finns kansli för rätterna. I 
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Stockholms län utgör länsskatterättsavdelningen dock kansli för 

länsskatterätten och fastighetstaxeringsrätten. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndighe

terna, kronofogdemyndigheterna, polisväsendet och civilförsvaret. 

Antalet tjänster hos länsstyrelserna uppgår till ca 9 500. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till över 960 milj. kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna verkställer mantalsskrivning, upprättar 

allmän röstlängd, tar befattning med taxeringsarbete samt debitering och 

uppbörd av skatt m. m., bestämmer pensionsgrundande inkomst samt utö

var kontroll över att viss uppgiftsskyldighet inom den allmänna försäkringen 

fullgörs. 

Länsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i lä

net. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde är fögderiet. Chef 

för lokal skattemyndighet är en fögderidirektör eller en häradsskrivare. 

Antalet tjänster hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till ca 

3 600. 
Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till över 325 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det allmännas fordringar för 

skatter, böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som anhängiggörs av 

enskilda rättsägare. Den förra ärendegruppen dominerar. Dessutom är kro

nofogde skyldig att handlägga ärenden enligt lagen (1970:741) om statlig 

lönegaranti vid konkurs samt att efter länsstyrelsens förordnande vara över

cxekutor för särskild förrättning. 
För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. 

l varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller 

kronofogde som chef. Riksskatteverket är centralmyndighet för administra

tion av exekutionsväsendet. 

Antalet tjänster inom de 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 2 700. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till över 236 milj. kr. 

Civil befälhavarorganisationen 

Landets sex civilbefälhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom resp. 

civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med en 

enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. Förutom 



Prop. 1976177:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 13 

uppgiften att samordna viss planläggning har civilbefälhavaren att leda stabs

tjänstövningar, utbilda eller verka för utbildning av viss personal för uppgifter 

i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 

För dessa uppgifter biträds civilbefälhavarna av var sitt kansli, vilket är 

förlagt i anslutning till en länsstyrelse. 

Civilbefälhavarorganisationen omfattar inemot 40 anställda. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd är centralt rationaliserings-, sam

ordnings- och utbildningsorgan för länsstyrelserna. Nämnden bistår 

länsstyrelserna i frågor som rör arbetsformer, personal- och ekonomiadmi

nistration och intern planering. Nämnden verkar för samordning mellan 

länsstyrelserna och mellan länsstyrelserna och andra statliga myndigheter. 

I samråd med länsstyrelserna planlägger och anordnar nämnden utbildning 

och konferenser för länsstyrelsepersonal. Nämnden fastställer formulär till 

vissa blanketter för länsstyrelserna, länsskatterätterna, fastighetstaxerings

rätterna och länsrätterna. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd består av ordförande och högst nio 

andra ledamöter. Antalet tjänster hos nämnden är 14. 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

framställningarna 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar för budgetåret 1977178 innehåller 

yrkanden om totalt ca 1 600 ytterligare tjänster, varav ca 1 1()0 på länsstyrel

serna, ca 400 på de lokala skattemyndigheterna och ca 100 på kronofog

demyndigheterna. Omkring hälften av de begärda tjänsterna avser tjänster 

för biträdespersonal. 

Önskemålen om personalökningar hos länsstyrelserna avser i fråga om 

planeringsavdelningarna främst naturvårdscnheterna, regionalekonomiska 

enheterna, planeringskanslierna och planenheterna. För skatteavdelningarna 

- i Stockholms län taxeringsavdelningen - ligger tyngdpunkten i yrkandena 

på revisionsenhcterna och taxeringsenheterna. På förvaltningsavdelningarna 

samt länsskatterättsavdelningen i Stockholms län avser yrkandena främst 

förstärkning av personalen för handläggning av skattemål. Länsstyrelserna 

begär dessutom förstärkning av sina administrativa enheter för bl. a. per

sonaladministrativa uppgifter. 

De yrkade personalförstärkningarna för d.e lokala skattemyndigheterna 

avser till övervägande del tjänster för utbyggnaden av den nya gransknings

organisationen enligt beslut vid 1975 års riksmöte om riktlinjer för ändrad 

skatteadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975:87, SkU 

1975:31, rskr 1975:229). 

De begärda förstärkningarna av kronofogdemyndigheterna motiveras med 
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att arbetet har blivit mera krävande samt att utbyggnaden av taxerings

kontrollen har medfört en ökad arbetsbelastning för dessa myndigheter. 

Det beloppsmässigt lägsta alternativet - det s. k. 0-a/temativet- som mot

svarar anslaget enligt statsbudgeten för budgetåret 1976177 uppräknat med 

pris- och löneomräkning och därefter reducerat med 5 96 innebär en ökning 

av medelsbehovet med följande belopp. 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

l 187 000 kr. 

12 825 000 kr. 

4 923 000 kr. 

18 935 000 kr. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redogjort för de beräk

nade följderna av detta alternativ och framhållit att nedskärningen skulle 

påverka främst anslagen för lönekostnader. Vid länsskatterätten, fastighets

taxeringsrätten, länsrätten, bil- och körkortsregistret, handels- och förenings

registret samt de delar av länsstyrelsen som handlägger besvär av olika 

slag kan, enligt vad länsstyrelserna framhåller, reduceringar betraktas som 

helt omöjliga så länge efterfrågan på dessa tjänster inte visar någon vikande 

tendens. Eventuella reduktioner måste därför drabba planeringsavdelningen 

och skatteavdelningen - i Stockholms län taxeringsavdelningen. Länsstyrel

serna anser att sådana reduceringar skulle rimma dåligt med de mål som 

statsmakterna har satt upp på dessa områden. 

I fråga om de lokala skattemyndigheterna framhåller länsstyrelserna att 

en anslagsminskning skulle medföra sämre service åt de skattskyldiga och 

åt taxeringsnämnderna. Detta skulle medföra lägre kvalitet på taxerings

resultatet och i viss utsträckning rättsförluster för de skattskyldiga. K va

liteten på krediterings- och arbetsgivarkontrollen skulle få sänkas med skat

teförluster för det allmänna som följd. 

För kronofogdemyndigheternas del hävdar länsstyrelserna att en minsk

ning av dessa myndigheters resurser skulle resultera i ett sämre indriv

ningsresultat. Storleken av förlusterna som härigenom skulle drabba bl. a. 

statsverket är svår att bedöma, men enligt riksskatteverket skulle förlusterna 

inte täckas av utgiftsminskningen. 

Alternativ J som skall utgöras av anslaget för budgetåret 1976177 jämte 

pris- och löneomräkning innebär enligt länsstyrelsernas anslagsframställ

ningar en ökning av medelsbehovet med följande belopp. 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

55 638 000 kr. 

32 841 000 kr. 

18 528 000 kr. 

107 007 000 kr. 
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Alternativ 2 som innehåller de begärda tjänster vilka inledningsvis har 

redovisats översiktligt innebär enligt länsstyrelsernas anslagsframställningar 

följande anslagsökningar utöver alternativ 1. 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

Remissyttrandena 

177 367 000 kr. 

44 309 000 kr. 

30 150 000 kr. 

251 826 000 kr. 

Remissyttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har avgetts 

av rikspolisstyrelsen beträffande länspolischefsexpeditionerna, civilförsvars

styrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar beträffande försvarsen

heterna och civilbefälhavarnas kanslier, statens trafiksäkerhetsverk beträf

fande bil- och körkortsregistren, riksskatteverket beträffande taxeringsav

delningen, skatteavdelningarna och utskänkningskontrollen samt de lokala 

skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna, nämnden för sam

hällsinformation beträffande informationsverksamheten, riksarkivet i fråga 

om tjänster för arkivvård, riksantikvarieämbetet beträffande kulturminnes

vårdens regionala organisation, lantbruksstyrelsen och statens livsmedels

verk beträffande länsveterinärerna, statens naturvårdsverk beträffande na

turvårdsenheterna, statens pris- och kartellnämnd beträffande priskontoren, 

konsumentverket beträffande hemkonsulenterna, statens planverk beträf

fande planenheterna samt statens lantmäteriverk beträffande lantmäterien

heterna. 

Rikspolisstyre/sen framhåller att nya arbetsuppgifter under senare år har 

lagts på länspolischeferna. Exempel härpå utgör frågor om förvaltningsde

mokrati, arbetarskydd och arbetsmiljö. De ökade kraven har bl. a. medfört 

att inspektioner i polisdistrikten inte har kunnat genomföras i önskad om

fattning. Rikspolisstyrelsen anser att - i avvaktan på resultatet av 1975 års 

polisutredning - de mest akuta behoven bör tillgodoses genom att göro

målsförordnanden som biträdande länspolischef inrättas vid de mest ar

betsbelastade länspolischefsexpeditionerna och genom att medel ställs till 

länsstyrelsernas förfogande för att anställa erforderlig administrativ arbets

kraft. 

Civi(försvarsstyrelsen anser att försvarsenheternas personella resurser är 

otillräckliga men finner det - med anledning av försvarets rationaliserings

instituts utredningsarbete beträffande dessa enheter- inte motiverat att läm

na synpunkter på anslagsframställningarnas alternativ 2. Alternativ 0 anser 

civilförsvarsstyrelsen vara helt orealistiskt om regeringen inte anger ett nytt 

lägre mål för civilförsvaret än det som har givits i 1972 års försvarsbeslut. 

Överstyre/sen för ekonomiskt .försvar finner det angeläget att civilbefålha-
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varkansliet i Västra civilområdet förstärks med en kvalificerad handläggare 

främst för att handha utbildningsfrågor och samtidigt vara ersättare för kans

lichefen. Överstyrelsen föreslår att i anslagsframställningarna framlagda för

slag om personalförstärkningar vid försvarsenheterna inte skall föranleda 

annan åtgärd än att de beaktas i samband med ställningstagandet till re

sultatet av försvarets rationaliseringsinstituts utredning om dessa enheter. 

Statens trafiksäkerhetsverk framhåller att antalet registrerade fordon har 

ökat med 220 000 fordon under budgetåret 1975176. Motsvarande ökning 

av antalet registerförda körkort var 110 000. Den 30 juni 1976 uppgick antalet 

registrerade fordon till 3 951 000 och antalet körkort till 3 880 000. Trafik

säkerhetsverket framhåller vidare att bil- och körkortsregistren i stor ut

sträckning berörs av refom1er. Senast har ett auktorisations- och premie

system för bilskrotning samt kilometerbeskattning av släpvagnar tillkommit. 

Ytterligare föreslagna eller under utredning varande reformer kan komma 

att beröra verksamheten vid dessa register. Trafiksäkerhetsverket anser att 

bil- och körkortsregistren i första hand är i behov av förstärkning av den 

handläggande personalen. Det är särskilt ärenden om kilometerskatt som 

fordrar sådana ytterligare personalresurser. Trafiksäkerhetsverket tillstyrker 

personalförstärkningar med totalt 26 tjänster vid länsstyrelsernas bil- och 

körkortsrcgister. 

Riksskarteverket framhåller att verkets ställningstagande till länsstyrelser

nas anslagsframställningar sker med beaktande av de förändringar som blir 

följden av statsmakternas beslut (prop. 1975:87, SkU 1975:31, rskr 1975:229) 
om riktlinjer för ändrad skatteadministration i första instans m. m. Riks

skatteverket har tillsammans med statskontoret på regeringens uppdrag be

drivit ett fortsatt utredningsarbete - under benämningen rationalisering av 

skatteadministrationen tRS) - med anledning av nämnda beslut. Under juli 

och september 1976 har lämnats rapporter (delrapport 1976: I och 1976:2) 
till regeringen med förslag till organisation, bemanningsprim:iper, beman

ning rn. rn. avseende funktionerna taxering och revision hos länsstyrelse 

och lokal skattemyndighet. Redovisning av dessa förslag och av remiss

hehandlingen lämnas senare. 
Riksskatteverket finner det nödvändigt att länsstyrelserna i Stockholms, 

Malmöhus och Göteborgs och Bohus län får förstärkning för handläggning 

av besvärsärenden inom skatteadministrationen. 

I fråga om mervärdeskatteenheterna tillstyrker riksskatteverket förstärk

ning av den handläggande personalen hos länsstyrelserna i Stockholms. Mal

möhus. Östergötlands och Norrbottens län. För dataenheterna tillstyrker 

verket en förstärkning på operatörssidan med en assistent hos länsstyrelsen 

i Kristianstads län och medel motsvarande en assistenttjänst hos länsstyrel

sen i Kopparbergs län. 

I avvaktan på att den alkoholpolitiska utred_ningens förslag skall resultera 

i nya regler för bl. a. utskänkningskontrollen finner riksskatteverket inte 

skäl att tillstyrka de tjänster - med undantag av en biträdestjänst hos 



Prop. 1976177:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 17 

länsstyrelsen i Blekinge län - som länsstyrelserna har begärt. 
Därutöver tillstyrker riksskatteverket viss tilldelning av medel för biträ

despersonal på mervärdeskatteenheterna, uppbördsenheterna och dataen

heterna. 
För de lokala skattemyndigheterna anser sig riksskatteverket kunna till

styrka förstärkningar, utöver den utbyggnad som följer av. RS, endast i de 

fall då en klar underbemanning bedöms föreligga. 

Riksskatteverket framhåller i fråga om kronofogdemyndigheterna att 

verksamhetens inriktning och innehåll torde komma att i viss mån förändras. 
Verket nämner här bl. a. förslaget till lag om felparkeringsavgift (prop. 
1975176: 106). Verket tillstyrker personalförstärkning med 20 tjänster för 

handläggare samt medel för biträdespersonal. 
Nämndenjör samhällsinformation föreslår att länsstyrelserna tilldelas medel 

för informationsprojekt och kungörelseannonsering med 4,9 milj. kr. resp. 
drygt 6 milj. kr. Nämnden understryker dessutom angelägenheten av att 
länsstyrelserna dessutom ges möjlighet att anställa infonnationsutbildad och 
erfaren personal för informationsfrågorna. 

Riksarkivet understryker att betydande vinster kan göras dels genom en 
snabb och planmässig utgallring av överflödig information, dels också där

igenom att arkiven bringas i sådan ordning att behövlig information kan 
framsökas och begagnas effektivt och i full skala. Till följd av länsstyrelsernas 

mångsidiga verksamhet är arkiven komplicerade, vilket gör handhavandet 
av dem krävande. Riksarkivet tillstyrker därför de av länsstyrelserna i Kal
mar, Hallands och Kopparbergs län begärda tjänsterna för arkivvården. 

Riksantikvarieämbetet tillstyrker begärd förstärkning för kulturminnesvår
dcn med en förste byråsekreterare för länsstyrelsen i Stockholms län och 
en byrådirektör för länsstyrelsen i Malmöhus län. Enligt riksantikvarieäm
betets mening bör länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län med hänsyn 
till kulturminnesvårdens arbetssituation i länet placeras i samma prioritets
grupp. Ämbetet föreslår därför att även den länsstyrelsen tillförs en by
rådirektörstjänst. Ämbetet understryker vidare angelägenheten av att 
länsantikvarien kontinuerligt har tillgång till biträdeshjälp. Riksantikvarie
ämbetet framhåller även att det finns behov av att utrusta länsantikvarierna 
med vissa basresurser för verksamheten - referenslitteratur, register, kartor 
m. m. och föreslår ett belopp av 15 000 kr. härför för varje länsstyrelse. 
För projekt inom kulturminnesvården bör enligt riksantikvarieämbetet 1 
milj. kr. reserveras för att fördelas med hänsyn till den faktiska behovs

situationen i de olika länen. 
Lantbruks.styrelsen framhåller att tillsynen vad angår djursjukvård, djur

skydd och Jivsmedelshantering kräver allt större insatser och att resurserna 
för den tillsynsverksamhet som utövas av länsveterinärema behöver för

stärkas främst i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Göteborgs och Bohus, 

Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västernorrlands och Västerbottens län. 
Lantbruksstyrelsen finner samtliga anslagsframställningar angelägna, men 
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anser att tjänster som biträdande länsveterinär i första hand bör inrättas 
i Västerbottens, Skaraborgs och Östergötlands län. 

Statens livsmedelsverk framhåller att länsveterinärerna fått starkt ökade 

tillsynsuppgifter inom den regionala livsmedelskontrollen och tillstyrker de 

av länsstyrelserna föreslagna förstärkningarna. Verket understryker särskilt 

behovet av de begärda tjänsterna som biträdande länsveterinär i Östergöt

lands och Västerbottens län. Även inom Skaraborgs samt Göteborgs och 
Bohus län är förstärkningar synnerligen angelägna. 

Statens naturvårdsverk framhåller att inom många länsstyrelser synes re
sursförstärkningar över hela miljövårdsområdet vara klart motiverade. Ver
ket understryker särskilt behoven av en ökning av resurserna för tillsyn 
både inom miljöskyddet och den allmänna naturvården. I fråga om tillsyn 
enligt miljöskyddslagen är behovet av förstärkningar enligt verkets mening 

mest akut i de högindustrialiserade länen. I fråga om planeringsverksam
heten i dess olika former framhåller verket särskilt vikten av att förut
sättningar skapas för länsstyrelserna att avdela resurser för stöd till kom
munerna i deras samhällsplanering. 

Statens pris- och kartellnämnd tillstyrker yrkandena.om assistenttjänster 
på priskontoren hos länsstyrelserna i Östergötlands, Kronobergs, Kalmar, 

Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands, Örebro, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämt
lands, Västerbottens och Norrbottens län. Nämnden tillstyrker vidare 
kontoristtjänster på priskontoren i Jönköpings, Kalmar, Malmöhus, Gö
teborgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands, Örebro, Gävleborgs, Väster
norrlands och Västerbottens län. Nämnden föreslår slutligen att också 
priskontoren i Uppsala och Västmanlands län tilldelas en assistenttjänst 

vardera. 
Konsumentverket hänvisar till att riksdagen år 1976 har uttalat att en 

konsumentpolitisk funktion på det regionala planet bör finnas även efter 
det att en kommunal konsumentverksamhet har blivit fullt utbyggd och 
att frågan om inriktningen av och resurserna för en sådan regional verk
samhet borde utredas. Den nuvarande regionala organisationen borde 
tills vidare bestå intakt. På grund härav avstyrker konsumentverket 
länsstyrelsernas yrkanden om ytterligare tjänster för den regionala kon

sumentverksamheten. 
Statens planverk framhåller behovet av att tillföra länsstyrelserna ökade 

personella resurser för att intentionerna beträffande den fysiska rikspla

neringen skall kunna fullföljas. Planverket hänför ett tiotal av ca 40 be
gärda tjänster till den grupp som har högsta angelägenhetsgrad. 

Statens lantmäteriverk anser det vara av synnerligen stor vikt att en 
förstärkning av personalresurserna på lantmäterienheterna sker och pekar 
därvid särskilt på förhållandena i Uppsala län. Verket tillstyrker inrättande 
av tjänster som biträdande överlantmätare i följande angelägenhetsord-
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ning: länsstyrelserna i Uppsala, Blekinge, Norrbottens, Västernorrlands 

och Gotlands län. Verket framhåller vidare att det är angeläget att medel 

ställs till förfogande för arkivvården. Lantmäteriverket framhåller slut

ligen att förberedelsearbetet för nytt fastighetsregister snarast måste åter

upptas och att länsstyrelserna måste få erforderliga resurser härför. 

Ändrad skatteadministration och taxering första instans 

Bakgrund 

Riksdagen har vid 1975 års riksmöte beslutat om riktlinjer för ändrad 

skatteadministration och taxering i första instans m. m. (prop. 1975:87, SkU 
1975:31, rskr 1975:229). Enligt beslutet skall alla deklarationer granskas 

och föredras inför taxeringsnämnd av tjänstemän vid länsstyrelse eller lokal 

skattemyndighet. Länsstyrelsernas skatteavdelningar - hos länsstyrelsen i 

Stockholms län taxeringsavdelningen - omorganiseras med en särskild tax
eringsenhet för ledning och verkställande av den årliga taxeringen. Det nya 

systemet förutsätts bli genomfört till 1978 års taxering. Uppbyggnaden av 

den nya granskningsorganisationen genomförs i etapper. Sålunda har under 

budgetåret 1975176 länsstyrelserna tillförts 76 nya tjänster, varav 5 tjänster 

för regional utbildning av den nytillkommande granskningspersonalen m. n. 
De lokala skattemyndigheterna har tillförts 87 tjänster. Motsvarande antal 

nya tjänster för budgetåret 1976177 var 136 resp. 139. 

På regeringens uppdrag har riksskatteverket gemensamt med statskontoret 

bedrivit fortsatt utredningsarbete rörande taxeringen i första instans i syfte 

att utveckla organisation och arbetsformer i enlighet med nämnda riks

dagsbeslut. Riksskatteverket och statskontoret har den 28 juni 1976 och 

den 23 september 1976 lämnat detaljförslag omfattande arbetsfördelning 
mellan länsstyrelse och lokal skattemyndighet, organisation, arbetsformer, 
bemanning och plan för genomförande. 

Efter remiss har yttranden över förslagen avgetts av länsstyrelserna i Stock
holms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, 

Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs 
och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kop
parbergs, Gävleborgs, Västernordands, Jämtlands, Västerbottens och Norr

bottens län, Centralorganisationen SACO-SR, Föreningen Sveriges fögde

richefer, Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Tjänstemännens central
organisation (TCO-S). 

Nuvarande organisation 

Länsstyrelserna 

Länsstyrelsernas skatteavdelningar är, med undantag av länsstyrelsen i 
Gotlands län, organiserade på en taxeringsenhet, en revisionsenhet, en mer-
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värdeskatteenhet, en uppbördsenhet och en dataenhet. Hos länsstyrelsen 

i Stockholms län är skatteadministrationen fördelad på två avdelningar, tax

eringsavdelningen och kameral- och uppbördsavdelningen. Taxeringsavdel

ningen är indelad i sex taxeringsenheter, två revisionsenhcter, en enhet 

för särskilda granskningsuppgifter samt en mervärdeskatteenhet. I länsstyrel

sens kameral- och uppbördsavdelning in$år en uppbördsenhet och en da

taenhet. Länsstyrelsens i Gotlands län skatteavdelning är uppdelad i en 

revisionsenhet och en enhet för avdelningens övriga ärenden. Totalt finns 

på länsstyrelsernas skatteavdelningar ca 3 900 tjänstemän, varav ca 690 på 

taxeringsenhetema, ca 1 500 på revisionseriheterna med därtill hörande tax

eringsinspektörsorganisation, ca 590 på mervärdeskatteenheterna, ca 450 på 

upphördscnheterna och ca 660 på dataenheterna. 

De lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna har för närvarande ingen enhetlig orga
nisation. På uppdrag av regeringen utför riksskattevcrket i samarbete med 

statskontoret urganisationsundersökningar hos de lokala skattemyndighe

terna med syfte att utarbeta förslag till dels organisationsmodeller, dels nor

mer som kan läggas till grund för beräkning av behovet av personal vid 

myndigheterna. 

Efter förslag från riksskatteverket - som ett första led av dessa under

sökningar - har statsmakterna år 1974 (prop. 1974:1, bil. 16, CU 1974:17, 

rskr 1974: 137) beslutat om ny arbets- och personalorganisation för den lokala 

skattemyndigheten i Stockholms fögderi. Under en fögderichef och en bi
trädande fögderichef jämte stab fördelas myndighetens arbetsuppgifter på 
fem enheter, nämligen en administrativ enhet, två skatteadministrativa en

heter, en arbetsgivarenhet och en folkbokföringsenhet. De skatteadmini
strativa enheterna är indelade i ett antal skattekontor efter geografiska prin
ciper. Den nya organisationen genomfördes den 10 mars 1975. För de lokala 

skattemyndigheterna i Malmö och Göteborgs fögderier har motsvarande 
beslut fattats av riksdagen våren 1976 (prop. 1975176:100, bil. 16, CU 

1975176:21, rskr 1975176:234). Den nya organisationen, som genomfördes 

den I juli 1976, har samma principiella utformning som den som har genom

förts i Stockholms fögderi. Under en fögderiledning med stab sorterar en 

administrativ enhet, en skatteadministrativ enhet - vid den lokala skat

temyndigheten i Göteborgs fögderi två skatteadministrativa enheter - samt 

en arbetsgivarenhet. 

För de lokala skattemyndigheterna i övrigt pågår organisationsundersök

ningar omfattande bl. a. försöksverksamhet vid tre lokala skattemyndig
heter. Under våren 1977 avser ri ksskatteverket att i samarbete med stats

kontoret lägga fram fullständiga förslag till organisation och bemanning 

för dessa myndigheter. 

Antalet tjänster hos landets lokala skattemyndigheter uppgår till ca 3 600. 
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Riksskatteverkets och statskontorets förslag 

A rber.~fördelning 

Riksskatteverket och statskontoret, som för utredningsarbetet bildat det 

s. k. RS-projektet föreslår i sina två delrapporter den 28 juni 1976 lRS-rapport 

1976: I) och den 23 september 1976 lRS-rapport 1976:2) bl. a. följande .. 

Utredningen föreslår att deklarationer från de s. k. B- och C-längdernas 

skattskyldiga, tamansbolagsdelägare och deras familjer samt högst 75 000 

övriga svårkontrollerade skattskyldiga och deras familjer skall granskas re

gionalt. Återstoden skall granskas lokalt. Utredningen beräknar att av det 

totala antalet deklarationer, ca sex miljoner, kommer drygt en halv miljon 

att granskas regionalt. 

Ansvaret för den årliga taxeringen inom länet skall ytterst åvila skat

techefen. Lokal skattemyndighets chef och chefen för länsstyrelsens tax

eringsenhet föreslås ansvara för genomförandet av det årliga taxeringsarbetet, 

medan chefen för revisionsenheten skall ansvara för planering, genomfö

rande och uppföljning av den totala revisionsverksamheten i länet. 

Organisation av skalleavdelningama 

Länsstyrelsernas taxeringsenhcter föreslås skola delas i två enheter. En, 

benämnd taxeringsenhet, med ansvar för den årliga taxeringen och en, be

nämnd processenhet, för att handha processföringen. För länsstyrelsen i 

Gotlands län föreslås en uppdelning av skatteavdelningen i en taxerings-, 
. . 

uppbörds- och dataenhet, en revisions- och mervärdeskatteenhet och en 

enhet för processföringen. Samtliga skatteavdelnirigar föreslås vidare få ett ·· 

skattechefens kansli för administrativa stödfunktioner åt skattechefen. För 

länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län 
föreslås att normalorganisationen byggs ut med ett antal organisationsen

heter inom taxeringsenhctcn, revisionsenheten och processenheten. 

I remissyttrande över länsstyrelsernas anslagsframställningar har riksskat

teverket ansett att det är nödvändigt att ledningsfunktionen inom taxerings

avdelningen hos länsstyrelsen i Stockholms län och skatteavdelningarna 

hos länsstyrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län förstärks 

under en övergångstid. Verket förordar att medel motsvarande en tjänst 

som biträdande skattechef anvisas dessa länsstyrelser. Enligt verkets mening 

bör då en nuvarande byråchefstjänst på taxeringsavdclningen hos länsstyrel

sen i Stockholms län dras in. 

Organisation av de lokala skarremyndigheterna 

För de lokala skattemyndigheterna föreslås två olika organisationsmo

deller. En modell för lokal skattemyndighet med upp till 120 000-130 000 

invånare i fögderiet samt en modell för lokal skattemyndighet med ett större 

invånarantal. 
Den förstnämnda modellen som omfattar ca 110 av landets 120 lokala 
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skattemyndigheter innebär en fördelning av verksamheten på två enheter, 
nämligen en serviceenhet samt en granskningsenhet för den årliga taxering

en. 

Den sistnämnda modellen - i fögderier med ett invånarantal som över

stiger 120 000-130 000 ...,. innebär en uppdelning av verksamheten på t·•å 

skatteadministrativa enheter, en arbetsgivarenhet samt en administrativ en

het. 

Utredningen har beträffande ledningsfrågan föreslagit att resp. enhets

chefer ansvarar direkt underfögderichefen. Denna lösning anser utredningen 

vara att föredra framför en organisation med en biträdande fögderichef. 

Utredningen anser att en gruppindelning med integrerade arbetsuppgifter 

inom de föreslagna enheterna erfordras. Behovet av en individuell anpass

ning på grund av speciella problem och lokala förutsättningar finner ut

redningen vara så stort att en sådan gruppindelning bör beslutas av resp. 

myndighet. 

Vid den omorganisation som genomfördes under åren 1975-1976 av de 

lokala skattemyndigheterna i Stockholms, Malmö och Göteborgs fögderier 

beaktades de förändringar som genomförandet av den nya taxeringsorga

nisationen medför. 

Bemanning 

Utredningen har beräknat totalbehovet för den nya organisationen till 

2 371 tjänster för länsstyrelser och lokala skattemyndigheter. Av dessa tjän- · 

ster finns 1 251 redan hos myndigheterna och återstående behov av per
sonalförstärkning uppgår därför till l 120 tjänster. Av denna ökning faller 
ca 300 på länsstyrelserna och ca 800 på de lokala skattemyndigheterna. Be
räkningarna bygger på vissa nonntal. 

Plan.för genmriförande 

Utredningen förutsätter en successiv utbyggnad av organisationen med 

övergång i princip till det nya systemet för taxeringen år 1978. Genom

förandet planeras vara avslutat år 1981. 

Remissyttrandena 

Arbetsfördelning 

Deklarationsmaterialets fördelning 

Länsstyrelserna har direkt till utredningen redovisat sina ståndpunkter 

i fråga om deklarationsmaterialets fördelning. Därvid har utrcdningsförslaget 

stort sett godtagits. 
Den lokala skattemyndigheten i Göteborg delar utredningens uppfattning att 
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integrerad granskning av tamansföretag är mycket värdefull, men anser inte 

att man av detta bör dra slutsatsen att regional granskning är bästa lösningen. 

Lokalt förlagd granskning hade varit värdefull då man där kan ta tillvara 

den lokal- och personkännedom som finns inom varje fögderi. Föreningen 
Sveriges Fögderichefer framhåller att det råder olika uppfattningar om vad 

som är att anse som en svårbedömd deklaration. Enligt föreningens mening 

bör en översyn av fördelningsprincipema göras varvid även bör beaktas 

att deklarationsgranskningen från service- och kontrollsynpunkt bör läggas 

så nära de skattskyldiga som möjligt. 

Organisation 

Utredningens förslag till organisation av taxeringen i första instans har 

föranlett yttrande från endast ett fåtal remissinstanser. Länsstyrelsen i Kro
nobergs län framhåller att dess förslag till bemanning av den nya organi

sationen är ett led i dess strävan att i någon mån försöka motverka den 

snedfördelning av statliga tjänster som för närvarande råder mellan olika 

delar av länet. En lokalisering av kvalificerade revisorer till Ljungby skulle 

innebära ett värdefullt tillskott av statliga tjänster på en relativt hög lönenivå 

för denna ort och kringliggande västra delar av länet. 1 särskilt yttrande 

har chefen .för skatteavdelningen i Kronobergs län framhållit att han kan dela 

länsstyrelsens ståndpunkt att revisionsresurser bör förläggas till Ljungby 

men att man tills vidare bör begränsa antalet handläggare till vad som mot

svarar nuvarande taxeringsinspektörsgrupp. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreslår att utstationering av personal 

från den nya taxeringsenheten skall ske till Sundsvall och Örnsköldsvik. 

Ytterligare utstationering anses strida mot kravet på effektivitet. 

Länsstyrelsen i Kalmar län vidhåller ett tidigare förslag att såväl Oskarshamn 
som Västervik skall behållas som utstationeringsorter. Som argument för 

två utstationeringsorter framhålls att rörelseidkare i Hultsfreds, Högsby, 

Mönsterås och Oskarshamns kommuner alltsedan år 1965 har taxerats av 
befattningshavare vid taxeringsinspektörsgruppen i Oskarshamn dit avståndet 
är betydligt kortare än till Västervik. Mot länsstyrelsens beslut har en sty

relseledamot, en personalföreträdare, chefen för skatteavdelningen och fö

redraganden anmält reservation. Dessa föreslår i likhet med utredningen 

endast en utstationering, nämligen till Västervik. Genom att det regionala 

taxeringsmaterialet för Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks fögderier 

hänförs till en regional granskningsgrupp i Västervik anser reservanterna 

att man erhåller en effektivare och mindre sårbar organisation. 

Beträffande ledningsproblemet för de större lokala skattemyndigheterna 

anser lokala skattemyndigheten i Uppsala .fögderi att bästa lösningen är, i 

vart fall till dess fögderierna eventuellt inlemmas i länsstyrelsernas orga

nisation, att tjänster som biträdande fögderichefer inrättas. Enligt gemen

samt yttrande från de fokala skattemyndigheterna i Malmöhus län har Hel-
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singborgs fögderi sådan storlek att en tjänst som biträdande fögderichef 

bör ingå i organisationen. 

Föreningen Sveriges Kommunala Taxeringsrevisorer anser inte att utred

ningsarbetet frambringat någon från funktionell synpunkt acceptabel orga

nisationsplan med klara ansvars- och resursfördelningar. Föreningen föreslår 

att från skatteförvaltningen fristående utredningsexpcrtis får granska och 

kommentera rapporten innan riksdagen beslutar om en organisationsmodell. 

Enligt Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer är en förutsättning för att 

organisationen skall fungera att den är flexibel och garanterar att aktiviteterna 

på de olika enheterna samordnas. 

Statstjänstemannaförbundet framhåller med instämmande av TCO:s Stats

tjänstemannasektion att det är viktigt att den föreslagna organisationen med 

gransknings- och revisionsarbete i grupper verkligen genomförs. Genom 

att personalen kommer att i grupp kunna inrikta sina krafter på de delar 

av arbetet som passar varje tjänsteman bäst kommer den enligt förbundets 

mening att känna tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och organisationen 

kommer att fungera väl. Förbundet framhåller vidare vikten av personalens 

medinflytande. 

Föreningen Sveriges Fögdniche.fer anser att bl. a. skiftande bedömningar 

av deklarationernas svårighetsgrad bidragit till en splittrad organisatorisk 

bild. På grund härav och på grund av klart otillräcklig resurstilldelning anser 

föreningen att en omprövning av såväl organisations- som bemannings

förslag måste ske. 
Länsstyrelserna har i allt väsef'.tligt tillstyrkt eller lämnat utan erinran 

föreslagen organisation av skatteavdelningarna resp. taxeringsavdelningcn. 

Länsstyrelsen i Stockholms län uppger sig ha svårt att inse att utbytet av 

en fast byråchefstjänst som avdelningschefens/skattechefens stlillföreträdare 

mot en övergångsvis inrättad tjänst som biträdande skattechef innebär en 

förstärkning av avdelningsledningen. Beträffande utstationeringen av 

gransknings- och revisionsgrupper påpekar länsstyrelsen att utstationering 

bör ske till Norrtälje och Södertälje liksom nu är fallet. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län tjlr också upp frågan om inrättande av tjänst 

som biträdande skattechef och betonar vikten av att en tjänst med sådana 

anställningsförhållanden inrättas att den lockar lämpliga och kvalificerade 

sökande. Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän understryker vikten av 

att en tjänst som biträdande skattechef inrättas. Vidare framhåller länsstyrel

sen att ytterligare en underenhet bör inrättas på revisionsenheten om de 

principer som legat till grund för förslaget om underenhetens storlek skall 

kunna hållas. 
De lokala skattemyndigheterna i Stockholms län framhåller att kravet på 

myndigheternas flexibilitet inte bör drivas därhän att skattechefen - utan 

att samråda med fögdericheferna i länet - ges möjligheter och befogenheter 

att vidta de dispositioner han finner bäst i fråga om den interna organi

sationen och arbetsformerna. Vidare förordas en organisatorisk lösning som 
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även för mindre och medelstora fögderier innebär tillskapande av en tjänst 

som biträdande fögderichef. 

Den särskilda organisation som föreslås för de större fögderierna tillstyrks 

av de lokala skaaemyndigheterna i Afalmöhus län i gemensamt yttrande. 

Även den lokala skalfemyndigheten i Göteborgs fogderi ansluter sig till ut

redningens förslag men anser att benämningen skatteadministrativ enhet 

bör ändras till den kortare och enklare benämningen skatteenhet. 

Bemanning 

Remissinstanserna har i allmänhet varit kritiska till föreslagen bemanning. 

De av utredningen föreslagna normtalen vid granskning av olika slags de

klarationer har utsatts för stark kritik från flertalet remissinstanser. 

Länsstyrelsen i Stockholms län befarar negativa konsekvenser om de höga 

produktionstalen behålls. Som exempel nämns ökad stress, efter hand sänkt 

ambitionsnivå, ökad frånvaro och ökad omsättning i granskarkårcn. Det 

enda realistiska alternativet till sänkta normtal är en uttalad sänkning av 

ambitionsnivån i granskningsarbetet och/eller ett ökat inslag av fritidsfunk

tionärer. 

Oaktat att visst datastöd kan påräknas har normtalen beräknats alltför 

högt, framhåller länss(vrelsen i Uppsala län och påpekar att nya arbetsuppgifter 

tillkommer vid granskningen. Liknande synpunkter framförs av bl. a. 

länss(vrelserna i Östergötlands. Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs 

och Bohus. Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kop

parbergs, Västernorrlands och Jämtlands län samt flertalet av de lokala skat

temyndigheterna som a'vgett yttrande. Även SACOISR. Föreningen Sveriges 

Fögderichefer och Statstjänstemannaförbundet anser att norm talen är för höga. 

Enligt länsstyrelsens i Stockholms län mening har utredningen beräknat 
personalbehovet alltför lågt. Denna åsikt delas av de flesta länsstyrelserna. 

Genon1/örande 

Uppbyggnaden av den nya organisationen måste självfallet ske successivt, 

framhåller länsstyrelsen i Stockholms län. Bl. a. rekryterings-, utbildnings

och handledningsskäl talar för detta. Samtidigt påpekas att utgångsläget 

inom länet är väsentligt sämre än i andra län eftersom länet har sämre 

utbyggnad efter andra etappen än länen i övrigt. 

Vid bedömningen av utbyggnadstakten har man använt de produktionstal 

som länsstyrelsen ställt sig tveksam till, framhåller länsstyrelsen i Malmöhus 

län. Det framstår som en stor risk att reformens mål inte kommer att kunna 

uppfyllas såvida inte ytterligare resurser ställs till förfogande. länsstyrelsen 

i Göteborgs och Bohus län anser att genomförandet av de förslag som ut

redningen lagt fram kräver långtgående insatser för utbildning och utveckling 

av personalen. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt gripit sig an den 
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delen av personalutvecklingcn som utgörs av utbildningsinsatser på olika 
områden. Det gäller utbildning inte endast av tjänstemän utan även av 
ordföranden och ledamöter i taxeringsnämnd .. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs fän framhåller att utbildningen under övergångs

tiden bör begränsas till;vad som är oundgängligen nödvändigt med hänsyn 
till verksamhetens krav. · 

Länsstyrelsen i Värmlands fän ställer sig. tveksam till om utredningens 
förslag skall kunna genomtörns i den takt som utredningen föreslagit. Det 
är dock mycket angeläget att den nya organisationen genomförs i enlighet 

med förslaget. 

Föredraganden 

Länsstyrelserna llitr i.l>iria ~-tnsla2sframstänningar frarnhallitall en anslags
oc.rl~kning enligt alternativ 0 skulle påvcrka främstanslagen t\ir lönckm;t
nader. Mang:-1 :-1rhetsuppgifter hos länsstyrelserna; de lnk11la skattemyndig
heterna och kronofogdemyndigheterna är beroende av efterfrågan på dessa 
myndigheters tjänster från· kommunerna, allmänheten m. tl Denna efter
frågan har inte minskat. Jag kan inte förorda en minskning av anslagen 
enligt detta alternativ som skulle medföra försämrad service gentemot kom
munerna och allmänheten, 

Riksskatteverket har i samarbete med statskontoret lagt fram förslag rö
rande organisationen av. taxeringen i. första instans. Förslaget, som har re
missbehandlats, innehåller d~taljförslag om övergången till det nya systemet 
för taxering i första instans varom'·riksdagen har beslutat (prop. 1975:87, 
SkU 1975:31, rskr 1975:229). Efter samråd med chefen för budgetdepar
tementet tar jag i detta sammanhang upp de organisatoriska frågor som 
föranleds av ändringen. Jag behandlar alltså här bl. a. principerna för ar
betsfördelningen mellan länsstyrelse och lokal skattemyndighet, organisa
tionsförändringar vid länsstyrelsernas skatteavdelningar - taxeringsavdel
ningen hos länsstyrelsen i Stockholms län - och organisationsmodeller för 
de lokala skattemyndigheterna samt bemanningsplaner. Jag tar också upp 
den tredje uppbyggnadsetappen för den nya granskningsorganisationen. Den 
första etappen som omfattade 163 tjänster har genomförts under budgetåret 
1975176. Den andra etappen som omfattade 275 tjänster har genomförts 
under innevarande budgetår .. 

l frågan om arbetsfördelningen mellan länsstyrelse och lokal skattemyn
dighet föreslås att deklarationer från· de s. k. B- och C-längdernas skatt
skyldiga, fåmansbolagsdelägare och deras familjer samt högst 75 000 övriga 
svårkontrollerade skattskyldiga och deras. familjer skall granskas regionalt. 
Detta innebär att drygt en halv miljon deklarationer. skall granskas hos 
länsstyrelserna medan övriga skall granskas hos· de lokala skattemyndig
heterna. Detta förslag har i huvudsak godtagits av remissinstanserna. Prin
cipen att deklarationer från skattskyldiga med mera komplicerade inkomst-
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förhållanden bör granskas hos länsstyrelserna överensstämmer med riks

dagens principbeslut år 1975. Jag förordar att den föreslagna fördelningen 

av granskningsarbetet mellan länsstyrelse och lokal skattemyndighet i hu

vudsak läggs till grund för resursfördelningen dessa myndigheter emellan. 
Detta bör dock inte hindra att särskilda förhållanden i något län kan medföra 

en delvis annorlunda fördelning av deklarationsgranskningen. 

Riksskatteverket föreslår att det samlade ansvaret för den årliga taxeringen 

inom länet läggs på en nyorganiserad enhet, benämnd taxeringsenhet, hos 

länsstyrelserna. De djupare och mera omfattande revisionerna hänförs, enligt 

förslaget, till de nuvarande revisionsenheterna. Den nuvarande taxerings

enhetens besvärsärenden samt allmänna ombudsfunktioner för uppbörd och 

mervärdeskatt flyttas till en ny enhet benämnd processenhet. 

Vidare föreslås att ett särskilt skattechefens kansli inrättas i varje 
länsstyrelse. För länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs 

och Bohus län föreslås dessutom att normalorganisationen byggs ut med 

ett antal organisationsenheter inom taxeringsenheten, revisionsenheten och 

processenheten. För länsstyrelsen i Gotlands län föreslås en indelning av 

skatteavdelningen i en taxerings-, uppbörds- och dataenhet, en revisions
och mervärdeskatteenhet samt en processenhet. Utredningen har även re

dovisat förslag till stationeringar av s. k. inspektörsgrupper innebärande en 

minskning av det nuvarande antalet stationeringar. Några länsstyrelser har 

erinringar mot det sistnämnda förslaget. Det ankommer på regeringen att 

besluta i denna fråga. 

Jag delar utredningens uppfattning om organisationen av länsstyrelsernas 

skatteavdelningar resp. länsstyrelsens i Stockholms län taxeringsavdelning 

och förordar att de organiseras enligt utredningens förslag. Den föreslagna 

processenheten bör enligt min mening benämnas besvärsenhet. I likhet med 

utredningen anser jag vidare att någon tjänst som biträdande skattechef 
inte nu bör inrättas hos länsstyrelserna. Däremot torde lednings- och sam
ordningsuppgifterna under organisationens uppbyggnadsperiod bli så om

fattande i storstadslänen att en förstärkning av ledningsfunktionerna där 
är nödvändig. Jag förordar därför att medel anvisas för att under en över
gångstid ge dessa län möjlighet att komplettera personalresurserria för de 
nämnda uppgifterna. 

Förslaget till organisationsmodeller för mindre och medelstora lokala skat

temyndigheter innebär att myndighetens arbetsuppgifter fördelas på en ser

viceenhet och en granskningscnhet. Koncentrationen av verksamheten till 

två enheter bedöms medföra bättre förutsättningar för att skapa en slagkraftig 

organisation med ökade möjligheter att såväl utnyttja som utveckla tjän
stemännens kompetens inom resp. verksamhetsområden. 

För de största lokala skattemyndigheterna föreslås särskilda organisato

riska lösningar. Huvuddelen av arbetsuppgifterna vid dessa myndigheter 

föreslås skola fördelas geografiskt i skatteadministrativa enheter. Till myn

digheterna knyts dessutom en arbetsgivarenhet och en administrativ enhet. 
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Jag har ingen invändning mot de framtagna organisationsmodellerna för 

lokal skattemyndighet och förordar att de läggs till grund för utformningen 

av de detaljförslag till organisation av varje lokal skattemyndighet som riks

skatteverket i samarbete med statskontoret avser att lägga fram i ett senare 

sammanhang. Jag ansluter mig ol:kså till utredningens av bl. a. Statstjän

stemannaförbundet tillstyrkta förslag att arbetet inom de föreslagna enhe

terna hos lokal skattemyndighet så långt .möjligt bör bedrivas inom arbets

grupper med integrerade arbetsuppgifter. Den ordningen har genomförts 

vid de tidigare omorganiserade lokala skattemyndigheterna i Stockholms, 

Malmö och Göteborgs fögderier och torde medverka till bl. a. bättre per

sonal utveckling och ökad trivsel i arbetet. Jag förutsätter al\ detaljförslagen 

skall redovisas till regeringen i så god tid att de efter rcmissbehandling 

kan läggas till grund för förslag till riksdagen i 1978 års budgetproposition. 

Utredningen har redovisat personalbehovet för den nya organisationen 

till totalt 2 371 personer. Jag vill i likhet med ett stort antal remissinstanscr 

framhålla att denna beräkning är osäker. Det totala behovet för den nya 

granskningsorganisationen kan därför i ett senare skede då närmare erfa

renheter av organisation och bemanning har vunnits komma att avvika 

från detta antal. Som ett steg i uppbyggnaden av den nya organisationen 

föreslås att länsstyrelserna nu tillförs 217 tjänster och lokala skattemyn

digheterna 221 tjänster fr. o. m. budgetåret 1977178. Därigenom har det förut 

nämnda behowt av 2 371 tjänster tillgodosetts till något över 70 'Jii. 
Utredningen föreslår att tjänsterna för bl. a. chefer för och inom de föreslag

na nya enheterna samt skattechefens kansli skall inrättas fr. o. m. den 1 juli 

1977 samt att elen nya granskningsorganisationen skall träda i funktion den 1 

januari 1978. Jag biträder detta förslag. Beträffande avtalsbara anställnings

och arbetsvillkor avser jag att ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag 

som behövs. 

Jag förordar därutöver att länsstyrelserna förstärks med 99 tjänster, varav 

19 på planeringsavdelningarna, 31 på skatteavdelningarna och taxerings

avdelningen i Stockholms län, 40 på förvaltningsavdelningarna och nio på 

de administrativa enheterna. Förstärkningarna på planeringsavdelningarna 

avses främst för tillsynsuppgifter enligt miljöskyddslagen. Jag vill erinra 

om att chefen för jordbruksdepartementet tidigare förordat att ADB skall 

utnyttjas i tillsynsverksamheten enligt miljöskyddslagen. Jag har i anslut

ning härtill beräknat medel för viss personalförstärkning hos de länsstyrelser 

vid vilka omläggning till ADB-rutiner påbörjas under nästa budgetår. Jag 

räknar med att två av tjänsterna på planeringsavdelningarna skall finansieras 

genom indragning vid uppkommande ledighet av motsvarande antal tjänster 

på försvarsenheterna. Taxeringsavdelningen och skatteavdelningarna tillförs 

ytterligare personalresurser för arbetsuppgifter av processförande natur. 

Länsskatterättsavdelningen och förvaltningsavdelningama förstärks främst 

för arbetet vid förvaltningsdomstolarna. För upprustning av länsstyrelsernas 

personaladministrativa organisation tillförs de administrativa enheterna i 
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en andra utbyggnadsetapp ytterligare sex tjänster. Dessutom tillförs dessa 
enheter tre tjänster för bestyret med s. k. lönegarantiärenden. Jag räknar 
också med att länsstyrelsernas organisationsnämnd skall förstärkas med två 
tjänster för arbetsuppgifter av redovisnings- och revisionsnatur. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas när
mare i det följande, innebär, med bortseende från de under resp. anslag 
beräknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om sammanlagt 1 712,7 
milj. kr. Ökningen i förhållande till innevarande budgetår uppgår till 168,7 
milj. kr. Driftbudgeten ökar med 189,7 milj. kr. Kapitalbudgeten minskar 
med 21,0 milj. kr. genom att anslaget Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 
- som tidigare har nämnts - förs över till åttonde huvudtiteln. Av total
beloppet på driftbudgeten avser I 073,8 milj. kr. länsstyrelserna, 374,6 milj. 
kr. de lokala skattemyndigheterna och 264,3 milj. kr. kronofogdemyndig
heterna. De särskilda uppbördsmedlen under dessa tre anslag beräknar jag 
till resp. 9,2 milj. kr., 56,2 milj. kr. och 10,6 milj. kr., en ökning med 
9,5 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 



Sammanställning av anslagsberäkningarna för B. Länsstyrelserna m. m. (I 000-tal kr.) '"= ... = Länsstyrelserna Lokala skattemyndigheterna Kronofogdemyndigheterna "!' 
1976177 Beräknad ändr. 1977178 1976177 Beräknad ändr. 1977178 1976177 Beräknad ändr. 1977178 -IC 

Läns- Före- Liins- Före- Läns- Före- --.I 
O'I 

styrelsen draganden styrelsen draganden styrelsen draganden ....... 
--.I 
--.I 

Personal -~~andläggandc personal 3 722 + 589 + 271 597 + 124 + 223 336 + ll - 8 
Ovrig personal 5 781 + 524 + 45 3 006 + 264 - 2 370 + 81 -

9 503 + 1113 + 316 3603 +388 + 223 2 706 + 92 - ~ -Anslag 
SD 

+ 59 3031 
llQ 

Lönekostnader 735 942 + 150354 276 061 + 64 621 + 40 368 187 281 + 24 663 + 12 477 SD 

Sjukvård 1 507 + 290 + 75 704 + 149 + 134 486 + 59 + 59 -QC 

Reseersättningar 13 623 + 4 036 + 1 836 2 342 + 509 + 563 5 236 + 1041 + 524 
Lokalkostnader 89 518 + 22 709 + 20 737 34 718 + 4472 + 4472 21 314 + 2 981 + 2 970 ~ 
Expenser 46018 + 40 577 + ll 3J.6 11 535 + 6 391 + 2 301 9 923 + 12 285 + 8 682 = 

Därav engångsutgifier 9 412 38 378 18 433 2 217 5 823 3420 900 I 385 8 493 3 
Ersättning till nämndemän 4 368 + 436 + 1 511 - - - - - 3 

= Kungörelseannonserings- = kostnader 4 802 + I 586 + 720 - - - - ·c. 
(I) 

Lantmäterienheten ~ 

a) Myndighetsuppgiller 33 711 + 9 138 + 3 362 - - - - - SD 
::l. 

b) Nytt fastighetsregister 139 + 2 418 + 11 - - - - - (I) 

Diverse ändamål 31 215 + 2 204 + 14 143 295 + l 065 + 1065 12 222 + 7 649 + 3105 a 
960 843 + 233 748 + 113 014 325 655 + 77 207 + 48 903 236 462 + 48 678 + 27 817 

(I) 

= -Uppbörds medel (I) -Ersättning från allmänna 
pensionsfonden 3 181 + 127 + 127 48 860 + 7 325 + 7 325 9 458 + 1113 + 1 113 

Ersättning för uppdrag 
900 vid dataenheterna 5 000 + 900 + 

Neuoutgift 952 662 + 232 721 + 111987 276 795 + 69882 + 41578 227 004 + 47 565 + 26 704 
<>.> 
0 

I 4 715 har ej fördelats mellan länsstyrelserna 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 13 765 077 kr. 

2. För information till organisationer, 
myndigheter och enskilda behövs på 
planeringskansliet en förste byråsekre
terare. Juridiska enheten bör med hän

syn till den stora arbetsbelastningen för
stärkas med en länsassessor och en by

råassistent. För avlastning av regional

ekonomiska enhetens chef begärs en 
avdelningsdirektör. Vidare hegärs på 
enheten en förste byråsekreterare och en 
assistent. Med hänsyn till att natur
vårdsenheten under senare år tillförts 
nya uppgifter behövs fem förste byrå
ingenjörer. För att biträda kommunerna 
med planering av skyddsrumsbyggande 
behövs på försvarsenheten två förste by
råingenjörer. Enheten för kulturmin
nesvärd bör förstärkas med en förste by
råsekreterare. ( + 1 307 948 kr.) 

3. Antalet svåra besvärsärenden har 
ökat hos taxeringsenheterna som bör 
förstärkas med sex taxeringsintenden
ter, en förste länsnotarie och sex 
länsnotaricr. För att antalet taxerings
inspektörer skall stå i rätt förhållande 
till antalet skattskyldiga som taxeras i 
särskilda nämnder behöver taxeringsin
spektörsorganisationen förstärkas med 
32 förste taxeringsinspektörer. Revi
sionsverksamheten på mervärdeskatte
enheten behöver förstärkas och enhe
ten tillföras två avdclningsdirektörer 
och fyra byrådirektörer. Vidare begär 
länsstyrelsen att den nya gransknings

organisationen inom skatteadministra
tionen förstärks med en avdelningsdi
rektör och 27 taxeringsinspektörer. 
(+ 6 917 962 kr.) 

4. För handläggning av ärenden vid 

handelsregistret bör länsstyrelsen tillfö
ras en förste byråsekreterare och en by

råassistent. Antalet vräkningsärcnden 
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har ökat mycket kraftigt och överexekutorsenheten behöver ytterligare en 
förste länsnotarie, en förste byråsekreterare samt en byråassistent. ( + 40 I 552 
kr.) 

5. De stora ärendebalanserna på länsskatterättsavdelningen motiverar att 
avdelningen förstärks med en länsassessor. en förste länsnotarie, fem förste 

byråsekreterare och en assistent. ( + 704 872 kr.) 
6. För handläggning av ärenden om lönegaranti begärs en förstärkning 

av kameralenheten med en förste byråsekreterare och en byråassistent. Vida
re begärs en biblioteksassistent. Personalärendenas ökade svårighetsgrad gör 

att personalenheten bör tillföras tre förste byråsekreterare samt tre assistenter. 
En intensifiering av arbetsgivarkontrollen kräver en förstärkning av upp

bördsenheten med en byrådirektör. Dataenheten behöver förstärkas med 
tre förste byråinspektörer och en assistent för arbetsledning m. m. samt 

för efterbehandling en assistent. ( + 1 205 783 kr.) 
7. Den handläggande personalen på länspolischefens expedition behöver 

avlastas vissa rutinarbeten och expeditionen bör därför tillföras en byrå
assistent och en assistent. ( + 144 056 kr.) 

8. För att civilbefälhavaren skall kunna genomföra utbildnings- och öv
ningsverksamhet enligt gällande riktlinjer bör personalen förstärkas med 

en byråassistent. ( + 74 370 kr.) 
9. för främst extrapersonal och biträdespersonal begärs ytterligare medel. 

(+ 6 520 880 kr.) 
10. Härutöver begärs ytterligare medel för omkostnader. (+ 15 899 500 

kr.) 
11. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 438 000 kr. 
b) För arbetet bl. a. med uppläggande av nytt fastighetsregister begärs 

ytterligare medel. ( + 1 106 000 kr.) 
Lokala skatremyndighererna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 

16 558 049 kr. 
13. För utbyggnad av .den nya granskningsorganisationen inom skatte

administrationen föreslås 16 handläggare, 34 assistenter samt 30 biträden, 
varav tio kvalificerade. Därutöver begärs i Danderyds fögderi en fögde
risekreterare för myndighetens handläggning av skattebrott m. Il. ärenden 
samt ett kvalificerat biträde. I Huddinge fögderi begärs ett kvalificerat biträde 
på grund av befolkningsökningen i fögderiet. Jakobsbergs fögderi föreslås 

få personalutökning med en fögderisekreterare i utbyte mot en fögderias
sistent samt ett kvalifa:erat bitr'<lde. I Lidingö fögderi begärs för myndig

hetens handläggning av skattebrott m. m. en fögderisekreterare. I Norrtälje 
fögderi begärs en fögderisekreterare i utbyte mot en fögderiassistent som 
avlastning av fögderichefen och förstärkning av arbetsgivarkontrollen. Be
folkningsökningen i Sollentuna fögderi motiverar en utökning av personalen 
med ett kvalificerat biträde. I Stockholms fögderi behövs en personalför
stärkning med en förste byråsekreterare, en fögderisekreterare samt två kva-
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lificerade biträden. I Täby fögderi begärs för arbetsledning och för förstärk

ning av arbetsgivarkontrollen en fögderisekreterare i utbyte mot en fög

deriassistent. Vidare begärs medel för tillfällig personal. ( + 7 475 951 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+I 857 000 kr.) 

Kro110/ogdemy11digheterna. 15. Löne- och prisomräkning m. m. 4 144 848 

kr. 

16. På grund av de mycket stora ärendemängderna begärs en personal

förstärkning i Täby distrikt med två kvalificerade biträden och två biträden. 

För inrättandet av en löneexekutionsgrupp begärs i Handens distrikt en 

förste kronoassistent samt två kvalificerade biträden. För att handlägga vräk

ningsärenden och för kvalificerade enskilda mål behövs en förste krono

assistent i Huddinge distrikt. I distriktet begärs vidare tre kvalificerade bi

träden samt en förste telefonist. Den nuvarande arbetsmängden motiverar 

att Nacka distrikt tillförs en kronokommissarie. Vidare begärs i distriktet 

ett kvalificerat biträde och en expeditionsvakt. För att klara den ökade ar

betsbelastningen av utsökningsmål m. m. begärs i Sollentuna distrikt två 

kvalificerade biträden. Bevakningsgruppen i Solna distrikt bör tillföras två 

kvalificerade biträden. För att kunna bibehålla och vidareutveckla samarbetet 

med lokal skattemyndighet och länsstyrelse behövs i Stockholms distrikt 

tio biträden, varav fem kvalificerade. Gemensamt för kronofogdemyndig

heterna begärs vidare medel för tillfällig och extra personal. ( + 3 961 452 

kr.) 

17. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 9 688 700 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 170 832 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
87 530 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 66 230 000 kr. eller sam

manlagt 324 592 000 kr. Jag har därvid beräknat 6 047 000 kr. för handläggare 

med uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen, förvaltningsrättskip

ningen och kameralenheten samt för biträdespersonal. För engångsutgifter 

bl. a. för flyttningar, anskaffning av inventarier och utrustning har preli

minärt beräknas 3 636 000 kr. 
Jag har även beräknat 2 752 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen samt för en 

handläggare vid Lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi. Slutligen 

har jag beräknat preliminärt 111 000 kr. i engångsutgifter för inköp av in

ventarier och utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet samt pre

liminärt 7 500 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyn

digheten i Stockholms distrikt. 
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länsstyrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. 2 546 kr. 

2. Juridiska enheten måste med hän
syn till arbetsbelastningen förstärkas 
med en länsassessor. För tillsyns- och 
rädgivningsverksamheten hos läns
veterinären begärs en tjänst som biträ
dande länsveterinär. En byrådirektör be
hövs för att biträda planeringsdirektören 
med vissa arbetsuppgifter. På enheten 
behövs vidare en förste byråsekreterare 
för arbete med länsplanering och trafik
planering m. m. För handläggning av 
ärenden inom den allmänna naturvår
den begärs en förste byråinspektör och 
en byråassistent samt för industriären
den m. m. en förste byråingenjör. 
(+ 700 177 kr.) 

3. För uppbyggnaden av den nya 
granskningsorganisationen inom skat
teadministrationen begärs fyra handläg
gare. För kontrollverksamheten bör 
mervärdeskatteenheten förstärkas med 
en förste byråsekreterare och en förste 
byråinspektör. ( + 567 774 kr.) 

4. För den offensiva delen av skat
temålen erfordras en förste länsnotarie 
på rättsenheten. Arbetsutvecklingen på 
allmänna enheten motiverar att enheten 
tillförs ytterligare en länsassessor. En
heten bör vidare förstärkas med två as
sistenter. (+ 339 314 kr.) 

5. Behov föreligger på administrativa 
enheten av en förste byråsekreterare för 
bl. a. personalutbildningsfrågor. 
( + 85 892 kr.) 

6. För biträdespersonal m. rn. begärs 
ytterligare medel. ( + 2 363 297 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+ 537 000 kr.) 

8. Lantmäterienheterna. 
a) Löne- och prisornräkning rn. rn. 

44 000 kr. 
b) Personalen på lantmäterienheten 
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behöver utökas med en biträdande överlantmätare. Vidare begärs medel 

för biträdes personal m. m. ( + 398 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 504 803 

kr. 
10. I Enköpings fögderi begärs för den nya granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen en taxeringsassistent. Vid fögderiet begärs 

vidare för kvalificerade arbetsuppgifter ett kvalificerat biträde samt en ex

peditionsvakt. Tierps fögderi behöver tillföras en handläggare och en tax

eringsassistent för den nya granskningsorganisationen samt därutöver två 

biträden, varav ett kvalificerat. I Uppsala fögderi begärs för arbetsgivar

kontrollen en fögderiassistent. För den nya granskningsorganisationen begärs 

en taxeringsassistent och därutöver en assistent. Gemensamt för lokala skat

temyndigheterna begärs medel för fyra årsarbetskrafter. ( + 957 197 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 122 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheten. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 248 194 kr. 

13. För att förstärka arbetsledningen för de allmänna målen på central-

orten m. m. begärs en förste byråsekreterare. Med hänsyn till den ökade 

arbetsvolymen på centralorten begärs vidare en kronoassistent. Härutöver 

begärs medel för biträdespersonal och extra personal. (+ 638 806 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 112 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 28 623 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 046 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 4 802 000 kr. eller sammanlagt 

42 471 000 kr. Jag har därvid beräknat 483 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom miljöskyddet och skattekontrollen. För engångsutgifter bl. a. 
för anskaffning av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 

18 000 kr. Jag har även beräknat 376 000 kr. till lokala skattemyndigheterna 

för handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen 

har jag beräknat preliminärt 15 000 kr. i engångsutgifter för inköp av in

ventarier och utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länss(vrelsen. 1. Löne- och prisom
räkning m. m. I 166 949 kr. 

2. För handläggande uppgifter be

hövs på regionalekonomiska enheten en 
amanuens. För den ökade arbetsvoly
men på naturvårdsenheten behövs en 

byrådirektör. För inventering och plan
liiggning inom den allmiinna natur
vårdssektorn begärs vidare en amanu
ens. (+ 251 459 kr.) 

3. Granskningsorganisationen inom 
skatteadministrationen bör byggas ut 
med en förste byråsekreterare. På revi
sionsenheten begärs en förstärkning 
med en byrådirektör för avlastning av 
avdelningsdirektörens handledande ar
betsuppgifter. ( + 106 700 kr.) 

4. På allmänna enheten begärs för 
handläggning av kilometerskattärenuen 
en landskanslist. ( + 65 835 kr.) 

5. För beredning och föredragning av 
polismyndighetsärenden behövs en för
ste byråsekreterare på länspolischefens 
expedition. ( + 79 935 kr.) 

6. För intern information, introduk
tion och utbildning behövs en förste by
råsekreterare på administrativa enheten. 
(+ 85 892 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst bi
trädespersonal. (+ 1210230 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 
( + 5 688 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. Löne- och 
prisomriikning m. m. 41 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna. 

10. Löne- och prisomräkning m. m. 
212 000 kr. 

11. För den nya granskningsorgani
sationen inom skatteadministrationen 
begärs en handläggare i vartdera Nykö
pings och Strängnäs fögderier samt en 
assistent i vartdera Eskilstuna, Katrine
holms, Nyköpings och Strängnäs fög-

1 derier. Härutöver begärs n1edel för 
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främst extra eller tillfällig personal. ( + 954 000 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 314 000 kr.) 

KronQ/'ogdemyndigheterna. 13. Löne-och prisomräkning m. m. 586 765 kr. 

14. Medel begärs för tillfällig personal. (+ 690 235 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 102 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

länsstyrelsen till 34 627 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 534 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 816 000 kr. eller sammanlagt 

50 977 000 kr. Jag har därvid beräknat 240 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom skattekontrollen. För engångsutgifter bl. a. för flyttningar, 

anskaffning av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 4 269 000 

kr. Jag har även beräknat 448 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har 

jag beräknat preliminärt 68 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för inköp av viss 

utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 653 537 kr. 

2. Prisregleringcn och den intensifie

rade prisövervakningen fordrar förstärk

ning med en byråassistent och en as

sistent. För bl. a. kontakter med nä

ringsliv, kommuner m. n. om syssel

sättningsfrågor begärs en biträdande 

planeringsdirektör på regionaleko

nomiska enheten. På enheten begärs 

vidare för arbete med informationssys

temet företag - samhälle en förste by

råsekreterare. På enheten begiirs därutö

ver en assistent. För tillsynsverksamhet 

på naturvårdsområdet erfordras två för

ste byråingenjörer och för den regionala 

landskapsvården ytterligare en förste 

byråinspektör. För uppgifter inom täkt

verksamheten begärs vidare en förste 

byråingenjör. Ökade arbetsuppgifter 

inom speciellt djurskydds- och livsrnc

delstillsynsområdct motiverar att 

länsstyrelsen tillförs en bitriidande 

länsveterinär och en assistent. for 

skyddsrumsärenden, såsom informa

tion, utbildning och rådgivning behövs 

en förste byråingenjör på försvarsenhe

ten. För kontroll av enskilda skyddsrum 

begärs därutöver på enheten en förste 

byråingenjör och för olika planlägg

ningsuppgifter en förste byråinspektör 

och en assistent, den sistniimnda i ut

byte mot ett biträde. (+I 141 610 kr.) 

3. För skatteavdelningens interna in

formationsbehov samt för allmänhetens 

ökade krav på service behövs en byrå

direktör. Det ökade antalet besvärsären

den motiverar att taxeringsenheten till

förs en förste byråsekreterare och en by

råassistent samt tre assistenter. För att 

revisionsverksamheten inom mcrvär

deskatteenheten skall kunna hållas på 

rimlig nivå bör enheten tillföras tre för

ste byråsekreterare. Den nya gransk-
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ningsorganisationen inom skatteadministrationen bör byggas ut med sju 
handläggare. ( + I 340 779 kr.) 

4. För arbete med diarium och expedition fordras en assistent på 
länspolischefens expedition samt för handläggning och föredragning av vissa 
ärenden en byråassistent. (+ 137 518 kr.) 

5. För servicefunktionen begärs en förste byråsekreterare på administra
tiva enheten. För arkivärenden behövs vidare en arkivassistent.(+ 149 726 
kr.) 

6. Gemensamt för länsstyrelsen begiirs vidare tre länsnotarier. Slutligen 
begärs medel för tillfällig personal samt biträdespersonal. (+ 1 791 830 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 1 263 000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 71 000 kr. 
b) Medel begärs för bl. a. biträdespersonal. ( + 65 000 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 620 195 

kr. 
10. Länsstyrelsen begär en handläggare och sex assistenter för den nya 

granskningsorganisationen inom skatteadministrationen samt medel mot
svarande fem årsarbetskrafter i Linköpings resp. Norrköpings fögderier. 
(+ 858 805 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 141 000 kr.) 
Kronq/ogdemyndigherema. 12. Löne- och prisomriikning m. m. 536 617 kr. 
13. För Linköpings distrikt begärs en byråassistent för huvudsakligen ad-

ministrativa göromål samt två biträden och en expeditionsvakt. I Motala 
distrikt behövs en förste kronoassistent i utbyte mot en kronoassistent samt 
ett biträde. I Norrköpings distrikt finns behov av en förste byråsekreterare 
för de ökade administrativa arbetsuppgifterna. Gemensamt för distrikten 
begärs vidare medel för biträdespersonal. ( + 568 383 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 107 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 40 987 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
14 034 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 157 000 kr. eller sam
manlagt 64 178 000 kr. Jag har därvid beräknat 990 000 kr. för handläggare 

med uppgifter inom livsmedelskontrollen och den allmänna hälsovården 
och skattekontrollen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. 
för anskaffning av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 
211 000 kr. Jag har även beräknat 512 000 kr. till lokala skattemyndigheterna 
för handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen 
har jag beräknat preliminärt 21 000 kr. i engångsutgifter för inköp av in
ventarier och utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet samt pre
liminärt 15 000 kr. i engångsutgifter för anskaffning av inventarier och ut
rustning till kronofogdemyndigheten i Linköpings distrikt. 
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Län:myre/sen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 487 706 kr. 

2. Utökade arbetsuppgifter motiverar 
en förstärkning av regionalekonomiska 

enheten med två förste byråsekreterare. 
Handläggningen av täktärenden kräver 
att naturvårdscnheten tillförs ytterligare 
en förste byråinspektör. För fysisk riks

planering och därmed sammanhängan
de information och samråd begärs på 

planenheten en förste byråingenjör. En 
förste byråingenjör behövs på försvars

enheten för den kontinuerliga kontrol

len av enskilda skyddsrum. Med h~insyn 
till arbetsbelastningen behöver 
l~insstyrelsen tillföras en biträdande 
länsvetcrinär. (+ 541 876 kr.) 

3. För att den ökade målbalansen 
skall kunna avarbetas behöver tax
eringsenheten förstärkas med en tax
eringsintendent. Den nya gransknings

organisationen inom skatteadministra
tionen bör tillföras sju handläggare. 
( + 766 335 kr.) 

4. För tillsyns- och kontrollverksam
het beträffande utskänkningsärenden 
behöver allmänna enheten ytterligare en 
byråassistent. Den ökade målbalansen 
kräver förstärkning av rättsenheten med 
en länsassessor. (+ 171 237 kr.) 

5. På administrativa enheten behövs 
för utbildningsadministration m. m. en 
förste byråsekreterare. ( + 83 464 kr.) 

6. Vidare begärs medel för främst bi

trädespersonal och extra personal. 
(+ 2 592 182 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+ 384 200 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 

145 000 kr. 
b) Lantmäterienheten behöver tillfö

ras en förste byråingenjör för arbetet 
med överförande av stadsregistren och 
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tillkomsten av nya registreringsuppgifter. Vidare begärs medel för främst 
biträdes personal. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 359 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 316 415 
kr. 

JO. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 
begärs i länet fyra handläggare och fem assistenter. Därutöver begärs i Jön
köpings fögderi tre kvalificerade biträden och i Vetlanda fögderi ett biträde. 
(+I 168 785 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 488 800 kr.) 
Kronqf'ogdemyndighererna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 252 569 kr. 
13. I Jönköpings distrikt bör den exekutiva personalen för handläggning 

av enskilda mål utökas med en förste kronoassistent i utbyte mot en kro
noassistent. I Värnamo distrikt begärs två biträden. Vidare begiirs medel 
för tillfällig personal. (+ 521 731 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 226 700 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 35 633 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
11 756 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 948 000 kr. eller sam
manlagt 54 337 000 kr. Jag har därvid beräknat 860 000 kr. för handläggare 
med uppgifter inom skattekontrollen och administrativa enheten samt för 
biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av inventarier 
och utrustning har preliminärt beräknats 53 000 kr. Jag har även beräknat 

680 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande personal för 
utbyggnaden av skattekontrollen. Vidare har jag beräknat preliminärt 
395 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för flyttningar av lokala skattemyndig
heterna i Värnamo och Vetlanda fögderier. Slutligen har jag beräknat pre
liminärt 160 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för flyttning av kronofogdemyn
digheten i Värnamo distrikt. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisomräk
ning m. m. I 130 706 kr. 

2. För planeringskansliet begärs en 
byrådirektör och en förste byråsekrete
rare, den senare i utbyte mot en ama
nuens. För priskontorsärenden begärs 
en byråassistent. Arbetsbelastningen på 
regionalekonomiska enheten motiverar 
att enheten tillförs en förste byråsekre
terare. På naturvårdsenheten begärs en 
förstärkning med en förste byråsekre
terare och en laboratorieassistent. Plan
enheten behöver med hänsyn till arbets
belastningen tillföras ytterligare en för
ste byråsekreterare. ( + 557 784 kr.) 

3. För den nya skatteadministratio
nen begärs en handläggare. ( + 10 I 804 
kr.) 

4. För att undvika en ökning av ar
betsbalansen på rättsenheten behöver 
enheten tillföras ytterligare en förste 
läns notarie. ( + 92 942 kr.) 

5. För kursadministration och intern 
information m. m. behöver administra
tiva enheten tillföras en förste byråsek
reterare. På enheten begärs vidare en by
råassistent i utbyte mot en landskans
list. ( + 94 427 kr.) 

6. Vidare begärs medel för främst bi
trädespersonal och tillfällig personal. 
(+ I 666 337 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas minska. 
(- 2 965 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 

51 000 kr. 
b) Omkostnaderna beräknas öka. 

(+ 253 000 kr.) 
Lokala ska11emy11digheterna. 9. Löne

och prisomräkning m. m. 307 000 kr. 
IO. Den nya granskningsorganisatio

nen inom skatteadministrationen bör 
byggas ut med en handläggare och tre 
assistenter. ( + 324 000 kr.) 
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I I. Om kostnaderna beräknas öka. ( + 56 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheten. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 230 000 kr. 

I 3. Medel yrkas för praktikanttjänstgöring. Vidare beräknas omkostna-

derna öka. (+ 27 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 28 362 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 7 098 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 3 908 000 kr. eller sammanlagt 

39 368 000 kr. Jag har därvid beräknat 160 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom skattekontrollen. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning 

av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 66 000 kr. Jag har 

även beräknat 376 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Växjö fögderi för 

handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har 

jag beräknat preliminärt 15 000 kr. i engångsutgifter för inköp av inventarier 

och utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länsstyrels<!n. I. Löne- och prisom
räkning m. m. I 418 052 kr. 

2. På grund av arbetsuppgifternas 
särskilda beskaffenhet behöver en sär
skild tjänst som landshövdingens sekre
terare inrättas. Planeringskansliets 
stabsfunktion är underbemannad och 
behöver förstärkas med en byrådirektör. 
För priskontoret fordras förstärkning 
med en byråassistent. Införandet av 
ADB inom planeringsverksamheten 
medför behov av en förste byråsekre

terare och en amanuens på regional
ekonomiska enheten. Vidare begärs på 
enheten för utredningsarbete två ama
nuenser. För planering av utnyttjande 
av vattentillgångarna i länet behövs en 
byrådirektör på naturvårdsenheten. An
hopningen av täktärenden medför vida
re behov av en förste byråingenjör och 
för tillsynsverksamhet inom miljö
vårdsområdet två förste byråingenjörer. 
För bl. a. kontroll av enskilda skydds
rum begärs på försvarsenheten en förste 
byråingenjör. (+819051 kr.) 

3. För att bemästra den ökade arbets
bördan begärs på taxeringsenheten en 
taxeringsintendent. För den nya tax
eringsorganisationen begärs tre hand
läggare. ( + 398 405 kr.) 

4. På rättsenheten behövs med hän
syn till det ökade antalet balanserade 
ärenden en länsassessor. ( + 128 863 kr.) 

5. För att avlasta länspolischcfen 
bl. a. administrativa ärenden behövs en 
biträdande länspolischef. ( + 141 902 kr.) 

6. För administration av utbildnings
verksamheten och för personalsociala 
ärenden begärs på administrativa enhe
ten två förste byråsekreterare. Vidare 
begärs på enheten en assistent för hand
läggning av arkivfrågor. ( + 67 532 kr.) 

7. Vidare begärs medel för biträdes-
personal och tillfällig personal. 
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(+2589195 kr.) 
8. Omkostnaderna beräknas öka, huvudsakligen för inredning och ut-

rustning av nytillkommande lokaler. (+6913000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 38 800 kr. 
b) För arbetet med fastighetsregistrering begärs en assistent. Vidare be

räknas omkostnaderna öka. ( + 408 200 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 453 151 

kr. 
11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs fyra handläggare och tre assistenter. På grund av den stora arbets
bördan på expeditionen behöver Borgholms fögderi tillföras ett biträde samt 
medel för tillfällig personal. I Kalmar fögderi bör tillföras en assistent för 
arbetet med myndighetens fastighetsregister. Därutöver begärs ett kvali
ficerat biträde och medel för tillfällig arbetskraft. I Oskarshamns fögderi 
begärs en assistent och ett biträde samt medel för biträdespersonal. I Vim
merby fögderi begärs en handläggare och medel för biträdespersonal, och 

Västerviks fögderi medel för tillfällig personal. ( + I 508 849 kr.) 
12. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 139 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 402 518 kr. 
14. På grund av stor arbetsbelastning på stationeringen i Mönsterås begärs 

en kronoassistent. I Oskarshamns distrikt begärs vidare ett biträde. I de 
olika distrikten begärs därutöver medel för tillfällig personal. ( + 438 482 
kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. ( + I I 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 37 683 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 447 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 234 000 kr. eller sammanlagt 
53 364 000 kr. Jag har därvid beräknat 646 000 kr. för handläggare med 
uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen och förvaltningsrättskipning
en. För engångsutgifter bl. a. för flyttningar samt anskaffning av inven

tarier och utrustning har preliminärt beräknats 4 179 000 kr. Jag har även 
beräknat 536 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande per
sonal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat pre
liminärt 51 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för inköp av inventarier och ut
rustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 625 118 kr. 

2. På planeringsavdelningen begärs 

för avlastning av avdelningschefen till 

förmån för dennes samordnings- och 

initiativverksamhet en byråchef. För 

fullgörande av vissa länsläkarorganisa

tionsuppgifter och vissa uppgifter inom 

den tekniska naturvården behövs en 

länshälsovårdskonsulent. På den regio

nalekonomiska enheten begärs en by

råsekreterare och en byråassistent. För 

att avlasta byrådirektören på naturvård

senheten arbetet med främst täktären

den och enklare dispensärenden begärs 

en byråinspektör och för arbetet med 

Iandskapsvårdsplaneringen en byråin

spektör. För att avlasta Iänsarkitekten 

tekniska rutinärenden begärs en byrå

ingenjör på planenheten. För handlägg

ning av ärenden rörande ekonomiskt 

försvar och transportplanläggning be

gärs på försvarsenheten en byråassis

tent. ( + 692 897 kr.) 

3. Till den nya taxeringsenheten be
gärs en taxeringsdirektör. Vidare bör 

den nya granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen tillföras 

två taxeringsinspektörer. (+ 324 768 kr.) 

4. På bil- och körkortsregistret be

hövs för arbetsledning m. m. en biträ

dande registerföreståndare. ( + 74 370 
kr.) 

5. På administrativa enheten behövs 

för att bereda enheten möjlighet att skö

ta länsstyrelsens utbildnings- och infor

mationsverksamhet en byråsekreterare. 

Vidare begärs på enheten en byråassis

tent för arbete inom bokföringsdetaljen. 
(+ 163 787 kr.) 

6. Vidare begärs medel för främst bi

trädespersonal. ( + 292 369 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 316 500 kr.) 
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8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 82 500 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal bör förstärkas med en biträdande över

lantmätare i utbyte mot viss annan personal och därutöver ett kartritnings

biträde. Omkostnaderna beräknas därutöver öka. (+ 143 691 kr.) 

Lokala skattemyndigheten. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 201 000 kr. 

10. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs en assistent. Vidare beräknas omkostnaderna öka. (+ 100 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheten. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 67 000 kr. 

12. Länsstyrelsen begär medel för extra personal. ( + 60 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 12 346 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 2 511 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 1 535 000 kr. eller sammanlagt 

16 392 000 kr. Jag har därvid beräknat 230 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom skattekontrollen och bil- och körkortsregistret. För engångs

utgifter bl. a. för anskaffning av inventarier och utrustning har preliminärt 

beräknats 63 000 kr. Jag har även beräknat 152 000 kr. till lokala skatte

myndigheten för handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrol

len. Slutligen har jag beräknat preliminärt Il 000 kr. i engångsutgifter bl. a. 

för inköp av inventarier och utrustning till lokala skattemyndigheten. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. I 574 294 kr. 

2. För service, samordnings- och in
formationsuppgifter behövs på planer
ingskansliet en byrådirektör. Den ökade 
arbetsbelastningen på juridiska enheten 
motiverar en utökning av personalen 
med en länsasscssor. För utökade ar
betsuppgifter med bl. a. bostadsbygg
nadsprogram behövs på regional
ekonomiska enheten en byrådirektör. 
Naturvårdsenheten behöver för arbetet 
med uppgifter inom allmänna naturvår
den tillföras en förste byråinspektör och 
för inventeringsuppgifter inom de vär
defullaste områdena för den fysiska 
riksplancringen en förste byråinspektör. 
(+519824 kr.) 

3. Från rekryteringssynpunkt är det 
angeläget att den nuvarande amanuens
tjänsten vid rcvisionsenheten byts ut 
mot en förste byråsekreterartjänst. Där
utöver begärs ytterligare en förste by
råsekreterare. Mervärdeskatteenhetens 
personal bör förstärkas med en förste by
råinspektör. Vidare begärs viss personal 
för den omorganiserade skatteförvalt
ningen. (+ 287 412 kr.) 

4. De nya arbetsuppgifter som under 
senare år lagts på bil- och körkortsrc
gistret nödvändiggör att allmänna en
heten tillförs en tjänst som byråassis
tent. Den handläggande personalen på 
rättsenheten är otillräcklig och bör utö
kas med en förste byråsekreterare. So
cialkonsulcntorganisationen bör förstär
kas i Blekinge län med ytterligare en 
socialkonsulent med placering på 
länsstyrelsen. ( + l 54 305 kr.) 

5. Administrativa enheten bör tillfö
ras två förste byråsekreterare för arbets
uppgifter sammanhängande med admi
nistrativ service och utbildningsfrågor 
inom länsstyrelsen. Vidare begärs en 
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tjänst som tryckare och en som assistent. ( + 316 052 kr.) 

6. Länspolischefens expedition bör förstärkas med en förste byråsekre

terare. (+ 79 935 kr.) 

7. Vidare begärs medel .. för biträdespersonal och tillfällig personal. 

(+ 605 178 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. (+I 031 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 212 000 kr. 

b) Anspråken på överlantmätaren har ökat och personalen bör utökas 

med en biträdande överlantmätare. Slutligen beräknas omkostnaderna öka. 

(+ 243 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 647 000 

kr. 

11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs i Karlskrona fögderi en handläggare och en assistent, i Ronneby 

fögderi en handläggare och en assistent samt i Karlshamns fögderi en as

sistent. Därutöver begärs i Ronneby fögderi en assistent. ( + 472 000 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 391 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne-och prisomräkning m. m. 515 536 kr. 

14. Arbetsbördan avseende allmänna mål m. m. motiverar att Karlshamns 

och Karlskrona distrikt tillförs vartdera en assistent. I Karlshamns distrikt 

begärs vidare en biträdande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekre

terare.(+ 144464 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas minska. (- 86 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 23 533 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 6 834 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 190 000 kr. eller sammanlagt 

34 557 000 kr. Jag har därvid beräknat 350 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom skattekontrollen, förvaltningsrättskipningen och bil- och 

körkortsregistret samt för biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. an

skaffning av inventarier och utrustning samt tjänstebil har preliminärt be

räknats 110 000 kr. Jag har även beräknat 376 000 kr. till lokala skattemyn

digheterna för handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 

Vidare har jag beräknat preliminärt 305 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för 

flyttning av lokala skattemyndigheten i Karlshamns fögderi och för inköp 

av inventarier och viss utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 

Jag har slutligen beräknat preliminärt 10 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för 

inköp av inventarier och utrustning till kronofogdemyndigheten i Karls

hamns distrikt. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. rn. I 338 080 kr. 

2. Med hänsyn till de ökade kraven 

på såviil intern som extern information 

behövs en informationssekreterarc. För 

tjänstgöring som landshövdingens se

kreterare yrkas en tjänst som byråassis

tent i utbyte mot tjänst i lägre lönegrad. 

På planeringskansliet begärs som arbets

kraftsförstärkning en byrådirektör och 

för arbetsuppgifter inom priskontrollen 

en byråassistent. För handläggning av 

nytillkomna ärendegrupper inom regio

nalekonomiska enheten behövs en för

stärkning med ytterligare en förste by

råsekreterare. På naturvårdsenheten be

hövs för tillsyn enligt miljöskyddslagen 

en byrådirektör och för tillsyn inom den 

allmänna naturvården en förste byråin

spektör. För översiktligt utredningsar

bete med den fysiska riksplaneringen 

behövs på planenheten en byrådirektör 

och en förste byråsekreterare. För plan

läggningsarbete inom det ekonomiska 

försvaret behövs på försvarsenheten en 

byråassistent och för besiktning av en

skilda skyddsrum en byråingenjör. Som 

biträde till länsantikvarien begärs en as

sistent. ( + 921 541 kr.) 

3. I samband med genomförandet av 

en ny taxeringsorganisation bör ett skat

techefens kansli inrättas och bemannas 

med hl. a. en förste byråsekreterare. 

Granskningsorganisationen bör tillföras 

tio handläggare. Dataenheten behöver 

tillföras en assistent som skiftledare. 

(+I 136 312 kr.) 

4. För arbetsuppgifter av juridisk na

tur behövs på allmänna enheten en för

ste länsnotarie. ( + 92 942 kr.) 

5. För handläggning av ärenden om 

personalsamverkan och utbildning 

m. m. och som förstärkning av den kva-
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lificerade personalen begärs på administrativa enheten två förste byråse
kreterare, varav den ene i utbyte mot en lands kanslist. ( + 225 705 kr.) 

6. För arbetsuppgifter avseende inspektion, samordning m. m. behövs 
en biträdande länspolischcf. (+ 141 902 kr.) 

7. Vidare begärs medel för biträdespersonal och tillfällig personal. 

(+ 2 184 518 kr.) 
8. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 383 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning rn. m. 112 000 kr. 
b) Enhetens personal behöver utökas med en byråingenjör och ett kart

ritningsbiträde. Vidare beräknas omkostnaderna öka. ( + 335 000 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 302 265 

kr. 
I I. Till de lokala skattemyndigheterna behövs 18 fasta biträdestjänster, 

som för närvarande avlönas med medel för tillfällig personal. För vartdera 
Klippans, Simrishamns och Ängelholms fögderier föreligger behov av en 
expeditionsvakt. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadmi
nistrationen begärs vidare gemensamt för fögderierna tre handläggare och 

fyra assistenter. ( + 728 735 kr.) 
12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 25 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 7 326 kr. 
14. För en ändrad fördelning av utmätningsmannaansvaret behövs i Häss-

leholms distrikt en biträdande kronofogde och en förste kronoassistent i 
utbyte mot en kronofogdesekreterare och en kronoassistent. Vidare begärs 
ett biträde i distriktet. I samband med pågående omstrukturering av kro
nofogdedistriktet och därav ändrad arbetsfördelning behövs i Kristianstads 
distrikt en kronokommissarie i utbyte mot en kronoassistent. Vidare behövs 
i distriktet för administrativa göromål en förste byråsekreterare och därutöver 
en expeditionsvakt. Till Ängelholms distrikt behövs en förste kron.oassistent 
i utbyte mot en kronoassistent och därutöver ett kvalificerat biträde. Ge
mensamt för distrikten begärs vidare en kronofogdesekreterare och medel 
för tillfällig arbetskraft. ( + 569 674 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 571000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 35 015 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 999 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 7 682 000 kr. eller sammanlagt 
52 696 000 kr. Jag har därvid beräknat I 168 000 kr. för handläggare med 
uppgifter inom skattekontrollen och administrativa enheten samt för bi
trädespersonal. För engångsutgifter för anskaffning av inventarier och ut
rustning har preliminärt beräknats 63 000 kr. Jag har även beräknat 528 000 
kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande personal för utbygg-
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naden av skattekontrollen. Vidare har jag beräknat preliminärt 36 000 kr. 

i engångsutgifter bl. a. ror inköp av viss utrustning till lokala skattemyn

digheten i Simrishamns fögderi. Slutligen har jag beräknat preliminärt 

491 000 kr. i engångsutgifter för tlyttning av kronofogdemyndigheterna i 

Hässleholms och Kristianstads distrikt. 
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Länss(rrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 5 268 124 kr. 

2. För att kunna tillgodose det snabbt 

ökande behovet av uppföljning av pla

nering, extern information m. m. behö

ver regionalekonomiska enheten tillfö

ras en biträdande planeringsdirektör. På 

enheten begärs vidare på grund av ök

ningen av de kvalificerade biträdesgö

romålen en assistent. Naturvårdsenhe

ten behöver tillföras en biträdande na

turvårdsdirektörstjänst för att avlasta 

enhetschefen vissa ledningsfunktioner. 

För arbetet med naturvårdsplanens 

genomförande fordras ytterligare en by

rådirektör. För samordnings- och 

samrådsuppgifter på planenheten yrkas 

en biträdande länsarkitekt och för be

redning av ärenden i samband med riks

planeringen en arkitekt. För informa

tion och tillsyn samt utredningsarbete 

med anledning av den nya livsmedels

lagen behöver länsstyrelsen tillföras en 

förste byråinspektör. För länsstyrelsens 

nya arbetsuppgifter inom kulturminnes

vården fordras förstärkning med en by

rådirektör. För planläggningsuppgifter 

inom fredskatastrofsektorn begärs en 

byråassistent på försvarsenheten. 

(+ 950 720 kr.) 
3. För handläggning av ökat antal be

sviirsmål samt för offensiv verksamhet 

begärs två taxeringsintemlenter till tax

eringsenheten. För arbetet med efter

granskning av taxeringar m. m. yrkas 

vidare två förste byråsekreterare. På 

grund av ökade arbetsuppgifter behöver 

revisionsenheten tillföras ytterligare en 

förste byråsekreterare. Mervärdeskatte

enheten behöver för utökad kontroll av 

mervärdeskattedeklarationer tillföras 

två förste byråsekreterare. På grund av 

ökad skifttjänstgöring bör dataoperatö

rerna förstärkas med en assistent. För 
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den nya skatteorganisationen begärs en biträdande skattechef och 24 hand
Wggarc, varav en för ledningsuppgifter. (+ 3 051 861 kr.) 

4. l'å grund av ökning av ärendebalansen inom rättsenheten begärs två 
länsassessorer. För administrativa uppgifter behöver rättsenheten tillföras 
en byrådirektör. ( + 368 000 kr.) 

5. För handläggning av personalärenden inom den lokala polisorgani
sationen bör länspolischefens expedition förstärkas med en byråassistent. 
( + 74 370 kr.) 

6. for det ökade arbetet med samrådsförfarnnde i personalfrågor begärs 
en förste byråsekreterare på administrativa enheten. För enheten begärs vida
re för uppläggning av lönegarantiärenden en förste byråsekreterare och får 
handläggning av arkiv- och biblioteksfrågor två assistenter. ( + 228 789 kr.) 

7. Vidare begärs medel får främst biträdespersonal och tillfällig personal. 
(+ 4 957 136 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 4 564 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 358 000 kr. 
b) Lantmäterienhetens personal bör förstärkas med ytterligare en byrå

dircktör. ( + 102 000 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 3 059 408 

kr. 
11. I vartdera Eslövs. Helsingborgs, Landskrona, Trelleborgs och Ystads 

fögderier begärs på grund av den ökade arbetsmängden en fögderisekreterare. 
I Helsingborgs, Landskrona och Lunds fögderier begärs därutöver assistenter 
och medel för biträdespcrsonal och expeditionsvakter m. m. För den nya 
granskningsorganisationen inom skatteadministrationen behövs får fögde
rierna fyra handläggare och 13 assistenter. ( + 4 428 592 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 1 153 000 kr.) 
Kronofogdemyndighetema. 13. Lönc- och prisom~äkning m. m. I 147 186 

kr. 
14. I Landskrona distrikt behövs en biträdande kronofogde i utbyte mot 

en kronofogdesekreterare. I Malmö distrikt beglirs på grund av ökningen 
av enskilda mål m. m. en assistent och for handläggning av lönegaran
tiärenden en assistent. Därutöver begärs ytterligare en kronoassistent. För 
distrikten begärs vidare medel för biträdespersonal och tillfällig personal. 
(+925814 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 651 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet får 
län::::styrclsen till 78 674 000 kr., får lokala skattemyndigheterna till 
34 636 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 22 134 000 kr. eller sam
manlagt 135 444 000 kr. Jag har därvid beräknat 3 527 000 kr. för handläggare 
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med uppgifter inom skattekontrollen, förvaltningsrättskipningen och ad
minism1tiva enheten samt för biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. 
för anskaffning av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 
635 000 kr. Jag har även beräknat I 256 000 kr. till lokala skattemyndig
heterna för handläggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. 
Slutligen har jag beräknat preliminärt 261 000 kr. i engångsutgifter bl. a. 
för inventarier och viss utrustning till lokala skattemyndigheterna i Lunds 
och Malmö fögderier samt preliminärt 50 000 kr. i engångsutgifter för inköp 
av inventarier och viss utrustning till kronofogdemyndigheterna i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkni ng m. m. l 118 032 kr. 

2. För långsiktiga utrednings- och 

plancringsuppgifter bör planeringskans

liet tillföras en förste byråsekretera

rerbyrådirektör. På planeringskansliet 

begärs vidare två assistenter. Priskon

toret bör förstärkas med ytterligare en 

byråassistent. För att bemästra arbets

uppgifterna inom juridiska enheten bör 

enheten tillföras ytterligare en 

länsasscssor. För att kunna skapa kon

tinuitet i handläggningen av viktigare 

planeringsuppgifter behövs på regional

ekonomiska enheten ytterligare en by

rådirektör. På enheten begärs vidare en 

amanuens. För handliiggning av löpan

de naturvårdsärenden och för initiativ 

till skydd och vård av natur krävs en 

byråclirektör och för provtagnings- och 

analysverksamhet m. m. en byråingen

jör samt för utförande av sammanställ

ningsarbeten och kartritning en assis

tent. På planenheten begiirs för den fy

siska riksplaneringen m. m. en arkitekt. 

(+ 956 124 kr.) 

3. På grund av den ökade arbetsvo

lymen och balansen av obehandlade be

svär bör taxeringsenhcten förstärkas 

med en taxeringsintendent. Vidare be

gärs på enheten en assistent. Revisions

enheten bör tillföras tre förste byråse

kreterare, tre förste taxeringsinspektö

rer. fem taxeringsinspektörer och en as

sistent. För erhållande av en nödvändig 

förbättring av skattekontrollen bör mer-

värdcskatteenhetens 

med en förste 

( + 1 287 922 kr.) 

personal utökas 

byråinspektör. 

4. För beredning av mål 

länsskatterätt och fastighetstaxerings

rätt behövs ytterligare en byråassistent 

på rättsenheten. Allmänna enhetens 

personal bör med hänsyn till arbetsbe-
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lastningen utökas med bl. a. två assistenter. ( + 217 153 kr.) 

5. För att på ett tillfredsställande sätt klara arbetsuppgifterna på 

länspolischefons expedition bör expeditionen förstärkas med en assistent. 

På expeditionen behövs vidare en kvalificerad föredragande och den bör 

därför förstärkas med en polisintendent. (+ 198 549 kr.) 

6. För administration av personalutbildning m. m. behövs på den ad

ministrativa enheten en förste byråsekreterare. På enheten begärs vidare 

två assistenter, en arkivassistent samt en expeditionsförman. (+ 362 482 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och tillfällig personal. 

(+ 1245738 kr.) 

8. Vidare beräknas omkostnaderna öka. (+ 805 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 301 000 kr. 

b) För beredning av fastighetsbildningsärenden m. m. bör lantmäterien

hetens personal förstärkas med en byråingenjör. Vidare beräknas omkost

naderna öka. ( + 199 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 227 609 

kr. 

11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs i Falkenbergs, Kungsbacka och Varbergs fögderier tre handläggare 

och tre assistenter. Vidare begärs i samma fögderier tre fögderisekreterare 

för avlastning av fögdericheferna. För de alltmer ökande arbetsuppgifterna 

på myndigheternas taxeringsdetaljer föreligger i Kungsbacka och Varbergs 

fögderier behov av en fögderiassistent. I Halmstads fögderi motiverar ar

betsmängden att personalen utökas med två assistenter. I Falkenbergs fögderi 

begärs en förstärkning av personalen med en assistent och två biträden 

och i Kungsbacka fögderi en assistent och ett biträde. Därutöver begärs 

för samtliga fögderier medel för extra och tillfällig personal. ( + 1 484 391 

kr.) 
12. Omkostnaderna beräknas minska. (- 274 000 kr.) 

Krono,fogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 4 79 912 kr. 

14. I Halmstads distrikt begärs en expeditionsvakt och medel för tillfällig 

personal. I Varbergs distrikt begärs med hänsyn till arbetsbelastningen en 

kronofogdesekreterare samt två biträden. Därutöver begärs medel för prak

tikplatser. ( + 424 088 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas minska. (- 8 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 30 I 87 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 8 061 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 740 000 kr. eller sammanlagt 

42 988 000 kr. Jag har därvid beräknat 964 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen och förvaltningsrättskipning-
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en samt för biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av 

inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 160 000 kr. Jag har 

även beräknat 456 000 kr. till lokala skattemyndigheterna i Falkenbergs, 

Kungsbacka och Varbergs fögderier för handläggande personal för utbygg

naden av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 38 000 

kr. i engångsutgifter bl. a. för inköp av inventarier och utrustning till lokala 

skattemyndigheterna i länet. 
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Länssryrelsen. 1. Löne- och prisom

räkning m. m. 3 564 000 kr. 

2. För utredningsverksamhet och 

prisövervakning behövs en byråassis

tent på priskontoret. För de kraftigt utö

kade arbetsuppgifter som åligger 

länsveterinären behövs en biträdande 

länsveterinär. Genomförandet av för

ordnanden enligt naturvårdslagen samt 

sam rådsförfarandet i ärenden enligt mil

jöskyddslagen rn. m. gör att juridiska 

enheten bör förstärkas med en 

länsassessor. Ökade samhällsplaner

ingsuppgifter på länsnivå medför behov 

av en amanuenstjänst som nyrekryte

ringstjänst på regionalekonomiska en

heten. För naturvårdsplanering bl. a. 

inom ramen för den fysiska riksplaner

ingen behövs på naturvårdsenheten en 

förste byråinspektör. För arbetsuppgifter 

enligt miljöskyddslagen begärs en förste 

byråingenjör och för tillsynsuppgifter 

inom allmänna naturvården en förste 

byråinspektör. För översiktlig natur

och landskapsvårdsplanering samt täkt

tillsyn begärs vidare två förste byråin

spektörer. För skyddsrumsinspektioner 

behövs två förste byråingenjörer på för

svarscnheten. (+ 993 000 kr.) 

3. För bl. a. samordnande planering 

och för att biträda skattechefen i den 

planerade nya organisationen av skat

teavdelningen fordras en biträdande 

skattechef. för att nedbringa balansen 

av taxeringsmål behövs förstärkning 

med två taxeringsintendenter och två 

förste byråsekreterare. För fullgörande 

av arbetsuppgifter som allmänt ombud 

i uppbörds- och mervärdeskattefrågor 

yrkas en avdelningsdirektör. För den 

nya granskningsorganisationen inom 

skatteadministrationen begärs 20 hand

läggare. ( + 2 358 000 kr.) 

4. För att bemästra den besvärande 
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balanssituationen i fråga om skattemål fordras förstärkning av rättsenhetens 
personal med en länsassessor. Som ersättning för de genom notariereformen 
förlorade föredragandena i länsskatterätten·behövs ytterligare en läns notarie. 
Allmänna enheten behöver med hänsyn till arbetsbelastningen tillföras ytter
ligare en liinsässessor och en länsnotarie. (+ 412 000 kr.) 

5. En förstärkning av länspolischefens expedition med en biträdande 
länspolischef är oundgiingligen nödvändig. (+ 142 000 kr.) 

6. För att möta de ökade anspråk som ställs på personaladministrationen 
bör administrativa enheten tillföras ytterligare en förste byråsekreterare och 
för de omfattande arbetsuppgifterna med lönegarantiärenden ytterligare en 

förste byråsekreterare. ( + 160 000 kr.) 
7. För utbildnings- och övningsverksamheten behövs på civilbefälhava-

rens kansli en byrådirektör. ( + 126 000 kr.) 
8. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal. ( + 3 4 79 000 kr.) 
9. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 1 869 000 kr.) 

I 0. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 235 000 kr. 
b) Omkostnaderna beräknas öka. ( + 560 000 kr.) 
Lokala skarremyndighererna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 3 617 000 

kr. 
12. För handläggning av nya arbetsuppgifter och på grund av ökad ar

betsvolym begiirs i Munkedals fögderi en assistent. I Mölndals fögderi behövs 
på grund av folkökningen en fögderisekreterare och som gruppledare för 
kvalificerade arbetsuppgifter m. m. två assistenteroch ett kvalificerat biträde. 
Som ansvarig för fastighetsregistret behövs i Uddevalla fögderi ett kva

lificerat biträde. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadmi
nistrationen behövs i vartdera av Kungälvs, Munkedals och Strömstads fög

derier en handläggare och vidare I 3 assistenter, varav åtta i Göteborgs fögderi 
och en i vartdera Kungälvs, Munkedals, Mölndals, Strömstads och Ud
devalla fögderi. t+ 1613000 kr.) 

Krono./ogdemyndighererna. 14. Löne- och prisomräkning m. m. 1 339 000 
kr. 

15. I Göteborgs distrikt begärs för personaladministrativa ärenden en för
ste byråsekreterare, för lönegarantiärenden och löneutmätningsmål en kro
nokommissarie och en förste kronoassistent, för enskilda mål fyra förste 
kronoassistenter samt därutöver två kvalificerade biträden och en mate
rialförvaltare. I Cddevalla distrikt begärs på grund av utökade arbetsuppgifter 

ett biträde. ( + 821 000 kr.) 
16. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 134 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 79 149 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
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45 554 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 23 696 000 kr. eller sam

manlagt 148 399 000 kr. Jag har därvid beräknat 2 843 000 kr. för handläggare 

med uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen och administrativa en

heten samt för biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning 

av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 273 000 kr. Jag har 

även beräknat 1 259 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande 

personal för utbyggnaden av skattekontrollen samt för en handläggare vid 

lokala skattemyndigheten i Mölndals fögderi. Slutligen har jag beräknat pre

liminärt 51 000 kr. i engångsutgifter för inköp av inventarier och utrustning 

till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 2 297 413 kr. 

2. För priskontroll och utredande 

verksamhet behövs på priskontoret en 

byråassistent. För information av olika 

länsstyrelseprojekt m. m. begärs på pla

neringskansliet en informationssekrete

rare. För handläggning av ärenden rö

rande yrkesmässig trafik samt besvär 

över byggnads- och hälsovårdsnämnds 

beslut behöver juridiska enheten tillfö

ras en länsassessor. För administration 

av ADB-rutiner och ADB-register 

m. m. behövs på regionalekonomiska 

enheten en förste byråsekreterare. "ia

turvårdsenheten bör för genomforande 

av en rationell arbetsfördelning m. m. 

tillföras en avdelningsdirektör. På en

heten begärs därutöver en byrådirektör 

för tillsynsverksamhet beträffande luft

och vattenmiljön, en förste byråinspek

tör för samråd rörande skogsavverk

ning, en byråassistent för handläggning 

av administrativa iirenden och slutligen 

en laboratorieassistent. Planenheten be

höver förstärkas med en byrådirektör 

och en förste byråsekreterare för med

verkan i den fysiska riksplaneringen och 

länsplaneringen. ( + 957 843 kr.) 

3. Länsstyrelsen behöver för den nya 

taxeringsorganisationen tillföras nio 

handläggare. På mervärdeskatteenheten 

begiirs två byråassistenter i utbyte mot 

två landskanslister i befordringsgång. 

( + 835 668 kr.) 

4. Som föredragande och beslutande 

i vissa socialärenden och körkortsfrågor 

samt vägtrafikskatteiirenden bör all

männa enheten förstärkas med en 

länsassessor. for handläggning av ären

den om kilometerskatt begärs vidare en 

byråassistent. För avlastning av ordför

andena i länsrätt och länsskatterätt be

gärs en byråassistent. Den fortsatta ut-
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byggnaden av skatteavdelningen har medfört att antalet komplicerade skat

temål har ökat. Rättsenheten bör dlirför tillföras ytterligare en Hinsassessor. 

( + 333 496 kr.) 
5. Administrativa enheten bör med hänsyn till de nya anställningsskydds

lagarna med åtföljande avtal och personalens ökade krav på personalsociala 

åtgärder m. m. tillföras en byrådirektör. För handläggning av arkivärenden 

begärs en assistent och för ledning av arbetet på löncdetaljen en assistent. 

För arbetet med resultatanalys och verksamhetsplanering begärs en byrå

assistent i utbyte mot en landskanslist i befordringsgång. ( + 374 838 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdespersonal och tillfällig personal. 

( + 2 890 742 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 1 162 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 104 911 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal bör förstärkas med två biträden, varav 

ett kvalificerat. Vidare beräknas omkostnaderna öka. ( + 417 089 kr.) 

Lokala skaflemyndigheterna. 9. Löne- o<.:h prisomräkning m. m. 718 055 

kr. 

JO. 1 Borås fögderi begärs som ar~etsledare vid ATP-avdelningen en as

sistent i utbyte mot ett kvalificerat biträde. I Kinna fögderi begärs ett biträde 

och i Trollhättans fögderi medel för tillfällig arbetskraft. För en utbyggnad 

av den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

sammanlagt fem handläggare och tio assistenter. ( + I 635 945 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 707 000 kr.) 

Kronofogdernyndigherema. 12. Löne-och prisomräkning m. m. 455 946 kr. 

13. I Borås distrikt behövs en telefonist. Trollhättans distrikt bör tillföras 

en biträdande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. Vidare 

begärs medel för tillfällig personal i distrikten. (+ 393 054 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 47 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 46 114 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

16 256 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 249 000 kr. eller sam

manlagt 71 619 000 kr. 1 ag har därvid beräknat I 089 000 kr. för handläggare 

med uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen samt för biträdesper

sonal. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av inventarieroch utrustning 

har preliminärt beräknats 166 000 kr. Jag har även beräknat 904 000 kr. 

till lokala skattemyndigheterna i Ale-Vättle, Alingsås, Kinna, Trollhättans, 

Ulricehamns, Vänersborgs och Åmåls fögderier för handläggande personal 

för utbyggnaden av skattekontrollen. Vidare har jag beräknat preliminärt 

638 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för flyttningar av lokala skattemyndig

heterna i Alingsås, Vänersborgs och Åmåls fögderier samt inköp av in

ventarier och viss utrustning till lokala skat.temyndigheterna i länet. 



Prop. 1976177:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 70 

län 

I I I 

1--
++ 

°' I °' + + 

NN<""'lVI- I I 
00 NNN 

'° +++++ 

+++++ 

Nt.n..::t'll)r- I I 
0 r"'IQ'\.0 
V) ("~ '° ("""') .... 

+++++ 

+++++ 

r-o"':1'f-("f')(""') I 
-.o-N-1.f)~ 
0 .-ooN 
r-

+ +++ + + 

...OOOr')"":t'O"r")O\ 0 
0 Nt-:x:>,.......VI ....0 
-c::t" -oo-o "'~ .... 
+++++ + + 

O\N\Or-O"l.t-00 VI 
....OMN"""Or")'-0 N 
IF) lF'!""'r'),........-
.... N-
N 

I I :';l ,.... 
+ 

I I '"!' g 

I I ~i ,.... . 

"' 
Q'I 

"' I ! Q .... 
+ 

I I :::::; 

"' 
+ 

I I -1· :::::; 
OIO 

l;; I ;!_ .... 
<") 

+ + 

V) 00 ..... 
0--0 ..... ..... ,.... 
+ + + 

länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 855 169 kr. 

2. För de informationsuppgifter som 

åvilar länsstyrelsen behövs en informa

tionssekreterare. På priskontoret begärs 

ytterligare en byråassistent. Juridiska 

enheten behöver tillföras ytterligare en 

länsassessor. Regionalekonomiska en

heten bör förstärkas med en biträdande 

planeringsdirektör och en förste byråse

kreterare. för fortsatt planering av land

skapsvårdande beredskapsarbeten be

gärs en förste byråinspektör. För planer

ing, främst fysisk riksplanering och där

till knutna arbetsuppgifter, behöver na

turvårdsenheten vidare tillföras en by

rådirektör. För att bemästra den ökade 

lirendemängden bör planenheten tillfö

ras en byråingenjör. För att de ökade 

arbetsuppgifterna hos länsveterinären 

skall medhinnas erfordras en biträdande 

länsveterinär. (+ 857 192 kr.) 

3. Den nya granskningsorganisatio

nen inom skatteadministrationen bör 

tillföras sju handläggare. Taxeringsen

heten behöver förstärkas med två assis

tenter. Revisionsenheten bör för gransk

ning av större företag tillföras en byrå

direktör. För att kunna utöka verksam

heten med avstämning av mervärdes

kattedeklarationer mot inkomstdeklara

tioner behövs ytterligare en assistent på 

mervärdeskatteenheten. Uppbördsen

hetens biträclespersonal bör förstärkas 

med en assistent. ( + 1 057 473 kr.) 

4. För handläggning av körkorts- och 

bilärcnclcn begärs på allmänna enheten 

en byråassistent. Vidare bör allmänna 

enhetens personal utökas med en 

liinsasscssor alternativt länsnotarie i be

fordringsgång. För arbetet med kilome

terskatt behövs vidare en assistent. För 

att målbalansen på sikt skall kunna av

klaras erfordras att rättsenheten tillförs 
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en länsassessor och två förste byråsekreterare. (+ 509 444 kr.) 

5. På administrativa enheten behövs en förste byråsekreterare som skall 

svara för utbildningsverksamheten vid länsstyrelsen. ( + 89 417 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdespersonal, extra personal m. m. 

(+I 011 305 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. ( + I 539 000 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 132 000 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal bör utökas med en expeditionsvakt. Vida

re beräknas omkostnaderna öka. ( + 171 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 329 648 

kr. 

10. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs för fögderierna fem handläggare och fyra assistenter. Därutöver begärs 

medel för årsarbetskrafter. ( + 1 112 352 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 85 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne-och prisomräkning m. m. 761 570 kr. 

13. I Mariestads distrikt fordras förstärkning med en assistent för att kun-

na möta de ökade krav som ställs på indrivningsarbetet. I Skövde distrikt 

begärs en biträdande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. 

Vidare yrkas medel för anställande av extra personal. ( + 232 430 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+JO 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 33 649 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 330 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 496 000 kr. eller sammanlagt 

49 475 000 kr. Jag har därvid beräknat 941 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom skattekontrollen och förvaltningsrättskipningen samt för bi

trädespersonal. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av inventarier och 

utrustning har preliminärt beräknats 114 000 kr. Jag har även beräknat 

687 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande personal för 

utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 

37 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för inköp av inventarier och viss utrustning 

till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom
riikning m. m. I 796 232 kr. 

2. För bättre extern och intern infor
mation och för beredning av vissa större 
iirenden behövs en byrådirektör på pla

neringskansliet. En kraftigt ökad arbets
belastning medför på juridiska enheten 
behov av en länsassessor. För regiona
lekonomiska enheten fordras en tjänst 

som bitriidande planeringsdirektör och 
en tjänst som forslc byråsekreterare. För 
tillsynsarbeten avseende industriell mil
jövård begHrs två förste byråingenjörer 
på naturvårdsenheten och för den all

männa naturvården en förste byråin
spektör. De omfattande planeringsinsat
serna medför behov av en bitriidande 
länsarkitekt. För besiktning av skydds
rum behövs på försvarsenheten en by
råingenjör. För priskontroll och inten
sifierad prisövervakning behövs en by
råassistent på priskontoret. Den ökade 
kontrollvcrksamheten inom livsmedel
sområdet medför behov av en bitriidan
de Wnsvctcrinär. ( + I 126 910 kr.) 

3. Omorganisationen av skatteavdel
ningen medför behov av ytterligare en 
taxeringsdirektör. Ett skattechefens 
kansli bör inrättas och tillföras en by
rådirektör. Den pågående utbyggnaden 
av texeringsinspektörsorganisationen 
medför behov av ytterligare en tax

cringsintendent. På taxcringsenheten 
begärs vidare som föreståndare för 

länsstyrelsens deklarationsarkiv en ar
kivföreståndare. För en utökad rcvi

sionsverksamhct behövs på rev1s1ons

enheten en byrådirektör. De ökade ar
betsuppgifterna medför behov av en för
ste byråsekreterare på merviirdeskatte
enheten. (+618611 kr.) 

4. Besvärsärenden beträffande väg
trafikskatt och förseningsavgifter har 
ökat kraftigt och allmänna enheten bör 
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förstiirkas med en förste byråsekreterare. i\ ven rättsenheten bör tillföras 
en förste byråsekreterare på grund av de alltmer komplicerade skattemålen. 
(+ 171 784 kr.) 

5. Den ökade arbetsbelastningen på länspolischefens expedition medför 
behov av en biträdande länspolischef. För avlastning av polispersonalens 
arbetsuppgifter begiirs vidare en assistent. (+ 211 588 kr.) 

6. Den ökade personalutbildningen kräver att administrativa enheten till
förs en förste byråsekreterare. ( + 92 942 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och extra personal. 
( + I 746 933 kr.) 

8. Omkostnaderna beriiknas öka. ( + 510 000 kr.) 
9. Lintmäterienheten. 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 270 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. {+ 70 000 kr.) 
Lokala skat1emyndigheterna. 10. Löne- och prisomriikning m. m. 580 000 

kr. 
11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs i länet 18 handläggare. I Arvika. Karlstads, Kristinehamns, Sunne 
och Säfne fögderier begärs vidare sammanlagt sju kvalificerade biträden. 
Gemensamt för fögderierna begärs därutöver medel för tillfällig personal. 
(+ 2 328 000 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 458 000 kr.) 
Kronojogdemyndigheterna. 13. Löne-och prisomräkning m. m. 474 000 kr. 
14. I Arvika distrikt begärs för placering på centralavdelningen ett kva-

lificerat biträde. l Karlstads distrikt erfordras för kvalificerade göromål en 
kronokommissarie. I distriktet begiirs vidare förstärkning av personalen med 
två biträden, varav ett kvalificerat. ( + 278 000 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 133 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 34 878 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
11 547 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 7 561 000 kr. eller sam
manlagt 53 986 000 kr. Jag har därvid beräknat 459 000 kr. för handläggare 
med uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen, förvaltningsrättskip
ningen och administrativa enheten. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning 
av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 118 000 kr. Jag har 

även beräknat 840 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande 

personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Vidare har jag beräknat pre

liminärt 339 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för flyttning av lokala skatte
myndigheterna i Hagfors, Filipstads och Karlstads fögderier och inköp av 

telefonväxel till lokala skattemyndigheten i Sunne fögderi. Slutligen har 
jag beräknat preliminärt 110 000 kr. för flyttning av kronofogdemyndigheten 

i Karlstads distrikt. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. I 094 315 kr. 

2. Kravet på information mellan off
entliga och enskilda organ samt bättre 
samordning av utredningsverksamhe
tcn medför hehov av en byrådirektör på 
planeringskansliet. För arhetsuppgifter 
med priskontrollen fordras två byråas
sistenter. För arbetet med trafikplaner
ing och uppföljning av prograrnllelen av 

länsplaneringen behövs en byråsekrete
rare på regionalekonomiska enheten och 
för att avlasta handläggare med admi
nistrativa uppgifter en byråassistent. Då 
tillsynen enligt miljöskyddslagen är 
eftersatt bör naturvårdsenheten förstär
kas med en byrådirektör. För 
naturvårdsinventeringar och bedöm
ningar för säkerställande av angelägna 
naturvårdsobjekt behövs en byråinspek
tör och för huvudsakligast administra
tiva arbetsuppgifter en förste byråsekre
terare. För arbetsuppgifter med den fy
siska riksplaneringen finns på planen
heten behov av förstärkning med en för
ste byråsekreterare. För kontroll av all
männa och enskilda skyddsrum begärs 
en byråingenjör till försvarsenheten. För 
planering och administration av övning
ar med den lokala fcirsvars
organisationen begärs vidare på enheten 
två byråassistenter. Den väsentligt 
ökade arbetsbelastningen på 
länsveterinären medför behov av en bi
trädande länsveterinär. ( + 1 119 922 kr.) 

J. Den ökade balansen av taxerings
mål medför behov av ytterligare en 
handläggare på taxeri ngsenheten. Den 
nya granskningsorganisationen inom 
skatteadministrationen bör tillföras sex 
handläggare. ( + 574 668 kr.) 

4. För kvalificerade arbetsuppgifter 
på bil- och körkortsdetaljen behövs en 

byråassistent. Den väntade ökningen av 
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antalet mål till skatterätten medför behov av ytterligare en byråsekreterare 

till rättsenheten. ( + 155 585 kr.) 
5. På länspolischcfens expedition behövs för kvalificerade arbetsuppgifter 

en biträdande länspolischef och för handläggning av kansliärenden en by

råassistent. (+ 210 609 kr.) 

6. För information, introduktion och intern utbildning behövs en förste 

byråsekreterare på administrativa enheten. På enheten begärs vidare för att 

medarbeta vid viss skatteutbildning på såväl regional som lokal nivå en 

assistent. ( + 155 797 kr.) 

7. För biträdes personal och tillfällig personalm. m. begärs ytterligar~ me-

del. ( + 2 049 !04 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 411 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 140 000 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal bör utökas med ett kartritningsbiträde. 

Vidare beräknas omkostnaderna öka. ( + 154 000 kr.) 

Lokala skatiemyndigheterna. IO. Löne- och prisomräkning m. m. 334 200 

kr. 

11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs för lokala skattemyndigheterna fyra handläggare och sex assistenter. 

(+ 791 800 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 57 000 kr.) 

Kronq/ogdemyndigheterna. 13. Löne-och prisomräkning m. m. 346 600 kr. 

14. För uppehållande av kronofogdetjänster vid vakanser och arbete med 

konkursärenden yrkas en kronofogdesekreterare i länet. ( + 90 400 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 15 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 33 951 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 680 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 460 000 kr. eller sammanlagt 

50 091 000 kr. Jag har därvid beräknat 479 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen och förvaltningsrättskipning

en. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av inventarier och utrustning 

samt telefonväxel och tjänstebil har preliminärt beräknats 116 000 kr. Jag 

har även beräknat 448 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för hand

läggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag 

beräknat preliminärt 18 000 kr. i engångsutgifter för inköp ·av inventarier 

och utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Uinss~rre/sen. 1. Löne- och prisom
r~4kning m. m. I 348 013 kr. 

2. För planeringskansliets övergri
pande plancringsuppgiftcr och för vissa 

informationsuppgifter behövs en byrå
direktör. För att handläggarna på pla
neringskansliet skall kunna utnyttjas 
effektivt kriivs att de kan avlastas upp
gifter av rutinkaraktär. Kansliet bör där
för tillföras en assistent. Arbetsbelast
ningen på elen juridiska enheten moti
verar att personalen utökas med en 
liinsassessor. Regionalekonomiska en
hetens arbetsuppgifter har blivit alltmer 
kvalificerade och enheten bör diirför till
föras en biträdande planeringsdirektör. 
De nya arbetsuppgifterna motiverar 
vidare en förstärkning med en förste by
råsekreterare. För avlastning av natur
vårdsdirektören bör naturvårdsenheten 
tillföras en biträdande naturvårdsdirek
tör. För handläggning av vattenresurs
frågor begärs vidare en byrådirektör och 
för avarbetande av ärendebalans inom 
den <1llmänna naturvården en förste by
råinspektör. l\aturvårdscnhetens hand
läggare hör avlastas genom att enheten 
utökas med en assistent. ( + 558 126 kr.) 

3. Som ett led i den fortsatta upp
byggnaden av den nya granskningsor
ganisationen inom skatteadministratio
nen bör revisionsenheten tillföras två 
handläggare. Mcrvärdeskatteenheten 

bör för skatterevisionen tillloras en för
ste byråsekreterare. ( + 27:\ 898 kr.) 

4. För att verksamheten på allmänna 
enheten skall kunna fungera utan be

svärande balanser behövs ytterligare en 
länsassessor som ansvarig för körkorts
och bilärenden. För att handliigga kom
rnunalbcsvärsrnål och för att bereda so
cialmål till Wnsrätten begiirs en byråas
sistent. På enheten begärs vidare för 

ärenden inom bilregistret och för viig-
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trafikskatteärenden två assistenter. Målbalansen på rättsenheten ökar och 

enheten bör tillföras en länsassessor och en förste byråsekreterare. ( + 544 386 

kr.) 

5. För intern information och utbildning, introduktion och viss perso

nalvårdande verksamhet behövs på administrativa enheten en förste by

råsekreterare. ( + 92 942 kr.) 

6. Vidare begärs medel för bitriidespersonal och tillfällig personal. 

(+ 720 135 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 611 500 kr.) 

8. Lantmäterienheten 

a) Löne- och prisomräkning m. m. 78 000 kr. 

b) Lantmäterienhetens personal bör utökas med ett kvaliticerat biträde 

och en arkivassistent. ( + 188 000 kr.) 

Lokala skaffemyndighetema. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 500 650 

kr. 

10. För den nya granskningsorganisationen begärs i Fagersta fögderi en 

handläggare och en assistent, i Köpings fögderi en assistent, i Sala fögderi 

en handläggare och en assistent och i Västerås fögderi en assistent. Därutöver 

begärs i Västerås fögderi för nya arbetsuppgifter och ökad arbetsvolym en 

assistent och ett biträde samt medel för extra personal. ( + 791 350 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 207 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 312 183 kr. 

13. För tillfällig personal begärs ytterligare medel.(+ 149817 kr.) 

14. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 50 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 31574000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 330 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 109 000 kr. eller sammanlagt 

47 013 000 kr. Jag har därvid beräknat 506 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen och förvaltningsrättskipning

en. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av inventarier och utrustning 

samt tjänstebil har preliminärt beräknats 111 000 kr. Jag har även beräknat 

448 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande personal för 

utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 

43 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för inköp av inventarier och viss utrustning 

till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 1 530 000 kr. 

2. På grund av de alltmer omfattande 

informationsuppgifter som åläggs 

länsstyrelsens planeringsavdelning bör 

länsstyrelsen tillföras en informations

sckreterare. För handläggning av upp

gifter föranledda av prisstopp behövs en 

byråassistent. Med hänsyn till den 

ökade omfattningen av arbetet på juri

diska enheten begärs en länsassessor. 

De nya ~irendegrupper som påförts re

gionalekonomiska enheten medför be

hov av en byrådirektör. Enhetens ut

redningsvcrksamhet m. m. kräver vida

re en förstärkning med en förste byrå

sekreterare. För att utöva tillsyn över 

länets alla miljöfarliga industrier behö

ver naturvårdsenheten en förste byrå

ingenjör och för ärenden rörande land

skapsvårdsplanering och översiktlig all

män naturvårdsinventering en land

skapsarkitekt. För att fullgöra de arbets

uppgifter som enligt arbetsordningen 

ankommer på planenheten behövs en 

byrådirektör och en byråassistent. För 

rådgivning och samråd med kommuner 

och byggnadsnämnder m. fl. behövs 

vidare en byrådirektör. För att bemästra 

eftersläpningen inom planeringsarbetet 

behöver försvarsenheten en byråassis

tent. (+ 970 954 kr.) 

3. För att hålla balansen av besvärs

mål på en rimlig nivå behövs på tax

eringsenheten ytterligare en taxerings

intendent. På grund av ett ökat antal 

registreringar av deklarationer behöver 

mervärdeskatteenhetens personal för

stärkas med en förste byråsekreterare. 

Dataenhetens operatörspersonal måste 

med hänsyn till den höga datorbelägg

ningen utökas med en assistent. 

(+254167 kr.) 

4. För att bemästra arbetsbördan på 
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rättsenheten krävs att enheten tillförs en länsassessor och en förste by
råsekreterare. ( + 221 805 kr.) 

5. Arbetsuppgifterna på länspolischefens expedition har sådan omfattning 
att behov föreligger av en biträdande länspolischef. Länspolischefens ex
pedition bör vidare till fåras en kvalificerad administrativ befattningshavare. 
(+ 227 794 kr.) 

6. För bl. a. utbildning, information och vidareutveckling av företags
demokratiska samverkansformer m. m. behöver administrativa enheten 

ytterligare en förste byråsekreterare. För servicefunktionen begärs på grund 
av den stora arbetsbelastningen ytterligare en byråassistent och för hand
läggning av biblioteks- och arkivfrågor en assistent. ( + 232 690 kr.) 

7. Vidare begärs medel för biträdespersonal och extra personal m. m. 
(+ 3 656 590 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 1428000 kr.) 

Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 163 000 kr. 

b) För handläggning av såviil rent administrativa ärenden som mera in
vecklade ärenden om fastighetsregistrering bör lantmäterienheten tillföras 
en förste byråsekreterare. På enheten begärs dessutom medel för tillfällig 
personal och för biträdes personal. ( + 642 000 kr.) 

Lokala ska1temy11dighererna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 591 000 
kr. 

11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 
begärs tre handläggare och fem assistenter. Därutöver begärs i Avesta fögderi 
en fögderisekreterare, i Borlänge fögderi tre biträden, varav ett kvalificerat, 
i Falu fögderi en fögderisekreterare, ett kvalificerat biträde och två biträden 
samt i Mora fögderi ett kvalificerat biträde och två biträden. ( + 1 286 000 
kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 405 000 kr.) 
Kronofogdemyndigherema. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 741 000 kr. 
14. I Falu distrikt begärs en biträdande kronofogde i utbyte mot en kro-

nofogdesekreterare. I distriktet begärs vidare till följd av försvårat indriv
ningsarbete en kronoassistent. Vidare begärs medel för biträdespersonal i 
samtliga distrikt. ( + 724 000 kr.) 

15. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 233 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 35 233 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

11 223 000 kr. för kronofogdemyndigheterna till 7 225 000 kr. eller sam

manlagt 53 681 000 kr. Jag har därvid beräknat 492 000 kr. för handläggare 
med uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljöskyddet och skat
tekontrollen. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning av inventarier och 
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utrustning har preliminärt beräknats 98 000 kr. Jag har även beräknat 600 000 
kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande personal för utbygg
naden av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 74 000 
kr. i engångsutgifter bl. a. för inköp av inventarier och viss utrustning till 
lokala skattemyndigheterna i länet samt preliminärt 15 000 kr. i engångs
utgifter för bl. a. anskaffning av inventarier till kronofogdemyndigheterna 
i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Lönc- och prisom
räkning m. m. I 752 000 kr. 

2. Planeringskansliets personal är 
otillräcklig för fullgörande av kansliets 
huvuduppgifter och bör utökas med en 
byrådirektör. För att uppfylla statsmak
ternas intentioner vad gäller den kon
sumentpolitiska verksamheten i länet 
bör länsstyrelsen tillföras ytterligare en 
hemkonsulent. För arbetsuppgifter med 
priskontrollcn och prisövervakningen 
behövs ytterligare en byråassistent. På 
regionalekonomiska enheten begärs 
bl. a. för ledning av initiativ- och pro
jektverksamheten m. m. en avdelnings
direktör. På enheten begärs dessutom 
två amanuenser. För handläggning av 
löpande ärenden och för tillsyn inom 
den allmänna naturvården behövs på 
naturvårdsenheten en förste byråin
spektör. För tillsynsuppgifter inom mil
jöskyddsområdet behövs vidare en för
ste byråingenjör. För översiktlig natur
och landskapsvårdsplanering begärs 
därutöver en förste byråinspektör. Den 
ökade arbetsbelastningen på planenhe
ten motiverar att personalen utökas med 
en byrådirektör. För att avlasta funk
tionschefen med ärenden rörande en
skilda och allmänna skyddsrum m. m. 
begärs på försvarsenheten en förste by
råingenjör och för ledning av civilför
svarsövningar och orienteringar en för
ste byråinspektör. (+I 097 878 kr.) 

3. Länets och revisionsenhetens stor
lek gör att revisionsenheten behöver en 
arbetsledare i form av en avdelnings
direktör för den egentliga revisionsverk
samheten. För revisionsverksamhet bör 
vidare mervärdeskatteenhetcn tillföras 
en förste byråinspektör. Dataenhetens 
personal med arbetsledande funktioner 
är inte tillräcklig utan bör utökas med 
en byrådirektör. ( + 318 240 kr.) 
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4. Allmänna enhetens personal bör förstärkas med en förste liinsnotarie 
för handläggning av främst körkortsmål. För handläggning av utskänknings
ärendcn bör enheten vidare tillföras en förste byråsekreterare och för väg
trafikskatteärenden en byråassistent. Antalet mål på rättsenheten har ökat 
och rättsenheten bör därför tillföras en länsasscssor. ( + 359 300 kr.) 

5. En förste byråsekreterare bör tillföras administrativa enheten som ut
bildningsledarc. På enheten begiirs dessutom en arkivassistent samt en re
daktör som skall ansvara för intern information m. m. ( + 225 264 kr.) 

6. Behovet av personalfårstärkning på liinspolischefens expedition har bli
vit alltmer akut och expeditionen bör nu tillföras en bitriidande länspolischef. 
(+ 141 902 kr.) 

7. Vidare begärs medel för biträdande personal och tillfällig personalm. m. 
(+2012416 kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 389 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Lönc- och prisomräkning m. m. 150 000 kr. 
b) Lantmäterienhetens personal bör utökas med en byråassistent och en 

cxpeditionsvakt. Vidare beräknas omkostnaderna öka. ( + 326 000 kr.) 
Lokala skattemyndigheterna. IO. Löne- och prisomriikning m. m. 178 000 

kr. 
11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs för fögderierna fem handläggare och fem assistenter. Därutöver begärs 
på grund av nytillkomna arbetsuppgifter i Söderhamns fögderi en förstärk
ning med två kvalificerade biträden. (+ 947 000 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 160 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 814 000 kr. 
14. Personalen i Gävle distrikt bör förstärkas med två biträden.(+ 120 000 

kr.) 
15. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 60 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 35 365 000 kr., för lokala skattemyndigheterna. till 
l I 339 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 591 000 kr. eller sam
manlagt 55 295 000 kr. Jag har därvid beräknat 426 000 kr. för handläggare 
med uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen och administrativa en
heten samt för biträdespersonal. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning 
av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 43 000 kr. Jag har 
även beräknat 760 000 kr. till lokala skattemyndigheterna i Bollnäs, Hu
diksvalls, Ljusdals, Sandvikens och Söderhamns fögderier för handläggande 
personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat 
preliminärt 30 000 kr. i engångsutgifter för inköp av inventarier och ut
rustning till lokala skattemyndigheterna i länet. 
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Länssryrelsen. I. Löne- och prisorn

räkning m. m. I 731 667 kr. 

2. Behov föreligger av ytterligare två 

assistenter på priskontoret. För att av

lasta planeringsdirektören begiirs en av

delningsdirektör. För geokemisk under

sökning m. m. yrkas en liinsgeolog på 

regionalekonomiska enheten. Handläg

garpersonalen på samma enhet är helt 

otillrä<.:klig och bör utökas med tre förste 

byråsekreterare o<.:h två amanuenser. 

För tillsyns- och uppföljningsarbetc 

inom miljöskyddet behövs två förste by

råsekreterare och för naturvårdsinven

teringar m. m. en förste byråsekreterare. 

Enheten bör vidare tillföras en byråas

sistent för administrativa arbetsuppgif

ter. För utrednings- och planservice

verksamhet bör en byrådirektör tillföras 

planenheten, som också för administra

tiva arbetsuppgifter behöver en förste 

byråsekreterare. För att avlasta 

länsveterinären begärs en biträdande 

länsveterinär. (+I 621 521 kr.) 

3. Arbetsbelastningen på taxerings

enheten motiverar att enheten tillförs 

två taxeringsintendenter. Ökningen av 

antalet gåvoskatteärenden gör an upp

bördsenhetens personal bör utökas med 

en byråassistent. ( + 287 770 kr.) 

4. Den fortgående ökningen av 

länsskatterättens arbetsuppgifter gör att 

behov föreligger av ytterligare en 

länsasscsor och en förste byråsekreterare 

på rättsenheten. På grund av utökade 

arbetsuppgifter fordras ytterligare en 

förste byråsekreterare på bilregistret. 

(+ 304 319 kr.) 

5. För att avlasta länspolischefen bör 

en biträdande länspolischef tillföras 

länsstyrelsen. På länspolisd1efens expe

dition behövs därutöver för administra

tiva arbetsuppgifter en förste byråsekre

terare. ( + 221 609 kr.) 
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6. För fortsatt arbete med utveckling av verksamhetsplanering m. m. be

hövs på administrativa enheten en byrådirektör och får utbildning och intern 

information en förste byråsekreterare. För arbetsuppgifter med anledning 

av trygghetslagstiftningen fordras vidare en förste byråsekreterare och får 

biblioteksgöromål och arkivvård två assistenter. ( + 429 199 kr.) 

7. Vidare begärs medel för biträdespersonal och extra personal.(+ 941 915 

kr.) 

8. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 5 551 000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

aJ Löne- och prisomräkning m. m. 177 000 kr. 

b) Lantmiiterienhetens personal bör utökas med en biträdande överlant

mätare och en byråassistent och därutöver bör medel anvisas för extra per

sonal samt vissa fåljdkostnader m. m. (+ 759 000 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. IO. Löne- och prisomräkning m. m. 715 760 

kr. 

11. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs tre handläggare och fyra assistenter. ( + 832 240 kr.) 

12. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 361 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 668 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 40 212 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

11 053 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 951 000 kr. eller sam

manlagt 60 216 000 kr. Jag har därvid beräknat 407 000 kr. för handläggare 

med uppgifter inom skattekontrollen, förvaltningsrättskipningen och ad

ministrativa enheten. För engångsutgifter bl. a. för flyttningar, anskaffning 

av inventarier och utrustning har preliminart beräknats 3 075 000 kr. Jag 

har även beräknat 528 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för hand

läggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag 

beräknat preliminärt 261 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för flyttning av lokala 

skattemyndigheten i Örnsköldsviks fögderi. 
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Länsstyrelsen. \. Löne- och prisorn

räkning rn. rn. 372 939 kr. 

2. Gemensamt för planeringsavdel

ningen begärs en förste byråsekreterare. 

Den utökade priskontrollen och inten

sifierade prisövcrvakningen har numera 

en sådan omfattning att personalbeho

vet bör tillgodoses genom ytterligare en 

byråassistent. Regionalekonomiska en

heten behöver för arbetet med elen re

gionala utvecklingsplaneringen ytterli

gare en förste byråsekreterare. För in

ventering och planering inom elen all

männa naturvården begärs på natur

vårclsenhcten en byråinspektör. Planen

hetens personal för utreclningsarbeten är 

otillräcklig och bör utökas med en förste 

byråingenjör. ( + 422 556 kr.) 

3. På revisionsenheten behövs för en 

utbyggnad av elen nya granskningsor

ganisationen inom skatteadministratio

nen ytterligare tre förste byråsekretera

re. På mervärdeskatteenheten behövs 

för de svårare administrativa ärendena 

en förste byråsekreterare.(+ 391 304 kr.) 

4. rör att na en acceptabel målbalans 

fordras förstärkning med en förste 

länsnotarie som föredragande i 

liinsskatteriitt och fastighetstaxerings

rätt. Som kompensation för att länets 

länsnotarictjänst i befordringsgång ställs 

till förfogande för notariemeritering be
hövs en förste länsnotarie på allmänna 

enheten. För kontroll av bl. a. medde

lade bingotillstånd begärs en förste by

råsekreterare. Bil- och körkortsregistret 

bör på grund av ökningen av antalet 

ärenden tillföras en byråassistent. 

( + 344 482 kr.) 

5. För arbetsuppgifter med intern in

formation, utbildning och introduktion 

begärs på administrativa enheten en för

ste byråsekreterare. För att öka civilbe

fälhavarkansliets möjligheter till sam-



Prop. 1976177:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 87 

ordning, planläggning, utbildning och övning behövs ytterligare en förste 

byråsekreterare. (+ 169 352 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdespersonal m. m. ( + I 330 867 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. (+I 556 500 kr.) 

8. Lantmäterienheten. 

a) Löne- och prisomräkni ng m. m. l 98 000 kr. 

b) Omkostnaderna beräknas öka. (+ 215 000 kr.) 

Lokala skaltemyndigheten. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 173 182 kr. 

10. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs en fögderisekreterare samt två assistenter. Därutöver begärs för arbete 

med fastighetsregistrering m. m. ett biträde. Slutligen begärs medel för extra 

personal. (+ 371 818 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 110 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheten. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 270 000 kr. 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 77 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 24 851 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 5 186 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 4 153 000 kr. eller sammanlagt till 

34 190 000 kr. Jag har därvid beräknat 722 000 kr. för handläggare med 

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, skattekontrollen, förvaltnings

rättskipningen samt bil- och körkortsrcgistret. För engångsutgifter bl. a. för 

anskaffning av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 414 000 

kr. Jag har även beräknat 224 000 kr. till lokala skattemyndigheten för hand

läggande personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Slutligen har jag 

beräknat preliminärt 39 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för inventarier och 
utrustning till lokala skattemyndigheten samt preliminärt 48 000 kr. i en
gångsutgifter för anskaffande av 'inventarier och viss utrustning till kro

nofogdemyndigheten. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom

räkning m. m. I 919 880 kr. 

2. För informationsverksamhet be

gärs en förste byråsekreterare på plane

ringskansl iet. För arbetsuppgifter med 

priskontroll och intensifierad prisöver

vakning fordras vidare en byråassistent. 

För att bättre tillgodose planeringsav

delningens behov av service avseende 

juridiskt administrativt kunnande bör 

juridiska enheten tillföras en förste by

råsekreterare. För särskilda insatser be

tingade av akuta näringslivs- och sam

hällsproblem fordras en biträdande pla

neringsdirektör. På regionalekonomiska 

enheten bör vidare personalen utökas 

med en amanuens för gransknings- och 

kontrollarbete m. m. samt på grund av 

den väsentliga ökningen av antalet an

sökningar om statligt lokaliseringsstöd, 

nya arbetsuppgifter inom serviceplane

ring rn. rn. en förste byråsekreterare. För 

att möta de krav som kommuner, läns

organ och andra organisationer ställer på 

regionalekonomiska enheten beträlTan

de statistik och övriga länsplanerings

data kriivs en byråassistent. Planerings

avdelningens personal hör utökas med 

en länsgeolog. För att avlasta natur

vårdsdirektören med avseende på admi

nistration, information, sammanträden 

o. d. föreligger behov av en biträdande 

naturvårdsdirektör. Ökningen av sam

råds- och tillsynsärenden gör att natur

vårdsenheten bör tillföras två förste 

byråinspektörer. För tillsyn av miljöfar

lig verksamhet enligt intentioner i 

miljöskyddslagen föreligger vidare be

hov av en förste byråingenjör och för 

utförande av detaljerade naturvårdsin

vcnteringar tre assistenter. En ökande 

arbetsbelastning och därav följande 

ökande handlliggningstider medför be

hov av ytterligare en byrådirektör på 

planenheten. 
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För elen fortsatta fysiska riksplaneringen och därmed sammanhängande ut
rednings- och rådgivningsverksamhet begärs en förste byråingenjör. Med 
nuvarande personaltillgång saknas resurser att fullfölja den verksamhet som 
faller inom !Hnsveterinärens ansvarsområde och !Hnsstyrelscn bör tillföras 
en biträdande länsveterinär. ( + I 690 848 kr.) 

3. På revisionsenheten fordras ytterligare en byrådirektör för att täcka 
den minskning av antalet taxeringsrevisioner som kommer att ske bl. a. 
på grund av ianspråktagande av flera revisorer som lärare i regional ut
bildning. Utbyggnaden av särskilda taxeringsdistrikt där taxeringsnämnden 
verkstiiller taxering av aktiebolag och till dessa hörande aktieägare föranleder 
behov av ytterligare en taxeringsinspektör. För den fortsatta uppbyggnaden 

av den nya granskningsorganisationen för taxering i första instans begärs 
fyra handläggare. ( + 515 17 3 kr.) 

4. För fullgörande av expeditionsarbete avseende utskänkningskontrollen 
begärs på allmänna enheten en assistent. För handläggning av ansökningar 
om bingotillstånd samt kontroll av verksamheten föreligger på <illmänna 
enheten behov av en förste byråsekreterare. På enheten hehövs därutöver 
ytter! igare en länsassessor för att handleda notarier som fullgör notarie
meritering m. m. På rättsenheten fordras en förste byråsekreterare för att 
målbalansen skall kunna arbetas av och den ökade måltillströmningen mötas. 
På rättsenhetens expeditionen behövs vidare ytterligare en assistent. 

(+ 400 868 kr.) 
5. Såväl information som introduktion och utbildning kräver relativt stora 

insatser av den administrativa enheten som därför bör förstärkas med en 
förste byråsekreterare. Biblioteksverksamheten vid länsstyrelsen kommer 
att samordnas för att på ett effektivt siitt betjäna länsstyrelsens samtliga 
enheter. För detta arbete fordras en bibliotekarie. ( + 155 578 kr.) 

6. Vidare begärs medel för biträdespersonal och tillfällig personal m. m. 
( + I 537 653 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 1599000 kr.) 
8. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 212000 kr. 
b) lantmäterienhetens personal bör utökas med en karttekniker och en 

arkivtjänsteman. Därutöver beräknas omkostnaderna öka. (+ 138 000 kr.) 
Lokala skalfemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 505 338 

kr. 
10. För avlastning av fögderichefen vid handläggning av löpande ärenden 

begärs i Lycksele fögderi en fögderiassistent. Diirutöver begärs i övriga fög
derier i länet medel för tillfällig personal. För den nya granskningsorga
nisationen inom skatteadministrationen begärs åtta handläggare och fyra 
assistenter. ( + I 309 662 kr.) 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 128 000 kr.) 
Kronofogdemyndigheterna. 12. löne- och prisomräkning m. m. 604 165 kr. 
13. I Umeå distrikt behövs för expcditionsgöromål, service m. m. en förste 

expeditionsvakt. ( + 65 835 kr.) 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 32 555 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 821 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 208 000 kr. eller sammanlagt 
48 584 000 kr. Ja~ har därvid beräknat 596 000 kr. för handl1iggare med 

uppgifter inom miljöskyddet, livsmedelskontrollen och den allmänna häl
sovården, skattekontrollen och förvaltningsrättskipningen. För engångsut
gifter bl. a. för anskaffning av telefonväxel, inventarier och utrustning har 
preliminärt beräknats 343 000 kr. Jag har även beräknat 687 000 kr. till lokala 
skattemyndigheterna för handläggande personal för utbyggnaden av skat
tekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 47 000 kr. i engångsut
gifter bl. a. för inköp av inventarier och viss utrustning till lokala skat
temyndigheterna i länet. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. I 695 700 kr. 

2. Krav på ökad samordning av ut
redningsverksamhcten medför behov 
av en byrådirektör på planeringskansli
et, som också bör förstärkas med en för
ste byråsekreterare for inforrnations
och kontaktverksamhet. På grund av 

den ökade iirendetillströmningcn krävs 
vidare en assistent till planeringsavdel
ningens gemensamma diarium. På re

gionalekonomiska enheten behövs en 
avdelningsdirektör. För arbetsuppgifter
na med loka\iseringsstödsverksamheten 
begiirs vidare tre förste byråsekreterare. 
Naturvårdsenhetcns personal bör på 
grund av ständigt växande krav på 

ökade insatser från liinsstyrelsens sida 
inom den allmänna naturvården tillfö
ras en avclelningsclirektör och för hand
läggning av ärenden sammanhängande 
med elen industriella expansionen i länet 

ytterligare en avclelningsclirektör. På 
grund av ökade krav på elen industriella 
tillsynsverksamheten begärs vidare en 
byråclirektör och för arbetsuppgifter 
inom elen allmänna naturvården tre för
ste byråinspektörer. För inventerings
och tillsynsverksamhet i fjällområdet 
behövs tolv fältassistenter. De mycket 
starkt ökade arbetsuppgifterna har gjort 
naturvårdsenheten beroende av s. k. 

AMS-akaderniker. Personalplanen bör 
anpassas till den rådande personalsitua

tionen och tillföras en amanuens. För 
miljöskydclsregister och på grund av den 

allmänt ökade arbetsbelastningen be

hövs ytterligare två assistenter. Omfat
tande utredningsuppgifter på planenhe
ten medför behov av en byrådirektör 
skickad att utföra mycket kvalificerade 

arbetsuppgifter. Den ökade ärendetill
strömningen och de ökade kraven på en
hetens utreclningssicla medför behov av 
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en förste byråingenjör och en arkitekt. På priskontoret begärs två byråas
sistenter. Den höga arbetsbelastningen medför behov av ytterligare en förste 
byråsekreterare på juridiska enheten. Den växande arbetsbelastningen för 
länsveteriniiren medför behov av en assistent hos liinsveterinären. 

(+ 3 062 709 kr.) 
3. På grund av ökad ärendebelastning krävs en taxeringsintendent samt 

en förste byråsekreterare på taxeringsenheten. Revisionsenheten bör i sam
band med uppbyggnaden av den nya taxeringsorganisationen tillföras två 
handläggare. För nödvändig fortsatt utbyggnad av revisionsverksamheten 
och förstärkning av ledningsarbetet fordras en byrådirektör på mervärde
skatteenheten. ( + 485 176 kr.) 

4. Den starkt växande ärendebalansen på rättsenheten medför behov av 
en länsassessor och en förste byråsekreterare. Även allmänna enheten bör 
med hänsyn till arbetsbelastningen förstärkas med en länsassessor och en 
byråassistent. Bil- och körkortsregistrets personal bör anpassas till arbets
belastningen och utökas med en byråassistent. ( + 496 373 kr.) 

5. För beredning och handläggning av den starkt växande mängden 

liinsstyrclseärenden på länspolischefens expedition begärs en byråassistent. 

( + 74 370 kr.) 
6. För information, introduktion och intern utbildning behövs en förste 

byråsekreterare på administrativa enheten och för handläggning av lokal
frågor, frågor rörande arbetsordning, rationalisering, arkiv m. 111. en byrå
assistent och en arkivassistent. Det starkt växande personaladministrativa 
arbetet medför behov av en landskanslist. (+ 297 154 kr.) 

7. Civilbefälhavarorganisationen bör byggas ut med en byråinspektör och 
ett biträde i enlighet med civilbefälhavarutredningens förslag. ( + 139 862 

kr.) 
8. Vidare begärs medel för biträdcspcrsonal samt tillfällig och extra per-

sonal. ( + I 943 656 kr.) 
9. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 2 050 000 kr.) 
10. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 288 000 kr. 
b) Kraftig ansviillning av arbetsuppgifterna medför behov av en biträ

dande överlantmätare och ett kartritningsbiträde. Vidare beräknas omkost
naderna öka. ( + 633 000 kr.) 

lokala skattemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. 111. I 355 926 

kr. 
12. För den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen 

begärs till fögderierna sju handläggare och fyra assistenter. Därutöver begärs 
till Kalix fögderi på grund av ökad arbetsbelastning ett biträde. I Luleå 

fögderi begärs på grund av ökat antal ärenden en förste fögderisekreterare, 
en fögderisekreterare och en fögderiassistent. I Piteå fögderi kriivs i samband 
med flyttning till egna lokaler personal för handhavande av viixel och ex-
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pedition. Gemensamt för fögderierna begärs därutöver medel för tillfällig 

personal. ( + 1 404 074 kr.) 

13. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 859 000 kr.) 

Kronofogdemyndigheterna. 14. Löne- och prisomräkning m. m. 1 299 028 

kr. 

15. För tillfällig personal begärs ytterligare medel. (+ 186 972 kr.) 

16. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 159 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 39 751 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
12 393 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 877 000 kr. eller sam

manlagt 62 021 000 kr. Jag har därvid beräknat 446 000 kr. för handläggare 

med uppgifter inom miljöskyddet, skattekontrollen, förvaltningsrättskip

ningen och administrativa enheten. För engångsutgifter bl. a. för anskaffning 

av inventarier och utrustning har preliminärt beräknats 99 000 kr. Jag har 

även beräknat 927 000 kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande 

personal för utbyggnaden av skattekontrollen. Vidare har jag beräknat pre

liminärt 516 000 kr. i engångsutgifter bl. a. för flyttning av lokala skatte

myndigheterna i Luleå och Piteå fögderier. Jag har slutligen beräknat pre

liminärt 94 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyndigheten 

i Luleå distrikt samt inköp av inventarier och viss utrustning till krono

fogdemyndigheterna i länet. 
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Föredraganden 

Jag räknar med att maskinhy

rorna för dataenheterna ökar 

kraftigt med anledning av mo

derniseringen och utökningen av 

maskinbeståndet. Kostnaderna 

för utrustning för dataenheterna 

ökar med 270 000 kr., främst be

roende på höjda avgifter för lö

pande servicekontrakt. Anslaget 

till länsstyrelsernas organisa

tionsnämnd höjs med 755 000 kr. 

Av ökningen avses 140 000 kr. 

för lönekostnader för ytterligare 

två tjänster varav en för redovis

nings- och en för revisionsverk

samheten. Dessutom har beräk

nats 60 000 kr. för tillfällig per

sonalförstärkning på redovis

ningscentralen. Kostnaderna för 

anstånd med omstationering 

ökar med 20 000 kr. och kostna

derna för blanketter med 368 000 

kr. Medlen till regeringens dis

position räknas upp med 

2 750 000 kr. för länsstyrelsernas 

del, 500 000 kr. avser ökade kost

nader för samhällsinformation 
och I 250 000 kr. kostnader för 

s. k. flextidsutrustning m. m. Till 

anslagsposten har även förts 

1 000 000 kr. - avseende infor

mationsinsatser - från anslags

posten för expenser. Jag har för 

avgifter för löneutbetalning samt 

för de s. k. löngivaravgifterna be

räknat en ökning av kostnaderna 

för central löneutbetalning med 

65 000 kr. för lokala skattemyn

digheterna och 8 000 kr. för kro

nofogdemyndigheterna. För ut

bildningsverksarnheten för per

sonal inom kronofogdemyndig

heterna har beräknats ytterligare 
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I 230 000 kr. Kostnaderna för datamaskintid inom exekutionsväsendet ökar 

med 957 000 kr., varav jag för det fortsatta utvecklingsarbetet och försöks

verksamheten med ett riksdatasystem inom exekutionsväsendet, REX-pro

jektet, har beräknat ytterligare 702 000 kr. Från delposten för blanketter 

m. m. skall bestridas dels kostnader för blanketter, dels kostnader får service 

av kronofogdemyndigheternas bokföringsmaskiner. Jag har beräknat ytter

ligare 113 000 kr. resp. 57 000 kr. för nämnda ändamål. För kostnader för 

s. k. flextidsutrustning m. m. har jag räknat upp anslagsposten Till rege

ringens disposition med l 000 000 kr. för lokala skattemyndigheterna och 

740 000 kr. för kronofogdemyndigheterna. 

/-lemställan 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för uppbyggnaden av den nya gransk

ningsorganisationen inom skatteväsendet vilka jag har förordat 

i det föregående; 

2. till länsstyrelserna för budgetåret 1977178 anvisa ett forslags

anslag av l 064 649 000 kr.; 

3. till lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1977178 anvisa 

ett förslagsanslag av 318 373 000 kr.; 

4. till Kronofogdemyndigheterna får budgetåret 1977178 anvisa ett 

förslagsanslag av 253 708 000 kr. 
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C. RÄDDNINGSTJÄNST M. M. 

C l. Statens brandnämnd 

1975176 
1976177 
1977178 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 307 707 
8 341 000 
8 478 000 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighct tillsyn 
över brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår dels att meddela ut
bildning för brandpersonal och skorstensfejare, dels att lämna råd och 
anvisningar till länsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor rörande 
sådan räddningstjänst som ankommer på kommunerna och rörande fö
rebyggande åtgärder mot brand, dels också att biträda länsstyrelserna vid 
handläggning av sådana frågor. 

1976/77 Beräknad ändring 1977178 

Brand- Före-
nämnden draganden 

Personal 
Handläggande personal 17 +5 +I 
Övrig personal 14 +2 +I 

31 +7 +2 

Anslag 
Utgifter 

4 674000 Lönekostnader +I 388 000 + 734 000 
Sjukvård 6 500 + 2000 
Rcseersättningar 158 000 + 82 000 + 26 000 
därav utrikes resor (25 000) (+ 25 000) (+ 5 000) 

Lokalkostnader I 048 000 + 37 400 + 23 000 
Expenser 2 432 500 - 520 600 -888 000 
därav engångsutgifter (I 445 000) (- 874400) (-I 213 000) 

Ersättning till kommuner för lokaler 
och materiel, drivmedel m. m. 22 000 + 250 200 +242 000 

Visst försöks- och utvecklingsarbete 100 000 + 50000 

8 441 000 +1289 000 +137 000 

Uppbördsmedel 
Försäljning av publikationer m. m. 100 000 

8 341000 +1289 000 +137 000 
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Statens hrandnämnd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. - 885 400 kr. 

2. I 0-alternativet förordar nämnden en minskad utbildningsverksam

hct och en minskning av reseverksamheten. 

3. Anslagsposten till lönekostnader bör räknas upp med medel för fyra 

tjänster som byrådirektör ( + 468 000 kr.) för enheten för räddningstjänst, 

därför att organisationen av enheten med fem enmanssektioner har visat 

sig vara otillfredsställande. Utbildningsenheten behöver förstärkas med en 

heltidsanställd lärare inom släckande brandförsvar ( + 117 000 kr.) och en 

av kontoristtjänsterna på enheten bör ändras till en teknikertjänst ( + 5 500 

kr.). Skrivfunktionen inom administrativa enheten är underdimensionerad. 

Därför yrkas en assistent l + 67 500 kr.) och en kontorist ( + 59 900 kr.). 

Regional utbildning i annan räddningstjänst än brandsläckning bör genom

föras för deltidsanställda utryckningsbefålhavare, brandbefålskurs C, vilket 

medför ökade lönekostnader ( + 353 900 kr.). Ytterligare medel behövs för 

arvoden till ledamöter i brandnämnden m. Il. !+ 12 200 kr.). Vidare bör 

gäst föreläsare kunna engageras ( + 16 000 kr.). 

4. Ökat behov av kontakter utom och inom landet samt ökat utbild

ningsutbud medför ökade resekostnader(+ 50 400 kr., varav för utrikes 

resor + 25 000 kr.). 

5. Utbildning i annan räddningstjänst än brandsläckning i brandbe

fålskurs C medför ökade kostnader för materielanskaffning ( + 198 300 

kr.), läromedel ( + 24 400 kr.) och elevtransporter(+ 95 500 kr.). Under

visningsmaterielen är i vissa fall föråldrad, i andra delar otillräcklig för 

utbildningens omfång(+ 218 300 kr.). Nya tjänster medför ökade inven

tariekostnader ( + 80 000 kr.). För framställning av undervisningsmateriel 

behövs komplettering av lithoanläggning ( + 15 000 kr.). Vidare behövs 

medel för ökade telefonkostnader ( + 43 500 kr.), utbyte av telefonväxel 
vid utbildningsenheten i Solna ( + 20 000 kr.) och därav ökade abonne

mangs kostnader ( + 5 000 kr.). Kostnaderna för databehandling ( +6 000 kr.) 

och publikationstryck ( + 20 000 kr.) beräknas öka. 

6. Anslagsposten till ersättning till kommuner för lokaler och materiel, 

drivmedel m. m. beräknas öka på grund av kommunernas ökade kost

nadsmedvetande ( + 8 000 kr.). Förbrukningsmateriel m. m. för utbild

ning i annan räddningstjänst än brandsläckning i brandbefålskurs C med

för ökade kostnader ( + 240 000 kr.). 

7. Medel begärs för utvidgning av försöks- och utvecklingsarbete ( + 

50 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 8 478 000 

kr. Jag har därvid beräknat medel för praktisk och teoretisk utbildning i 
allmän räddningstjänst för deltidsanställt brandbefäl som utbildas regionalt. 

Vidare har jag räknat med medel för bl. a. en handläggare på utbildnings

enheten och ett biträde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens brandnämnd för budgetåret 1977178 anvisa ett för

slagsanslag av 8 478 000 kr. 

C 2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 

1975176 

1976177 

1977178 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

7 164 902 

5651000 
8 651 000 

Enligt instruktionen (1973:884, ändrad senast 1976: 135) för tullverket 

svarar verket för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern och Mälaren 

för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat 

som är skadligt. Från anslaget bestrids utgifter för bl. a. anskaffning av 

bekämpningsanordningar och bekämpningsmedel, visst tekniskt utveck

lingsarbete samt drift och underhåll av teknisk materiel. Vidare får tull

verket förskottsvis bestrida utgifter för sådan bekämpning av miljöfarliga 

utsläpp som har utförts av eller på uppdrag av generaltullstyrelsen. Åter

betalda förskottsmedel tas upp som uppbörd under anslaget. 

1976177 Beräknad ändring 1977178 

General tull- Föredra-
styrelsen ganden 

Kostnader för bekämpnings-
operationer I 000 

Kostnader för anlitande av konsulter 
och annan expertis 300 000 

Anskaffning av bekämpnings-
anordningar och bekämpnings-
medel m. m. I 800000 + 5 210000 + 2 485 000 

Tekniskt utvecklingsarbete och forsk-
ning beträffande medel och metoder 
för bekämpning av miljöfarliga 
utsläpp till havs samt i kust-
vattnen, Vänern och Mälaren 735 000 + 705 000 + 100000 

Drift och underhåll av teknisk 
materiel för bekämpning av 
miljöfarliga utsläpp 2 815 000 + 685 000 + 415 000 

5 651000 + 6 600000 + 3 000000 
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Genera/tullstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. ni. 985 000 kr. 

2. I 0-alternativet förordar styrelsen en minskad materielanskaffning. 

3. Fortsatt anskaffning av bekämpningsanordningar och bekämpnings

medel m. m. enligt reviderad materielplan medför ökat medelsbehov 

(+ 4 985 000 kr.). I anskaffningsplanen redovisas bl. a. ett medelstort ol

jeskyddsfartyg, kostnadsberäknat till 2,5 milj. kr., samt läktringsmateriel 

för ca 1,5 milj. kr. 

4. Anslagsposten till tekniskt utvecklingsarbete och forskning bör räknas 

upp för att möjliggöra fortsatt utveckling av fjärranalystekniken (+555 000 

kr.). 

5. Styrelsen räknar med ett ökat medelsbehov för drift och underhåll 

med hänsyn till ökad materielanskaffning(+ 175 000 kr.). Hyror för vissa 

förrådslokaler för oljeskyddsmateriel föreslås bekostade från annat anslag 

(- 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Beredskap .för oljebekämpning till hm•s m. m. för budgetåret 

1977 /78 anvisa ett förslagsanslag av 8 651 000 kr. 

C 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1975176 

1976177 

1977/78 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 141 969 

3 500 000 

4 100 000 

Från anslaget bestrids utgifter för skogsbrandbevakning och ersättning

ar enligt 20 §, 21 § första stycket och 21 § tredje stycket brandlagen 

(1974:80). 

Statens brandnämnd 

Risken för skogsbrand och därigenom också behov av skogsbrand

bevakning beror visserligen i hög grad av de under säsongen rådande 

vädcrleksförhållandena men ökade administrationskostnader, utökad 

tlygbevakning och stigande tlygtimpriser medför att medlen för skogs

brandbevakning bör räknas upp (+ 600 000 kr.). För ersättning till kom

muner för släckning av skogsbrand bör med hänsyn främst till ökade 

personalkostnader beräknas ökat belopp ( + 700 000 kr.). 
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Föredraganden 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår höjs med 600 000 kr. 

Jag hemställer ati regeringen föreslår riksdagen 

101 

att till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. för bud· 

getåret 1977178 anvisa ett förslagsanslag av 4 100 000 kr. 

C 4. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under denna rubrik uppfört 

ett reservationsanslag av 2 milj. kr. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 25 oktober 

1974 sakkunniga (1974 års försvarsutredning) att överväga och lämna förslag 

om totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. De sakkunniga överlämnade 

i början av år 1976 betänkandet (SOU 1976:5) Säkerhetspolitik och total

försvar. Av utredningsdirektiven framgår att slutbetänkandet bör redovisas 

i sådan tid att förslag till riksdagen år 1977 om totalförsvarets inriktning 

kan grundas på överväganden och förslag från de sakkunniga. 

I avvaktan på att utredningen slutförs bör anslaget nu tas upp med oför

ändrat belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till kost

nader for kommunal beredskap för budgetåret 1977178 beräkna 

ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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Register 

Översikt 
DRIFfBUDGETEN 

A. Kommundepartementet m. m. 
9 Kommundepartementet 

10 Kommittcer m. m. 
10 Extra utgifter 

R. Länsstyrelserna m. m. 
11 Länsstyrelserna 
12 Lokala skattemyndigheterna 
12 Kronofogdemyndigheterna 

C. Räddningstjänst m. m. 
97 Statens brandnämnd 
99 Beredskap för oljebekiimpning till havs m. m. 

100 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. rn. 
101 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

Summa fiir driftbudgeten 

Totalt fiir kommumlepartementet 

" Beräknat belopp 

10'2 

5 761 000 
5 500 000 

150 000 

11 411 000 

I 064 649 000 
318373000 
253 708 000 

I 636 730 000 

8 478 000 
8 651 000 
4 100 000 

.. 2 000000 

23 229 000 

I 671370000 

I 671370 000 







Bilaga 19 till budgetpropositionen· 1977 

Oförutsedda utgifter 

BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

Prop. 1976/77:100 
Bilaga 19 

vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser oförut
sedda utgifter 

DRIFTBUDGETEN 

Sextonde huvudtiteln 

För bestridande av oförutsedda utgifter är i statsbudgeten vid sidan av 
departementshuvudtitlama· uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett 
komplement till de beredskapsbudgetar för särskilda ändamål som år
ligen antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens för
fogande. 

Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1976 har 
anvisats utgå från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt 
fall. 

På j u st it i ed e part e ment e t s föredragning: 

Återuppförande av brandskadade delar av verkstadsbygg-
naden vid kriminalvårdsanstalten Norrtälje (19/2) . . . . . . 1165 000 

På u t r i k e s d e p·a t te m en t e t s föredragning: 

Bistånd till Italien i anledning av naturkatastrof (19/5) . . 1 000 OOÖ 
Bestridande av utgifter för skadegörelse på främmande 
staters ambassader, info1mationsköntor m. m. (29/6) '104 407 

På s o c i a I d e p ar t e m e n t e t s föredragning: 

Kostnader för särskilda personalinsatser bland assyrier 
i Södertälje (26/2, 10/6) ........................... . 675 000 

1 Rif.sdager. 1976177.1 sam/. Nr 100. Bilaga 19 
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Förskott på Södertälje kommuns kostnader för socialhjälp 
till assyrier samt kostnader för administration, förläggning, 
barntillsyn, tolkning m. m. (29/4, 10/6, 22/12) ......... . 
Bidrag för inrättande och drift av en tillfällig poliklinik 
för assyrier i Södertälje (12/8) ..................... . 

På u t b i l d n i n g s d e p a r t e m c n t e t s föredragning: 

Skadestånd efter förlikning i mål mellan· Helmi Makara 
och staten m. fl. (1/4) ............................. . 
Kostnader för Södertälje kommun p. g. a. assyriska barn, 
skolledare, utrustning och skolhälsovård (29/4, 10/6, 12/8) 
Utbildning av tolkar för assyriska flyktingar (19/8) ..... . 
Ersättning av brandskadad inredning och utrustning vid 
Göteborgs universitet (26/8) ....................... . 

Summa kr. 

2 

19 960 000 

245 000 

80 000 

1110 000 
475 000 

420 000 

25 234 407 

Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera över medel till 
täckande av utgiftsbehov som vid statsbudgetens fastställande inte kan 
överblickas. Jag förordar sålunda att för nästa budgetår förs upp ett an
slag för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för ut
gifter som är av så brådskande art att resp. ärenden inte hinner under-. 
ställas riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan bestridas av and
ra medel som står till regeringens förfogande. Härmed .avses li,ven att 
utgifter inte får tillgodose behov soII1 omtalas i 9 kap. 3 § tredje stycket 
regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och 
de under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsan
slagcn till extra utgifter torde böra gälla att anslaget till oförutsedda ut
gifter huvudsakligen skall användas för större s.ådana. Denna gräns.
dragning bör emellertid inte tolkas alltför snävt, utan regeringen bör 
härvidlag ges den handlingsfrihet som efter omständigheterna anses på
kallad. 

Det bör slutligen ankomma på regeringen att göra anmälan till riks
dagen om de utgifter som under det sena~te året. anvi~ats utgå av: a~sla
get till oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följande speciella ändamål få tillgodoses av anslaget 
till oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regf!rin~en att, un- . · 
der förutsättning att andra medel inte står till förfogande fö~ ända~ålet, 
från detta anslag bestrida belopp, som staten genom lagakraftvunnen 
dom har ålagts att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. 
budgetåret 1961/62 utvidgats till at.t omfatta också belopp ·som staten 
till följd av .skada i samband med statlig verksamhet ~fter Qppgörelse, · 

·,·\,I 
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har åtagit sig att ge ut som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör 
inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, 
rskr 1948: 406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. 
under budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada 
på egendom utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och 
som var i rikets tjänst, liksom till deras familjemedlemmar och personli
ga tjänare. Ersättning skulle utgå efter samma grunder som under bud
getåren 1943/44-1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande er
sättningar för förluster som hade uppkommit på grund av krigsförhål
landena (prop. 1944: 183, SU 1944: 147, rskr 1944: 329). För budget
åren 1949/50-1976/77 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndigan
den. Bemyndigande att på samma villkor betala ut ersättning för skador 
av ifrågavarande natur bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951: 38 medgav riksdagen (SU 1951: 42, 
rskr 1951: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. un
der budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egen
dom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhål
Jandena. För budgetåren 1952/53-1976/77 har riksdagen lämnat mot
svarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis 
genom minsprängning, fortfarande kan tänkas förekomma, bör riksc 
dagens bemyndigande inhämtas till att även under nästa budgetår på 
oförändrade villkor betala ut krigsskadeersättningar. 

Jag får i detta sammanhang erinra om att senast i prop. 1976177: 25 
har föreslagits, att de behov av medel utöver anvisade anslag som even
tuellt kan uppkomma för svenska FN-styrkors verksamhet utomlands 
och övervakningskontingenten i Korea skall få tillgodoses genom anlitan
de av anslaget till oförutsedda utgifter. Frågan om täckning av sålunda 
bestridda utgifter skulle få tas upp framdeles. Mot detta har riksdagen 
inte gjort någon erinran (FöU 1976177: 5, rskr 1976177: 67). 

fag anser det rimligt att redan budgetförslaget så långt möjligt visar 
de totala utgifter som kan väntas under budgetåret. Syftet med detta 
är att statsbudgeten skall ge en så god bild som möjligt av de samlade 
slutliga utgiftsanspråken. Någon ändring i tidigare gällande praxis och 
regler när det gäller att begära medel på tilläggsbudget avses således 
inte. Detta anslag kommer således inte att belastas med utgifter som 
normalt bör finansieras över ·tilläggsbudget. 

Under löpande budgetår anvisar riksdagen på tre tilläggsbudgetar 
normalt medel för olika ändamål utöver vad som anvisats i statsbud
geten. Dessa medel avser i vissa fall åtgärder som sätts in i konjunk
turstimulerande syfte. Regelmässigt anvisas emellertid medel även för 
utgifter som inte kunnat förutses vid upprättandet av statsbudgeten. Detta 
bidrar till att budgetutfallet ofta.st avviker från statsbudgeten. 
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Medel bör sålunda beräknas för att täcka behov som erfarenhetsmäs
sigt uppkommer under löpande budgetår. Det kan nämnas att på till
Iäggsbudget I och Il innevarande budgetår har anvisats resp. begärs an
slag på tillhopa drygt 2,3 miljarder kr. 

Även utgiftskrav härutöver kan emellertid bli aktuella. Jag har tidi
gare denna dag understrukit att framtiden är problemfylld för vissa in
dustribranscher. Det kan inte uteslutas att betydande ytterligare statliga 
insatser kan komma att erfordras i detta sammanhang. Jag vill vidare 
erinra om att, som anmälts av resp. statsråd, regeringen i vår. avser att 
förelägga riksdagen särskilda propositioner på en rad områden. Medels
beräkningarna i budgetförslaget är i dessa fall ännu preliminära. Det 
ligger vidare i sakens natur att samtliga utgiftskrav som kan aktualiseras 
under kommande budgetår inte nu kan överblickas. Mot bakgrund av 
vad jag nu har anfört anser jag att anslaget till oförutsedda utgifter bör 
tas upp med 4 000 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Oförutsedda utgifter för budgetåre~ 1977/78 anvisa ett 

förs lagsanslag av 4 000 000 000 kr. att stå till regeringens för
fogande för de ändamål och på de villkor jag har förordat i 
det föregående. 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760682 



Bilaga 20 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77:100 
Bilaga 20 

Riksdagen och dess verk m. m. 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser riksdagen 
och dess verk m. m. 

DRIFTBUDGETEN Sjuttonde huvudtiteln 

Fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse har 
den 25 november resp. den 9 december 1976 överlämnat förslag till de 
anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. 
för budgetåret 1977 /78. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sam
manställning av förslagen, vilken torde få fogas till regeringsprotokollet i 
detta ärende (bilaga 20: 1). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige 

i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 100. Bil. 20 
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Bilaga 20:1 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 
DRIFTBUDGETEN 

Sjuttonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltnings

styrelse angående regleringen för budgetåret 1977 /78 av utgifterna för riks

dagen och dess verk m. m. har liksom föregående år av praktiska skäl sam

manförts. 

I enlighet med riksdagens beslut i december 1973 har förvaltningsstyrelsen 

genom en av styrelsen tillsatt utredning - Riksdagshusutredningen 1974 

- till riksdagen genom särskild skrivelse den 11 oktober 1974 föreslagit 

återflyttning till Helgeandsholmen. 

Riksdagen har den 28 maj 1975 beslutat uppdra åt förvaltningsstyrelsen 

att fortsätta arbetet rörande riksdagens lokalfråga på längre sikt i enlighet 

med vad styrelsen föreslagit. Med anledning härav har förvaltningsstyrelsen 

tillsatt en parlamentariskt sammansatt byggnadskommitte. För bestridande 

av kostnaderna fram till den I juli 1977 har riksdagen beviljat ett reser

vationsanslag på 6 000 000 kr. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagens och dess verks område i förhållande till 

riksstaten för budgetåret 1976177 framgår av följande sammanställning. Be
loppen anges i 1 000-tal kr. 

A. Riksdagen 
B. Den inre riksdagsförvaltningen 
C. Allmänt kyrkomöte 
D. Riksdagens verk 
E. Diverse 

Anvisat 
1976177 

58 097 
60 854 

40 
37 724 

90 

156 805 

Förslag 
1977178 

62 729 
78 430 

I 
37 042 

202 

178 404 

Förändring 

+ 4 632 
+ 17 576 

39 
682 

+ 112 

+ 21 599 
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ANSLAGEN 

A. RIKSDAGEN 

A 1. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 

1975176 Utgift 34 535 991 

1976177 Anslag 36 798 000 

1977178 Förslag 38 315 000 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
Kostnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
a) arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäk

ringen 
b) arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensio-

neringen 
c) avgift till grupplivförsäkringen 
d) lönegarantiavgift 
e) arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen 

och det kontanta arbetsmarknadsstödet 
() socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 
g) arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning 
h) vuxenutbildningsavgift 
i) delpensionsförsäkringsavgift 
j) barnomsorgsavgift 

Uppbördsmedel 
Ersättning från försäkringskassor 

1976177 

30 230 000 
1 272 000 

1 961 000 

631 000 
85 000 
5 000 

98 ()()() 
1 520 000 

98 ()()() 
37 ()()() 
31 ()()() 

36 968 000 

- 170 000 

36 798 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 870 000 
+ 2 000 

+ 231 ()()() 

+ 122 000 

+ 60 000 
+ 242 000 

+ I 527 000 

+ 10 000 

+ I 517 000 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar 
till samt arbetsgivaravgifter avseende riksdagens ledamöter. 

Ökningen under anslaget har beräknats till I 517 000 kr., varav 870 000 

kr. hänför sig till arvodesomräkning till följd av en motsvarande tillämpning 

av lönebelopp som utgår till statstjänstemän (KU 1974:28. rskr 269). 

Ökningen av arbetsgivaravgiften under j), 242 000 kr., har av riksdagen 

beslutats träda i tillämpning fr. o. m. den 1 januari 1977 (SoU 1975176:28, 

rskr 219). 

Beträffande pensions- och socialförsäkringskostnader i övrigt för riksda

gens ledamöter upptas de faktiska utgifterna, beräknade på nu kända för

hållanden (jfr BaU 1969:28, s. 2). 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Arvoden m. m. 1ill riksdagens ledamö1er för bud

getåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 38 315 000 kr. 

I .. Riksdagen 1976177. l sam/. Nr/00. Bil. 20 
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A 2. Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1975176 Utgift 7 680 644 

1976/77 Anslag 8 901 000 

1977178 Förslag 9 974 000 

Från anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas flyg

och järnvägsresor inom riket och, såvitt gäller andra färdmedel, enligt fö
reskrifter i ersättningsstadgan för riksdagens ledamöter (RFS 1976:6), dels 

traktamenten till riksdagsledamöter under tid riksmöte pågår. Från anslaget 

bestrids även kostnaderna för sådana resor, som riksdagsledamöterna företar 

med utskotten inom Sverige. 

Anslaget har beräknats öka med l 073 000 kr. Därav utgör 213 000 kr. 

ökningar på grund av prishöjningar som huvudsakligen avser riksdagsle

damöternas resor exkl. flygresor, medan en ökning med 490 000 kr. avser 

traktamentsersättningar samt 76 000 kr. ledamöternas resor med utskotten 
inom Sverige. Resterande 294 000 kr. utgör en ökning av flygkostnaderna. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

för budgetåret 1977 /78 anvisas ett förslagsanslag av 9 974 000 
kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksam

het 

1975176 Utgift 381 273 
1976/77 Anslag 325 000 

1977 /78 Förslag 450 000 

Från anslaget bestrids kostnader som sammanhänger med riksdagsleda

möters deltagande i Europarådets verksamhet. Styrelsen för riksdagens för
valtningskontor har den 5 juni 1967 fastställt bestämmelser om ersättning 
till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet (RFS 1967: 15, 

ändr. 1969:6). 
Med hänsyn till anslagsbelastningen, som berott på de stora prisstegringar 

avseende resor, hotell och traktamentsbelopp som inträtt under senare år, 

torde anslaget för nästa budgetår böra uppräknas med 125 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet för budgetåret 1977 /78 anvisas ett förslagsanslag 

av 450 000 kr. 

A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 

1975/76 Utgift l 663 100 

1976/77 Anslag 711 000 
1977 / 78 Förslag 2 286 000 
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Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor utom Sve

rige. 
Anslagsberäkningen har grundats på uppgifter som lämnats av utskotten 

rörande planerade resor utom Sverige. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Riksdagsutskotrens studieresor utom Sverige för 

budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 2 286 000 kr. 

A 5. Riksdagen: Parlamentariska delegationer 

1975176 Utgift 219 474 

1976177 Anslag 275 000 

1977178 Förslag 310 000 

Under förevarande anslag har medel beräknats för kostnader för parla

mentariska delegationer enligt följande: 

I. Utländska delegationsbesök i Sverige 
2. Delegationsbesök i utlandet 

1976177 

200 000 
75000 

275000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 25 000 
+ 10000 

+ 35000 

Från anslaget bestrids kostnader för vissa utländska delegationsbesök i 

Sverige och för vissa riksdagsdelegationers besök i utlandet. I det förra fallet 

avses sådana besök av officiella delegationer från andra länders parlament, 

vilka inbjudits av talmanskonferensen och för vilka riksdagen står för hela 

värdskapet (däremot inte representation gentemot parlamentariker och andra 

delegationer, som besöker vårt land på eget eller andra svenska myndigheters 

initiativ). I det senare fallet avses av talmanskonferensen utsedda svenska 

riksdagsdelegationers (men ej exempelvis utskotts) besök i utlandet. 

En exakt beräkning av omfattningen av ovannämnda besök under bud

getåret 1977178 är f. n. svår att göra. Antalet utländska delegationsbesök 

(då riksdagen står för hela kostnaden) kan emellertid uppskattas till minst 

två, vilket p. g. a. väntade prishöjningar föranleder en uppräkning av anslaget 

med 25 000 kr. Av samma anledning bör delposten Delegationsbesök i ut

landet uppräknas med 10 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Parlamentariska delegationer för budgetåret 

1977178 anvisas ett förslagsanslag av 310 000 kr. 
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A 6. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

1975176 Utgift 142 400 
l 976177 Anslag 120 000 
1977178 Förslag 120 000 

Reservation 75 092 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsledamöters 
enskilda studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferensen. 

Då ansökningar om bidrag ur förevarande anslag inte kan bcr'dknas minska 
men viss reservation kan förväntas föreligga även vid utgången av inne
varande budgetår, är någon ändring av anslaget inte befogad. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Bidrag rit/ studieresor för budgetåret l 977178 an

visas ett rcservationsanslag av 120 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1975176 Utgift 150 163 
1976/77 Anslag 125 000 
1977178 Förslag 150 000 

Liksom tidigare torde anslaget komma att tas i anspråk för bl. a. en middag 
för utländska diplomater och företriidare för näringsliv m. m. samt för en 
sammankomst med riksdagsjournalisterna. Från anslaget bestrids även kost
nader för måltider och liknande för ett stort antal utländska parlamenta
rikergrupper eller motsvarande, vilkas Sverigevistelse i övrigt handhas och 
bekostas av UD/Svenska institutet eller av de utsändande institutionerna 
själva. 

Då omfattningen av nämnda verksamhet inte beräknas komma att un
dergå någon påtaglig förändring under budgetåret 1977178 men vissa pris
höjningar v.äntas intriiffa bör anslaget uppräknas med 25 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Represenrarion m. m. för budgetåret 1977178 an

visas ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

A 8. Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

1975176 Utgift 187 000 
1976177 Anslag 194 000 
1977178 Förslag 195 000 

Styrelsen .för riksdagens inrerparlamemariska grupp 

För budgetåret 1977 /78 torde här ifrågavarande bidrag böra uppräknas 
med I 000 kr. på grundval av nedanstående schematiska uppställning (med 
jämförelsebelopp för innevarande budgetår). 
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Bidrag till Interparlamentariska unionen och dess ge
neralsekreterarassociation 

Utrikes möten 
Inrikes och nordiska samrådsmöten samt represen

tation 
Skrifter m. m. 
Förvaltningskostnader 

Avgår medlemsavgifter 

Medelsbehov 

Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Summa kr. 

1976177 

71000 
111 000 

6 500 
3 200 
4000 

195 700 

I 700 

194 000 

1977178 

78 000 
105 000 

6 500 
3 200 
4000 

196 700 

1 700 

195 000 

Riksdagens förvaltningsstyrclse, som inte har något att erinra mot me

delsberäkningen, föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

för budgetåret 1977178 anvisas ett anslag av 195 000 kr. 

A 9. Riksdaken: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1975176 Utgift 55 000 

1976177 Anslag 140 000 

1977178 Förslag 140 000 

Styrelsen for Sällskapet Riksdagsmän och forskare (RIFO) 

RIFO:s uppgift är att utgöra ett forum för kontakt och information mellan 

riksdagsmän och forskare. Då utvecklingen inom det vetenskapliga och tek

niska området utgör en viktig påverkansfaktor för vårt samhälle, har RIFO 
en väsentlig och ständigt växande utbildnings- och informationsöverförings

funktion att fylla för de grupper sällskapet vänder sig till. 

För budgetåret 1977178 torde här ifrågavarande bidrag böra upptas med 

oförändrat belopp - 140 000 kr. - på grundval av nedanstående samman

ställning. 

Lön och sociala kostnader. sekreteraren 
Kontaktsekreterare och biträdeshjälp 
Publikationer och litteratur 
Kontorsmateriel 
Arvoden till studiegruppssekreterare 
RIFO-nytt, redigering 
Sammankomster 
Externa föreläsningar 
Resor 
Konferensverksamhet 
Kontaktman KVA 

l"* Riksdagen 1976177. I sam/. Nr /JO. Bil. 20 

Summa kr. 

1977178 

58 000 
43 000 
3 500 
5 000 

12 000 
7 000 

10000 
4000 
4000 
5 000 

10000 

161 500 
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Av budgeterat belopp kan ca 18 000 kr. täckas med medlemsavgifter. 

Vid oförändrat anslag, 140 000 kr., uppstår ett underskott på 3 500 kr., som 

dock kan täckas med sällskapets tillgångar. 

Sällskapet anhåller därförom ett bidrag för verksamheten under budgetåret 

1977178 med 140 000 kr. 

Riksdagens jörvaftningssryrefse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag tiff Säffskapet Riksdagsmän och forskare för 

budgetåret 1977178 anvisas ett anslag av 140 000 kr. 

A 10. Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 30 000 
1977178 Förslag 30 000 

Bidraget är avsett att bestrida kostnader för informations- och studie

vcrksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor, för representation gent

emot utländska besökare i detta sammanhang samt för deltagande i in

ternationella utrikespolitiska seminarier, konferenser och liknande. 

Beslut om hur medlen under förevarande anslag skall disponeras fattas 

av talmanskonferensen efter samråd med riksdagens utrikespolitiska klubb 

och riksdagens Europarådsdelegation. 

Då några närmare riktlinjer för bidragets användning ännu inte hunnit 

utformas, bör det för budgetåret 1977178 uppföras med oförändrat belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Bidrag tiff utrikespolitisk informationsverksamhet 

för budgetåret 1977 /78 anvisas ett anslag av 30 000 kr. 

A 11. Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamöter 

1975176 Utgift I 670 935 

1976177 Anslag I 650 000 
1977178 Förslag l 856 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kontorshjälp till riksdagsledamö

terna. 
Enligt beslut av J 975176 års riksmöte skall beräkningsgrunderna för kon

torshjälpen vara ett biträde på var åttonde ledamot = 43 st. biträden. Med 

detta antal biträden uppgår till följd av lönehöjningar kostnadsökningen 

för budgetåret 1977178 till ca 206 000 kr., varvid som utgångspunkt för 

löneberäkningen tagits löneklass I på löneplan F. 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamöter för budgetåret 

1977178 anvisas ett förslagsanslag av l 856 000 kr. 

A 12. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 

1975176 Utgift 5 691 909 

1976177 Anslag 7 984 000 

1977178 Förslag 7 984 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för pensioner åt f. d. riksdags

ledamöter samt för pensioner åt efterlevande till riksdagsmän. 

1971 års riksdag har antagit ersättningsstadga för riksdagens ledamöter 

(SFS 1971:1197, ändr. SFS 1973:1052 och 1974:464). 

Med hänsyn till att pensionskostnaderna under nästkommande budgetår 

endast kommer att uppräknas med generella tillägg men osäkerhet alltid 

föreligger i fråga om t. ex. oförutsedda avgångar torde anslaget för budgetåret 

1977178 inte behöva uppföras med högre belopp än vad som gäller för in

nevarande budgetår. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Pensioner år f d. riksdagsledamöter m.jl. för 

budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 7 984 000 kr. 

A 13. Riksdagen: Stöd till partigrupper 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 744 000 

1977178 Förslag 744 000 

Enligt beslut av 1975176 års riksmöte (KU 1975176:35, rskr 148) har ett 

partigruppsstöd införts, beräknat med l 500 kr. per mandat för oppositions

parti och 500 kr. per mandat för parti i regeringsställning. 

En tillämpning av det sålunda fattade beslutet innebär att anslaget för 

budgetåret 1977178 skall uppföras med 744 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Stöd till partigrupper för budgetåret 1977 /78 an

visas ett förslagsanslag av 744 000 kr. 

A 14. Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

1975176 Utgift 363478 

1976177 Anslag 100 000 

I 977178 Förslag 17 5 000 

Reservation 169 568 

Från anslaget bestrids utgifter för utgivande av otryckta ståndsprotokoll. 

Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 
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Kontrakterade protokoll, som f. n. är under utarbetande, är prästeståndets 

protokoll vid riksdagarna 1719-1720, 1723 och 17 34, ridderskapet och adelns 

protokoll vid riksdagarna 1755-1756 och 1778-1779 samt bondeståndets pro

tokoll vid riksdagarna 177 I-I 772 och 1778-1779. 
För arbetet med protokollen erfordras för budgetåret 1977178 enligt full

mäktiges beräkning 175 000 kr. utöver på anslaget beräknad behållning. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotoko/I för bud

getåret 1977178 anvisas ett reservationsanslag av 175 000 kr. 
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B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 

B 1. Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader 

1975176 Utgift 48 235 278 

1976/77 Anslag 50 893 000 

1977 /78 Förslag 56 903 000 

Personal 
K ammarkansliel 

Handläggande personal 
Övrig personal 

U1sko1ten 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Förvaltningskon10re1 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen och 

suppleanter för dessa 
Lönekostnader 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Bostadsrättsföreningar m. m. 
Expenser 
Kostnader för översättningsarbete 
Publikationstryck 
Övriga utgifter 

Uppbörd~medel 

Ersättning för utlånad personal 
Influtna hyror 
Bostadsrättslägenheter m. m. 
Försäljning av informationsmaterial 

1976177 

35 
6 

43 
25 

61 
111 

281 

!()() 000 
24 976 000 

203 000 
333 000 
160 000 

20 364 000 
250 000 

4 576 000 
30 000 

320 000 
416 000 

51 728 000 

- 45 000 
- 500000 
- 234 000 
- 56000 

50 893 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ I 722 000 
+ 97 000 
+ 133 000 
+ 26 000 
+ 2 607 000 
+ lO 000 
+ I 391 000 

50 000 
+ 30 000 

+ 5 966 000 

44 000 

+ 6 010 000 

Fr. o. m. den I januari 1977 ingår enligt riksdagens beslut riksdagsbi

blioteket som en enhet i förvaltningskontoret. 

Ökningen under anslagsposten Lönekostnader har av förvaltningsstyrel

sen beräknats till I 722 000 kr. Huvudparten av detta belopp hänför sig 

till löneomräkning till följd av 1976 års löneavtal, översynsavtalct 1976 och 

det s. k. retroaktivavtalet, inkl. ökade lönekostnader för riksdagsbiblioteket. 

För arbetsuppgifter inom det personaladministrativa området har inrättats 
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en tjänst som byrådirektör i högst lönegrad F 17. Inom teknisk service har 

en tjänst som förste byråingenjör i högst lönegrad F 17 inrättats i utbyte 

mot en tjänst som ingenjör i F 12. Inom intendenturenheten har en tjänst 

som byrådirektör i lönegrad F 13 inrättats i utbyte mot ett göromålsför

ordnande som intendent i F 8. En tjänst som kontorsassistent i lönegrad 

F 3 har med hänsyn till arbetsbelastningen inrättats vid enheten för riks

dagstryck. Ytterligare ökning av lönekostnaderna blir aktuell om utredning

ens för översyn av utskottens personalorganisation förslag antas, uppskatt

ningsvis 250 000 kr. 

För innevarande budgetår har under anslagsposten Lokalkostnader an

visats 20 364 000 kr. För nästkommande budgetår har förvaltningsstyrelsen 

beräknat medelsbehovet till 22 971 000 kr., innebärande en ökning med 

2 607 000 kr. Av medelsbehovet avser 550 000 kr. hyra för de nytillkomna 

lokalerna Malmskillnadsgatan 32, 400 000 kr. hyreshöjningar för Riksdagen 

Sergels torg, 70 000 kr. höjda hyror för garage, 955 000 kr. kostnader för 

utökad bevakning, vilket därjämte medför ökade kostnader för el-förbruk

ning med 90 000 kr., 110 000 kr. eventuell inlösen av de av Stockholms 

kommun gjorda ombyggnadsinvesteringarna för plan 5 i hotellbyggnaden, 

360 000 kr. löner till lokalvårdare samt 72 000 kr. övriga kostnader för lo

kalerna. 
Under anslagsposten Expenser har för innevarande budgetår anvisats 

4 576 000 kr. För nästkommande budgetår föreslås en uppräkning av an

slagsposten med I 391 000 kr. till 5 967 000 kr. Ökningen hänför sig till 

ökade kostnader för kopiering, skrivmateriel m. m. med 190 000 kr., virke 

och div. inventarier med 96 000 kr., bokinköp (för riksdagsbiblioteket) med 

210 000 kr. och teknisk materiel med 172 000 kr. Vidare erfordras för ADB

verksamhet 75 000 kr. samt för nyinrättande av driftvärn 33 000 kr. I an

slutning till att förvaltningsstyrelsen antagit förslaget till personalpolitik för 

den inre riksdagsförvaltningen har utbildningsintervjuer genomförts med 

personalen. Därvid framkom ett stort antal önskemål om utbildning som 

behandlats av den av företagsnämnden tillsatta utbildningskommitten. För 

de kurser kommitten förordar erfordras en uppräkning av anslagsposten 

med 212 000 kr. Tryckning av kammarens föredragningslistor beräknas dra 

en ökad kostnad av 25 000 kr. Med hänsyn till anslagsbelastningen vad 

gäller annonser och höjda annonspriser föreslås en uppräkning av anslags

posten med 50 000 kr. 

Resterande del av ökningen under expensposten - 328 000 kr. - hänför 

sig till de prishöjningar budgetdepartementet angivit som godtagbara för 

regeringssidan. 
Under anslagsposten Publikationstryck är för innevarande budgetår an

visade 320 000 kr. För nästkommande budgetår kan anslagsposten minskas 

med 50 000 kr. till 270 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagsjörvaftningen: Förvaftningskostnader för bud

getåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 56 903 000 kr. 
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B 2. Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m. 

1975176 Utgift 10 265 052 

1976177 Anslag 12 200 000 

1977178 Förslag 16 000 000 

Utgifler 
Riksdagshandlingar 
Tryckningskostnader 
Bokhinderikostnader 
Kommilletryck 

Uppbördsmedel 
Försäljning av riksdagstryck 

1976177 

10 880000 
2619000 

I 000 
13 500000 

- I 300 000 
12 200 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 3 200 000 
+ 800 000 

+ 4 000 000 

+ 200000 
+ 3 800000 

Enligt meddelanden från Svenska tryckeriföreningen och Bokbindarkam

maren utgör den beräknade kostnadsökningen för sättnings-, trycknings

och bokbinderiarbeten under tiden den 1 april 1975--den 1 april 1976 i 

genomsnitt 14,5 ':?6. Kostnadsökningarna under motsvarande tidsperioder 

1973--1975 låg på ungefär samma procenttal. Det torde i följd därav vara 

realistiskt att räkna med ungefärligen samma årliga ökning fram till april-maj 

1978. I syfte att undvika ett upprepat anslagsöverskridande för budgetåret 

1977178 bör anslaget uppräknas till ett belopp som korresponderar mot 

de ·verkliga kostnader som kan beräknas råda under nämnda budgetår. En 

sådan uppräkning i förening med viss fortsatt volymökning av riksdags

trycket motiverar en höjning av anslaget med minst 30 96. 

Som en följd av höjda priser torde inkomsterna vid försäljning av riks

dagstryck komma att öka med i runt tal 200 000 kr. Nettoökningen av 

anslaget beräknas sålunda uppgå till 3 800 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdags.förvaltningen: Kostnader.för riksdagstrycket 

m. m. för budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 

16 000 000 kr. 

B 3. Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av särskilda publikationer 

1975176 Utgift 108317 

1976177 Anslag 155 000 

1977178 Förslag 155 000 

Reservation 78 075 
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Från anslaget bestrids kostnaderna för utgivningen av riksdagens årsbok. 

Med hänsyn till reservationens storlek torde ingen uppräkning av anslaget 

böra ske. 

Ca 15 000 kr. beräknas inflyta vid försäljning. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagsjorvalrningen: Utgivande av särskilda pub

likationer för budgetåret 1977178 anvisas ett reservationsanslag 

av 155 000 kr. 

B 4. Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informations
verksamhet 

1975176 Utgift 509 345 

1976177 Anslag 905 000 

1977178 Förslag 872 000 

Utgifter 
Serviccverksamhet till massmedier 
lnformationsmaterial till besökande i riksclagshuset 
Riksdagens skoltjänst 

Uppbördsmedel 
Försäljning av AV-material och studiematerial 

1976177 

230000 
100000 
635 000 
965 000 

- 60000 
905 ooO 

+ 

+ 
+ 

+ 

Beräknad 
iinclring 
1977178 

30000 
25 000 
2 000 
7 000 

40000 
33000 

Från anslaget bestrids kostnader dels för viss serviccverksamhet till mass

medier, dels för informationsmaterial etc. till besökande i riksdagshusct samt 

dels för riksdagens skoltjänst. 
För serviceverksam het till massmedier beräknas 260 000 kr. Härav utgör 

20 000 kr. kostnader för telecentral med telex- och telefaksimil utrustning, 

50 000 kr. kostnader för kursverksam het för journalister "Riksdagsmaterialet 

och massmedierna", 160 000 kr. kostnader för TT:s bevakning av nyhets

material med lokal och regional anknytning, 20 000 kr. kostnader för bro

schyr till journalister samt 10 000 kr. kostnader i övrigt (bilder till bildarkiv, 

annonsering m. m.). 

För informationsmaterial till besökande i riksdagshuset har beräknats 

75 000 kr. Sålunda planeras en skärmutställning med såväl faktamaterial 

som motivationsskapandc material. 

För riksdagens skoltjänst har beräknats 637 000 kr. Härav utgör 217 000 

kr. kostnader för fortbildningskurser för lärare, 60 000 kr. kostnader för 

framställning av AV-material, 75 000 kr. kostnader för framställning av stu

diematerial, 200 000 kr. kostnader för utställningar på skolor, bibliotek och 
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studieförbund, 20 000 kr. kostnader för inköp av AV-material, TV-utrust

ning samt studiematerial, 40 000 kr. för komplettering av riksdagsfilm och 

25 000 kr. kostnader i övrigt. 

Försäljning av AV-material och studiematerial torde medföra en inkomst 

av 100 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdag:;;/örvaltningen: Riksdagens wå1rik1ade i11for
ma1ionsverksamhet för budgetåret 1977 /78 anvisas ett förslags

anslag av 872 000 kr. 

B 5. Den inre riksdagsförvaltningen: Fortsatt utredning om riksdagens hus 
m.m. 

1975176 

1976177 

1977178 

500 000 

6 000 000 

4 500 000 

I förvaltningsstyrelsens skrivelse 1974:20 till riksdagen den 1 I oktober 

1974 redovisades resultatet av "Riksdagshusutredningen 1974". 

Med anledning av utredningen anvisade riksdagen den 28 maj 1975 ett 

reservationsanslag av 500 000 kr. för budgetåret 1975/76 till det fortsatta 

utred ni ngsarbetet. 

Riksdagsbeslutet innebar i stort ett beslut om återflyttning till ombyggda 

lokaler på Helgeandsholmen i princip enligt alternativ 2 i riksdagshustäv

lingen, utarbetat av Ahlgren--Olsson-Silow arkitektkontor. 

Den fortsatta utredningen redovisades i förvaltningsstyrelsens förslag till 

riksdagen 1975/76:20 den 5 april 1976. Redovisningen omfattade den tillsatta 

byggnadskommittens arbete jämte förslag till fortsatt programarbete och 

projektering. 

Med anledning härav anvisade riksdagen den 20 maj I 976 ett reserva

tionsanslag av 6 000 000 kr. för budgetåret 1976177 till det fortsatta utred

ningsarbetet, vilket i stort skulle omfatta dels en fullständig kostnadsbe

räkning, dels ett närmare klarläggande av projektets funktionsduglighetjäm

te expansionsmöjligheter. Riksdagen skulle därigenom erhålla den nödvän

diga grunden för en kommande prövning av ärendet. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse kommer i oktober 1977 att för riksdagen 

redovisa det fortsatta program- och projekteringsarbetet med sikte på ett 

riksdagsbeslut i november-december 1977. 

För att det kontinuerliga projekteringsarbetet inte skall avbrytas vid ut

gången av budgetåret 1976177 utan löpa vidare fram till dess riksdagsbeslutct 

fattas, uppstår för tiden juli-december 1977 ett medelsbehov av 4 500 000 

kr. Dessa medel utgör ett delvis ianspråktagande av de 25 000 000 kr. som 

i byggnadskommittens redovisade investeringsplan i förslaget 1975176:20 
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upptagits som totalt mcdelsbehov för projektet under budgetåret 1977178. 
Genom att de begärda 4 500 000 kr. ställs till förfogande kan dels den 

sista fasen i den pågående utredningen fullföljas, dels behöver projekte

ringsarbetet inte avbrytas i cirka sex månader, något som skulle innebära 

en motsvarande förskjutning av den långsiktiga tidplanen för hela projektet. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Den inre riksdag!!_förvaltningen: Fortsatt llfredning om riks

dagens hus m. m. för budgetåret 1977 /78 anvisas ett reserva

tionsanslag av 4 500 000 kr. 



Prop. 1976/77:100 Bilaga 20 till budgetpropositionen 1977 17 

C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

C. Allmänt kyrkomöte 

1975176 Utgift 2 025 585 

1976177 Anslag 40 000 

l 977178 Förslag 1 000 

Enligt gällande praxis upptas för budgetår, då kyrkomöte beräknas inte 

äga rum, endast ett formellt belopp till allmänt kyrkomöte. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Allmänt Ayrkomöte för budgetåret 1977178 anvisas ett för

slagsanslag av I 000 kr. 
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D 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 

1977178 Förslag 

Personal 

9 773 842 

11053000 

11763000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 
Kostnader för maskinell kontroll av inlösta vinster 
Obligationssortering genom automatisk databe-

handling 
Kostnader för vinstutlottning på premielånen 

Uppbördsmede/ 
försäljning av publikationer 
Inkomster i samband med datamaskin-

dragning m. m. 

I 000 

104 000 

1976177 

30 
77 

107 

8 000 000 
35 000 
30 000 

([5 000) 

109 000 
611 000 

43 000 
755 000 

475 000 
100 000 

11 158 000 

105 000 

Il 053 000 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Beräknad 
ändring 
1977178 

2 
5 

3 

510 000 

30 000 
(25 000) 
66 000 
40 000 
7 000 

445 000 

315 000 
7 000 

710 000 

+ 710 000 

Riksgäldskontorct har som huvudsaklig uppgift att ombesörja den statliga 

upplåningen och förvalta statsskulden. Emissionsverksamheten har under 

senare år varit omfattande. En fortsatt livlig emissionsverksamhet förutses. 

Kontorets lönekostnader beräknas stiga med 510 000 kr. under 1977178 

i förhållande till anslaget för innevarande budgetår beroende främst på höjd 

Iönenivå. Anslagsposten Reseersättningar beräknas öka med 30 000 kr. varav 

utrikes resor svarar för 25 000 kr. Lokalkostnaderna beräknas öka med 66 000 

kr. främst på grund av ökade utgifter för bevakning och lokalvård till följd 

av höjd lönenivå. Anslagsposten Kostnader för maskinell kontroll av inlösta 

vinster har uppräknats med 445 000 kr. till följd av beräknad ökad arbets

volym och stigande priser. Kostnaden för Obligationssortering genom auto

matisk databehandling beräknas minska med 315 000 kr. till följd av minsk

ning av arbetsvolymen. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1977178 anvisas ett förslagsanslag av l l 763 000 kr. 
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D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader vid emission av statslån m. m. 

1975176 Utgift 7 009 467 
1976177 Anslag 8 800 000 
1977178 Förslag 9 I 00 000 

I. Obligationspapper 
2. Värdepapperstryck 
3. Reklam m. m. 

1976177 

100 000 
I HJO 000 
7 600 000 

8 800 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 300 000 

+ 300 000 

Utgifternas storlek är beroende av den statliga upplåningens omfattning 
och inriktning. Belastningen på anslaget för innevarande år beräknas nu 
till närmare 8 000 000 kr. Vid beräkningen av anslaget 1977178 har antagits 
en fortsatt omfattande emissionsverksamhet. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Riksgä/dskontoret: Kostnader vid emission av statslån m. m. 

för budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 9 I 00 000 
kr. 

D 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandet 

1975176 Utgift 330 660 
1976177 Anslag 430 000 
1977178 Förslag 500 000 

I. Vinstutlottning 
2. Information om vinstutlottning och sparpremier 
3. Övrigt 

1976177 

20 000 
400 000 

10 000 

430 000 

Beräknad 
ändring 
1977178 

+ 70 000 

+ 70 000 

Fullmäktige i riksgäldskontoret handhar administrationen av lönsparan
dct, bl. a. den årliga vinstutlottningen. Anslag till vinster i vinstutlottningen, 
till sparpremier samt till sparkampanj äskas under sjunde huvudtitelri. 

Under förevarande anslag beräknas för administrationskostnader i sam
band med utlottningen 20 000 kr. För information om vinstutlottningen 
och delgivande av utlottningsresultat, bl. a. genom annonsering i dagspress, 
samt för speciell information i form av annonsering och direktinformation 
till lönspararna i samband med utbetalningen av femårspremier beräknas 
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470 000 kr. I beräkningen har inte medtagits kostnader för det arbete som 

i samband med utlottning och information utföres av riksgäldskontorets 

egen personal. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgä/dskontoret: Administrationskostnader.för lönsparandet 

för budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 500 000 

kr. 

D 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med pre
miering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

1975176 Utgift 

1976177 Anslag 1 000 

1977178 Förslag 1 000 

Regeringen har bemyndigats att, om konjunkturläget motiverar det, be

sluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering av 

visst frivilligt sparande. Riksgäldskontoret skall handha administrationen 

vid eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetåret 1977178 

uppföras med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med 

premiering av.frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

för budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1975176 Utgift 6 597 363 

1976177 Anslag 7 405 000 

1977 178 Förslag 8 404 000 

Justitieombudsmännen har tillsyn över att de som utövar offentlig verk

samhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 

åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen 

avhjälps. 

Lag med instruktion för justitieombudsmännen har antagits av riksdagen 

i november 1975 (RFS 1975:20). 

Justitieombudsmännen 

Den av riksdagen i november 1975 beslutade omorganisationen av JO

ämbetct sker successivt. I september 1976 fastställdes sålunda en organi

sationsplan för ämbetet. Enligt denna skall organisationen, i den mån den 

innefattar förändring, i sina huvuddrag vara genomförd den 1 november 
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1976. Helt slutförd kan den dock bli först sedan behovet av ytterligare lokaler 

blivit tillgodosett. Detta väntas ske under första kvartalet 1977, då ytterligare 

ett våningsplan i huset Västra Trädgårdsgatan 4 beräknas bli disponibelt 

för ombudsmannaexpeditionen. Under alla förhållanden bör den nya or

ganisationen vara fullständigt genomförd före utgången av innevarande bud

getår, vilket kommer att medföra anslagsöverskridanden som inte kunde 

överblickas då föregående anslagsframställning ingavs. 

1976177 Beräknad 
ändring 
1977178 

Personal 
Handläggande personal 33 
Övrig personal 25 + 2 

58 + 2 

Anslag 
Lönekostnader 6 474 000 + 714 000 
Sjukvård 20 000 
Reseersättningar 140 000 + 10 000 

Därav utrikes resor (10 000) + (10 000) 
Lokalkostnader 476 000 + 145 000 
Expenser 295 000 + 130 000 

7 405 000 + 999 000 

Under pågående omorganisation av JO-ämbetet har inspektionsverksam

heten fått stå tillbaka för uppgifter sammanhängande med omorganisationen 

och för klagomålsprövningen. Inspektionsverksamheten kommer givetvis 

att återupptas, varvid konstitutionsutskottets i samband med JO-reformen 

gjorda uttalanden om inspektionerna kommer att beaktas (KU 1975176:22 

s. 54). 

Antalet nya ärenden under år 1976 är i huvudsak lika stort som föregående 

år. 
Som en följd av omorganisationen har lönekostnaderna för nästkommande 

budgetår beräknats till 7 188 000 kr., innebärande en ökning av 714 000 kr. 

En tjänst som byråchef i Fr 25, en tjänst som byråchef i Fr 23/24 samt 

tre tjänster som byrådirektör/avdelningsdirektör i högst Fr 23/24 föreslås 

inrättade i utbyte mot motsvarande extra tjänster. 

Enligt uppgift från byggnadsstyrelsen uppgår hyran för de lokaler, som 

ombudsmannaexpeditionen f. n. förfogar över, för budgetåret 1977178 till 

353 000 kr. inberäknat driftkostnaderna, dvs. till oförändrat belopp. Härtill 

kommer hyreskostnaderna för de ytterligare lokaler, som ombudsmanna

expeditionen enligt vad tidigare nämnts väntas erhålla i början av år 1977. 

Enligt underhandsuppgift från byggnadsstyrelsen uppgår hyreskostnaderna 

för dessa nytillkommande lokaler till 97 000 kr. för budgetåret 1977178. 

Lönerna till lokalvårdare (avseende både de nuvarande och de tillkommande 
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lokalerna) beräknade efter 1976 års lönenivå blir ca 127 000 kr., vilket belopp 

bör uppräknas med 10 % till 140 000 kr. Övriga utgifter för lokalvård, under 

budgetåret 1975176 uppgående till 11 300 kr., uppskattas till 13 000 kr. Kost

naderna för bevakning av lokalerna utgjorde under budgetåret 1975/76 

13 700 kr. Med hänsyn till bl. a. tillkomsten av ytterligare lokaler bör del

posten uppräknas med 5 000 kr. från 13 000 kr., som anvisats för innevarande 

budgetår, till 18 000 kr. 

De sammanlagda lokalkostnaderna beräknas alltså till 621 000 kr., vilket 

innebär en uppräkning av anslaget med 145 000 kr. 

En omläggning planeras av diarieföringen så att denna till väsentlig del 

ombesörjs av dator. Härigenom undviks på någon sikt en eljest ofrånkomlig 

ökning av personalen på registratorsexpeditionen. Kostnaden för driften av 

datoranläggningen uppskattas till 100 000 kr. per år. Anslagsposten till ex

penser bör uppräknas med detta belopp. 

Genom omorganisationen tillskapades en särskild tjänst som redaktör, 

vars innehavare skulle ha till uppgift bl. a. att svara för informationen om 

JO-ämbetet. Till täckande av kostnaderna för denna informationsverksam

het bör anslagsposten uppräknas med ytterligare 30 000 kr. 

Riksdagens .förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrclse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 

att till Riksdagens ombudsmän.justitieombudsmännen för budgetåret 

1977178 anvisas ett förslagsanslag av 8 404 000 kr. 

D 6. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1975176 Utgift 2 931 222 

1976177 Anslag 2 866 000 

1977178 Förslag 3 082 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 

den statliga verksamheten. 

Lag med instruktion för riksdagens revisorer har fastställts av riksdagen 

den 12 december 1974 (RFS 1975:9; ändr. 1976:4). 
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Revisorerna 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden till revisorerna 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1976177 

12 
7 

19 

170 000 
2 383 000 

6 000 
50 000 

182 000 
75 000 

2 866 000 

+ 

+ 
+ 
+ 

Beräknad 
ändring 
1977178 

208 000 

3 000 
5 000 

216 000 

Den företagna uppräkningen av anslagsposten Lönekostnader är till ett 

belopp av drygt 57 000 kr. föranledd av 1976 års löneavtal inkl. det s. k. 

retroaktivavtalet. Revisorerna har därjämte sedan tiden för Golårets an

slagsframställning dels inrättat ytterligare en tjänst som kontorsassistent 

i F 3, dels meddelat ett göromålsförordnande på tjänsten som förste ex

peditionsförman i F 4, dels ock beslutat att en avdelningsdirektör med pla

cering på en tjänst i F 19 alt. F 21122 skall nyttas upp från den lägre till 

den högre lönegraden. Därav betingat medelsbehov uppgår till i runt tal 

151 000 kr. 

Revisorerna erinrar om att lönekostnaderna under nästa budgetår kan 

komma att påverkas av resultatet av det översynsarbete som utförs av den 

s. k. RR-utredningen. Sedan utredningen har lagt fram sitt förslag, vilket 

kan väntas ske inom den närmaste tiden, och revisorerna har tagit ställning 

därtill, avser de återkomma till frågan. 

Revisorerna anför vad gäller lokalkostnaderna att gällande hyresavtal mel

lan byggnadsstyrelsen och riksdagens revisorer har sagts upp av styrelsen 

med verkan fr. o. m. den 1 oktober 1977. Frågan om ersättningslokaler är 

ännu inte löst. Storleken av de hyresutgifter som kommer att åsamkas re

visorerna under större delen av nästa budgetår kan därför inte anges för 

närvarande. 

Riksdagens .forvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrclse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 

att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1977178 

anvisas ett förslagsanslag av 3 082 000 kr. 
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D 7. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltnings
kostnader 

1975176 Utgift l 591 789 
1976177 Anslag l 829 000 

1977178 Förslag 2 023 000 

Nordiska rådet, vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) 
1962 med ändringar 1971 och 1974, är ett organ för samråd mellan de nor

diska ländernas riksdagar och regeringar. Färöarna och Åland deltar i rådets 
arbete. 

Rådet består av 78 valda medlemmar, av regeringsrepresentanter och av 

representanter för Färöarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrelse. 
Sveriges riksdag väljer 18 medlemmar. Dessa utgör tillsammans med av 

regeringen utsedda representanter rådets svenska delegation. Delegationen 
bistås i sin verksamhet av ett kansli. 

Delegationen 

1976177 Beräknad 
ändring 
1977178 

Personal 
Handläggande personal 7 
Övrig personal 7 

14 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande i sammanträ-

den 17 000 
Arvoden för medlemmar av arbetsutskottet 15 000 
Lönekostnader 1 212 000 + 142 000 
Sjukvård 8 000 
Reseersättningar 225 000 + 35 ()()() 
Lokalkostnader 115 ()()() 
Expenser 237 ()()() + 17 ()()() 

I 829 000 + 194 000 

Ökningen under anslagsposten Lönekostnader hänför sig i huvudsak till 

1976 års löneavtal inkl. det s. k. retroaktivavtalet. 
Den föreslagna höjningen under anslagsposten Reseersättningar föranleds 

huvudsakligen av ökade resekostnader och höjda traktamentsersättningar. 
Den föreslagna ökningen av anslagsposten Expenser avser kostnader för 
en planerad utvidgning av utbildningsverksamheten inom delegationens 

kansli. 
Med anledning av riksdagens beslut den 20 maj 1975 om återflyttning 
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till Helgcandsholmen önskar delegationen reservera sig för kostnader som 
kommer att uppstå om en flyttning från Gamla riksdagshuset för delega
tionens kansli skulle bli aktuell under budgetåret 1977178. 

Rådet anordnade en extra session i Stockholm i november 1975. Dele
gationen kan emellertid inte f. n. förutse om det under budgetåret 1977178 

kommer att anordnas extra eller delade sessioner och därmed inte heller 
storleken av eventuellt uppkommande kostnader. 

Riksdagens forvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvalt
ningskostnader för budgetåret 1977178 anvisas ett förslagsanslag 
av 2 023 000 kr. 

D 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemen
samma kostnader för Nordiska rådet 

1975176 Utgift l 754 911 

1976177 Anslag 2 041 000 
1977178 Förslag 2 169 000 

Delegationen 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilläggsprotokoll om Nor
diska rådets presidiesekretariat och dess rättsliga ställning, vilket under
tecknats av Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar 
den 15 maj 1973. Riksdagens beslut innebär att samma principer som fö
reslagits gälla ministerrådets sekretariat i proposition 1973: 122 angående god
kännande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets sekretariat och 
deras rättsliga ställning kommer att tillämpas för presidiesekretariatets del. 
Överenskommelsen innehåller bl. a. bestämmelse om ett speciellt avgifts
system för sekretariatspersonalen. Detta innebär att skatten ersätts av avgift 
som tillfaller sekretariaten. Detta system tillämpas på presidiesekretariatet 
efter regler som utformats i samarbete mellan presidiet och finansdepar

tementet. 
Rådets presidium har för 1977 antagit en budget om 5 055 000 kr. 
I följande sammanställning upptas Sveriges andel, beräknad efter 42,9 % 

av hithörande budgetkostnader mot tidigare 45 % . 
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Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

1. Arvoden och löner 
2. Förvaltningskostnader 
3. Reseersättningar 
4. Rådets tryck 
5. Information 
6. Konferenser 

Inkomster 

Avrundning 

Riksdagens .fdrvaltningsstyrelse 

1 021 020 
210 210 
117 975 
714 285 
446 160 

51 480 

2 561 130 

- 392 535 

2 168 595 

405 

2 169 000 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel 

i gemensamma kostnader för Nordiska rådet får budgetåret 

1977178 anvisas ett förslagsanslag av 2 169 000 kr. 

E 1. Kommitteer m. m. 

1975176 Utgift 437198 
1976177 Anslag 90 000 

1977178 Förslag 202 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommitteer och utredningar genom 

särskilda sakkunniga m. m. 
Kostnaderna för budgetåret 1977178 beräknas för den inre riksdagsför

valtningens del till 192 000 kr. och för riksgäldskontorets del till 10 000 

kr., innebärande en ökning med 112 000 kr. 

Medel har beräknats för den av talmanskonferensen tillsatta utredningen 

för översyn av riksdagens arbetsformer (KU 1973:26) med ca 142 000 
kr. Av detta belopp utgör 117 000 kr. arvode inkl. lönekostnadspålägg till 

en bitr. sekreterare i F 19. För mindre utredningar har beräknats ett belopp 

av 50 000 kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1977178 anvisas ett för

slagsanslag av 202 000 kr. 
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Register 

DRIFTBUDGETEN 

Sjutronde huvudtiteln 

Sid. 

2 INLEDNING 

3 ANSLAGEN 

A. Riksdagen 

I. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 
2. Reseersiittningar m. m. till riksdagens ledamöter 

3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

3. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 
4. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 
5. Parlamentariska delegationer 
6. Bidrag till studieresor 
7. Representation m. m. 
8. Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 
9. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

10. Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 
11. Kontorshjiilp till riksdagsledamöter 
12. Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. Il. 
13. Stöd till partigrupper 
14. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

B. Den inre riksdagsförvaltningen 

Il I. Förvaltningskostnader 
13 2. Kostnader för riksdagstrycket m. m. 
13 3. Utgivande av särskilda publikationer 
14 4. Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet 
15 5. Fortsatt utredning om riksdagens hus m. m. 

c. Allmänt kyrkomöte 

17 I. Allmänt kyrkomöte 

D. Riksdagen~ verk 
Riksgäldskonroret 

18 I. Förvaltningskostnader 
19 2. Kostnader vid emission av statslån m. m. 
19 3. Administrationskostnader för lönsparandet 
20 4. Administrationskostnader i samband med premiering av 

frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 
20 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 
22 6. Riksdagens revisorer och deras kansli 

Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli 
24 7. Förvaltningskostnader 
25 8. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

E. Diverse 

26 I. Kommitteer m. m. 

38 315 000 
9 974 000 

450000 
2 286 000 

310 000 
120 000 
150 000 
195 000 
140000 
30000 

I 856 000 
7 984 000 

744 000 
175 000 

62 729 000 

56 903 000 
16 000 000 

155 000 
872 000 

4 500 000 

78 430000 

I 000 

I 000 

11763000 
9 100 000 

500000 

I 000 
8 404 000 
3 082 000 

2 023 000 
2 169 000 

37 042 000 

202 000 
202 000 

Summa kr. 178 404 000 
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Bilaga 21 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 21 

Riksgäldsf ond en 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser riksgälds
fonden 

Med skrivelse den 25 november 1976 har riksgäldskontoret överläm
nat förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1977/78. Sedan 
skrivelsen inkom har förutsättningarna för beräkningarna i vissa hän
seenden ändrats. Sålunda beräknas nu underskottet på statsbudgeten 
under innevarande budgetår bli betydligt större än vad riksgäldskon
toret utgick från. Riksgäldskontorets förslag till stat har därför justerats 
sedan ytterligare information under hand har inhämtats från kontoret. 
På utgiftssidan tas i detta förslag upp räntor till ett belopp av · 
6 540 901 000 kr. samt kapitalrabatter, kursförluster och diverse utgifter 
om sammanlagt 42 202 000 kr. Av utgiftsräntorna hänför sig 3 515 milj. 
kr. till de räntelöpande obligationslånen. Fördelningen av detta belopp 
på de olika lånen framgår av följande sammanställning. 

Specifikation av ränta pd räntelöpande obligationsldn 
1934 års 3 % lån av 30/12 
1937 " 3 % amorteringslån av 1/2 
1937 " 3 % " " 1/3 
1941 " 3 1/2 % lån av 15/12 
1942 " 3 1/2 % " " 15/8 nr 1 
1943 " 3 1/2 % .. " 15/3 " 3 
1943 " 3 1/2 % .. .. 15/4 " 4 
1943 " 3 1/2 % " " 1/11 .. 7 
1944 .. 3 1/2 % .. .. 15/3 " 9 
1944 .. 3 1/2 % .. .. 15/12 .. 10 
1945 .. 3 % 1/7 " 11 
1945 .. 3 % .. .. 1/11 " 12 
1946 .. 3 % .. .. 1/2 " 13 

1 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 21 

Kr. 
4 363 572 
1 300 518 

899 865 
10 838 895 
11 041 016 
7 881 258 

12 368 020 
11031 318 
7 281 330 

16 732 380 
10 776 570 

6 470 490 
17 494 710 
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1946 års 3 % län av 15/12 
1951 .. 3 1/2 % .. " 15/6 
1952 .. 3 1/2 % .. " 10/2 
1953 .. 3 1/2 % .. .. 5/10 
1953 .. 3 1/2 % .. .. 14/12 
1955 .. 4 1/2 % .. .. 9/5 
1956 " 41/2 % " " 20/3 
1956 .. 4 3/4 % .. .. 10/12 
1963 .. 41/2 % .. .. 15/3 
1963 .. 5 1/4 % .. .. 15/11 
1964 .. 5 1/4 % .. .. 18/3 
1964 .. 5 3/4 % .. .. 19/3 
1964 .. 6 % .. .. 17/12 
1966 .. 6 3/4 % .. .. 16/9 
1967 .. 5 3/4 % .. " 17/11 
1968 .. 6 1/2 % .. " 19/3 
1968 .. 6 1/4 % .. .. 2/5 
1968 .. 6 % .. .. 25/10 
1969 .. 6 % .. .. 23/1 
1969 .. 6 3/4 % " .. 5/6 
1969 " 7 1/4 % .. .. 3/9 
1970 " 7 1/4 % amorteringslån av 20/1 
1970 " 7 1/4 % lån av 19/5 
1970 .. 7 1/4 % " .. 10/11 
1971 " 7 1/4 % amorteringslån av 8/6 
1971 " 7 1/4 % lån av 15/9 
1972 .. 7 % .. " 20/l 
1972 .. 7 % .. " 9/6 
1972 " 7 % amorteringslån av 10/6 
1973 " 7 % lån av 10/1 
1973 " 7 % " " 11{4 
1973 .. 7 % " .. 10/6 
1973 .. 7 % .. " 10/11 
1974 .. 7 % .. .. 10/l 
1974 .. 6 % " .. 15/2 
1974 " 7 % " " 10/2 
1974 " 7 1/2 % " " 10/4 
1974 .. 7 1/2 % .. .. 10/7 
1974 .. 8 % " .. 10/9 
1975 .. 8 % .. " 10/1 
1975 .. 8 % .. .. 10/3 
1975 .. 9 % .. .. 10/6 
1975 .. 9 % " " 10/9 
1975 " 8 % " " 19/11 
1975 " 8 5/8 % " " 20/11 
1976 " 9 % " .. 10/l 
1976 " 8 1/4 % " " 20/2 
1976 .. 9 % " " 10/4 
1976 " 9 % 10/6 
1976 " 9 1/2 % .. " 10/11 

nr 14 
" 19 
.. 20 
" 31 
" 32 
.. 42 
" 43 
.. 46 
.. 71 
" 76 
" 77 
" 78 
.. 81 
" 84 
" 87 
" 88 
.. 90 
.. 92 
.. 93 
.. 94 
" 95 
" 96 
" 97 
" 98 
" 99 
.. 100 
" 102 
.. 105 
.. 106 
.. 108 
" 111 
.. 112 
.. 114 
" 116 
.. 117 
" 118 
.. 119 
•• 120 
.. 121 
.. 122 
" 123 
" 124 
.. 125 
" 126 
" 127 
.. 128 
.. 129 
" 130 
" 131 
" 132 

Kr. 
6475 290 
8 601 583 
6 949 915 
6970145 
6955 620 

19 543 028 
11250000 
9 519 000 

18 000000 
15 750000 
10 558 853 
18 689 513 
16 008 600 
30375 000 
47 437 500 
39000000 
43 750 000 
46 500000 
48 000000 
60 750 000 
58 000000 
52200 000 
58 000 000 
58 000000 
52 200 000 
65 250 000 
63 000000 
56000000 
38 500000 
49 000000 
56000 000 
56 000 000 
71750000 
51 800000 
81250000 
64 750 000 
63 750000 
38 250000 
64000000 

112000000 
72 000 000 

171000 000 
243 000000 
40 000000 

301875000 
189000000 
90 750 000 

243 000 000 
189 000000 
175 750 000 

Summa kr. 3 514 638 989 

Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt 

ca 610 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande 

sammanställning. 

Specifikation av vinster pd premieobligationsldn 
1967 års premielån 
1968 " första premielån 
1968 " andra " 
1969 " premielån 
1970 " första premielån 

Kr. 
15 950000 
15 950000 
13 200000 
24000000 
21875000 
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1970 års andra premielån 
1971 " premielån 
1972 " första premielån 
1972 " andra " 
1973 " första 
1973 " andra premielån 
1974 " första " 
1974 " andra " 
197 4 " tredje " 
1975 " första 
1975 " andra 
197 5 " tredje 
197 6 " första 
1976 " andra 
197 6 " tredje 

.. 
" 

3 

Kr. 
17 500000 
17 700000 
35 400 000 
17 700 000 
32 600000 
25 200000 
35 600000 
23 740000 
42000000 
48 000000 
35 200000 
37125000 
41400000 
44 850 000 
65 550 000 

Summa kr. 610 540 000 

Inkomsterna på riksgäldsfonden beräknas till 183 103 000 kr. Försla
get till stat utvisar således ett underskott av 6 400 milj. kr. som bör fö
ras av på statsbudgeten. Detta innebär en ökning med 1300 milj. kr. i 
förhållande till det underskott som har tagits upp i statsbudgeten för 
innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfonden för bud

getåret 1977/78 (bilaga 21.1), 
2. för Riksgälds! ond en på driftbudgeten för budgetåret 1977 /78 

ta upp ett underskott av 6 400 000 000 kr. 
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Bilaga 21.1 

Förslag till stat för riksgäJdsfonden för budgetåret 1977 /78 

Utgifter 
A. Räntor pd statsskulden: 

1. Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis 
2. Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
3. Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis 
4. " " sparobligationer, förslagsvis 
5. " upplåning i utlandet för statens vattenfallsverk, 

Kr. 
3 515 000 000 

610 000 000 
159 000000 
325 000 000 

förslagsvis 18 700 000 
6. " av staten övertagna lån, förslagsvis 137 000 
7. " " lån bos statsinstitutioner och fonder m. m., förslagsvis 125 000 000 
8. Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s.k. Guadeloupe-räntan) 300 000 
9. Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i 

kv. Lejonet i Stockholm 
10. Ränta på konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 
11. " " Göta kanals reparationsfond 
12. " " kortfristig upplåning hos banker m. fl., förslagsvis 

90000 
7 500 
7045 

50000000 
900000000 
837 659 455 

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

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

C. Diverse utgifter: 
1. Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis 
2. Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis 
3. Övriga diverse utgifter, förslagsvis 

Inkomster 

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

B. Uppgäld och kurn•inster: 
1. Uppgäld 
2. Kursvinster 

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

Underskott att avföras pd statsbudgetens driftbudget 

1000 
1000 

25 000000 
17 000000 

200000 

6540901000 

2001) 

42200 00() 

Summa kr. 6 583 103 000 

5 000000 
140 000000 

1000 
7000000 152 001 000 

1000 
1000 2 000 

10 000 000 
300000 

20000000 
800000 31100 000 

183103000 

6400000000 

Summa kr. 6583103000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1977 760519 



Bilaga 22 till budgetpropositionen 1977 

Avskrivning av nya 
kapitalinvesteringar 

BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 22 

vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser avskriv
ning av nya kapitaJinvesteringar 

Under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar uppförs 
anslag för täckning av den formella investeringsförlust som enligt gäl
lande budgetprinciper uppstår i samband med genomförandet av nya 
kapitalinvesteringar, som inte kan eller skäll förräntas till sitt fulla värde. 
I likhet med vad som gäller för investeringsanslagen ställs avskrivilings
anslagen direkt till de fondförvaltande myndigheternas förfogande. 

Föreliggande förslag till statsbudget innefattar åtskilliga anslag på ka
pitalbudgeten beträffande. vilka en formell investeringsförlust måste be
räknas. Jag skall nu i korthet redogöra för de fall där så är förhållan
det. I anslutning till denna redogörelse kommer jag att hemställa om att 
avskrivningsanslag föreslås eller tas upp med beräknade belopp i försla
get till statsbudget. 

Investeringsförlusten bestäms utifrån statens förräntningskrav .. I före
varande sammanhang anses detta överensstämma med den för varje bud
getår fastställda normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. 
Normalräntan beräknas på grundval av kostnaderna för statens lång
fristiga upplåning. Regeringen har genom förordningen (i976: 545) om 
normalränta för lån från statens utlåningsfonder fastställt normalräntan 
för innevarande budgetår till 8 % . Jag har vid beräkningen av av
skrivningsanslagen följaktligen utgått från ett förräntningskrav på 
8%. 

Enligt beslut av 1969 års riksdag (prop. 1969: 1 bil. 19, SU 1969: 117, 
rskr 1969: 295) skall under denna huvudtitel också beräknas ersättning 

1 Riksd,1gen 1976/77. 1 saml. Nr 100. Bilaga 22 
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för tidigareläggning av vissa investeringar. I huvudsak innebär bestäm
melserna att ersättning kan utgå för anskaffningar som avser affärs
verksfond, sjöfartsverkets fond eller statens vägverks förrådsfond och 
som i sysselsättningsfrämjande syfte tidigareläggs i samråd med arbets
marknadsstyrelsen. I princip skall myndigheten ersättas för de merkost
nader som tidigareläggningen förorsakar. I normalfallet kan en scha
blonregel tillämpas som innebär att myndigheten får ersättning med 
10 % av anskaffningens belopp. Ersättning i fråga om anskaffningar 
som finansieras över investeringsanslag sker således genom att 10 % av 
investeringen avskrivs på förslagsvis beräknade avskrivningsanslag på 
statsbudgeten. 

Tidigareläggning av vissa arbeten av invest~ringskaraktär som inte är 
värdehöjande och därför finansieras rried affärsverks driftmedel kan 
också förekomma i sysselsättningsskapande syfte. Även i sådana fall bör 
myndigheterna ersättas för de merkostnader som tidigareläggningen av 
ifrågavarande arbeten förorsakar. Därvid bör i normalfallet samma 
schablonregel gälla som vid finansiering över investeringsanslag. Efter 
samråd med chefen för arbetsmarknadsdeparterrieritet förordar jag att. 
sådan ersättning får bestridas från det av arbetsmarknadsstyrelsen · dispo
nerade anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder. 

Statens affärsverksfonder. I överensstämmelse med vad chefen för 
kommunikationsdepartementet förordar bör enligt gällande principer av
skrivas dels de medel som beräknats för försvarsberedskap vid telever
ket och statens järnvägar med 6 resp. 2,3 milj. kr., dels. de medel som 
beräknats för statens järnvägar& investeringar i det ersättningsberät
tigade nätet med 51,l milj. kr. i avvaktan på särskild proposition är 
avskrivningsbeloppcn för försvarsberedskap preliminära. Riksdagen har 
beslutat att clcktrifieringen av järnvägslinjen Borlänge-Mora skall ge
nomföras av samhällsekonomiska skäl. I tilläggsbudget I till statsbudc 
geten för budgetåret 1975/76 anvisades ett investeringsanslag av 27,5 
milj. kr. Då projektet inte väntas kunna ge förräntning måste avskriv
ningsanslag motsvarande hela investeringsbeloppet successivt ställas till 
Statens järnvägars förfogande. Under budgetåret 1977178 beräknas ca 
11 milj. kr. tas i anspråk. Avskrivningsmcdel motsvarande detta. belopp 

torde tas upp. 
Enligt vad statsrådet Johansson senare denna dag kommer att föreslå 

vid sin anmälan av medelsbehovet för statens vattenfallsverk under näs
ta budgetår bör vattenfallsverket teckna aktier i Svenska Petroleum AB 
om 12,5 milj. kr. Dessa aktier kan inte förväntas ge normal avkastning. 
under bolagets uppbyggnadsperiod. Efter samråd med statsrådet Jo
hansson tar jag därför .upp ett avskrivningsanslag för vattenfallsvcrket 
om 12,5 milj. kr. , .. --· 
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Statens allmänna fastighetsfond. Enligt ·gällande regler för avskriv
ning av investeringar i allmänna fastighetsfonden utgör grundavskriv
ning vid nybyggnader för ämbetsverk 25 % av· anläggningskostnaden 
och vid nybyggnader för civilförsvaret, kriminalvården, sjukhus, forsk
ningsinstitut och skolor 50 % . Investeringar i mark avskrivs inte. 

Med tillämpning av dessa grunder bör avskrivningsanslagen i för
slaget till statsbudget föras upp i enlighet med följande sammanställning. 

Investeringar under anslaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanlägg
ningar bör, liksom hittills, skrivas av helt. 

Anslag 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

Utrikesdepartementet 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

Socialdepartementet 
Utbyggande av karolinska sjukhuset 
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-

mentets verksamhetsområde 

Budgetdepartementet 
Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Inköp av fastigheter m. m. 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Utbildningsdeparteme11tet 
Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde 

Jordbruksdepartementet 
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

Industridepartementet 
Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

Summa kr. 

* Beräknat belopp. 

Investering Avskriv-
kr. ning kr. 

61000000 15 250 000 
17 000 000 4 250 000 

5 200 000 2 600 000 
2400000 600 000 

12 000 000 3 000 000 

*8 400 000 *4 200 000 
2 600 OOQ 2 600 000 

19 500 000 9 750 000 
8 930 000 4 465 000 

20 000 000 10 000 000 

455 000 000 150 000 000 
55 000 000 

200 000 50 000 

1 000 

150 000 000 75 000 000 

60 000 000 30 000 000 

110 000 55 000 

877 341000 311820 000 

Under Byggnadsarbeten för statlig förvaltning upptas' ett investerings
anslag på 455 milj. kr. I detta ingår ·investeringar som bör grundav
skrivas med såväl 50 % som 25 %. Avskrivningsbehovcn uppgår sam
manlagt till 150 milj. kr. 

Beträffande anslaget till vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 
erinrar jag om att investeringar i radiohus enligt riksdagens beslut 
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(prop. 1955: 146, SU l955: 125, .rskr 1955: 288) helt &kall finansieras 
med radiolicensmedel. Motsvarande finansieringsform tillämpas beträf

fande investeringar i televisionshus. Något avskrivningsanslag på stats
budgeten behövs således inte för detta ändamål. 

Försvarets fastighetsfond. För· investeringar i försvarets fastighets
fond skall . enligt gällande regler . grund~vskrivningsbehovet beräknas 

schlablonmässigt till 50 % av investeringar i. kasernbyggnaders delfond, 

medan total avskrivning tillämpas för investeringar i befästningars del

fond. Nybyggnad för ämbetsverk grundavskrivs dock med endast 25 % . 

Investeringar i mark avskrivs inte. 

Under försvarets fastighetsfond har investeringar beräknats om sam
manlagt 362 450 000 kr. Härav beräknas för markförvärv 16 331 000 kr., 
för kasernbyggnader 234 136 000 kr. och för befästningar 111 983 000 kr. 

Avskrivningsanslagen beräknas till sammanlagt avrundat 249,l milj. kr. 
I beloppet ingår 25 milj. kr. för avskrivning av investeringar för för

band i Arvidsjaur. 

Statens utlåningsfonder. Anslaget till studiemedelsfonden bör skrivas 

av helt och avskrivningsanslaget beräknas till 806 milj. kr. Till Låne

fonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. tas 
upp ett invcsteringsanslag av 1,7 milj. kr. Dessa lån är under viss tid 

räntefria och löper därefter med 5 % ränta. Jag tar här upp ett avskriv
ningsanslag av 797 000 kr. 

Fonden för låneunderstöd. Anslaget till lån till nybyggnader vid er
kända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. bör skrivas av helt 
och jag tar upp ett avskrivningsanslag av 5 milj. kr. 

Till lån till Synskadades riksförbund föreslås ett anslag av 1,8 milj. 
kr. Lånen avses bli ränte- och amorteringsfria, varför jag tar upp ett 
avskrivningsanslag av 1,8 milj. kr. 

Från anslaget Lån till teko-, sko- och garveriindustrier avses utgå lån 

som är ränte- och amorteringsfria, varför anslaget bör skrivas av helt. 
Jag tar upp ett avskrivningsanslag av 5 milj. kr. 

Till lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd föreslås 
ett anslag av 3 milj. kr. Vissa lån avses bli ränte- och amorteringsfria. 

Den hittillsvarande erfarenheten av långivningen tyder på att avskriv

ningsbehovet schablonmässigt kan beräknas till 50 % . Jag tar upp ett 
avskrivningsanslag av 1,5 milj. kr. 

Fonden för statens aktier. Under Fonden för statens aktier upptas ett 
investeringsanslag på 2,4 milj. kr. för teckning av aktier i Statskonsult 

AB. Av aktieteckningen avser 400 000 kr. ett i förhållande till aktiernas 
nominella värde överskjutande belopp. Jag tar upp ett avskrivningsan

slag av 400 000 kr. 
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Il. J ustiticdcpartementet 
IIL Utrikesdepartementet 
IV. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 

VI. Kommunikationsdepartementet 
VIII. Budgetdepartementet 

IX. Utbildningsdepartementet 
X. Jordbruksdepartementet 

XI. Handelsdepartementet 
XIV. Industridepartementet 

Statens Statens all- Försvarets 
affärsverks- männa fas- fastighets-
fonder tighetsfond fond 

70 402 000 

22 700 000 
3 000000 
6 800 000 249 051 000 

24 215 000 

150 050 OOö 
75 000 000 
30 000 000 

12 501 000 55 000 

Summa kr. 82 903 000 311 820 000 249 051 000 

Statens 
utlånings
fonder 

Fonden 
för låne
understöd 

Fonden 
för statens 
aktier 

Diverse 
kapital
fonder 

Il. Justitiedepartementet 
III. Utrikesdepartementet 
lV. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 6 800 000 

VI. Kommunikationsdeparte-
mcntet . 3.000 

VlrI. Budgetdepartementet 400 000 
IX. Utbildningsdepartementet 806 000 000 
X. Jordbruksdepartementet 797 000 

XI. Handelsdepartementet 6 500 000 25 025 000 
XIV. Industridepartementet 

Summa kr. 806 797 000 13 300 000 400 000 25 028 000 

Diverse kapitalfonder. Till förrådsanläggningar m. m. under förråds

fonden för ekonomiskt försvar har i avvaktan på särskild proposition 

föreslagits ett anslag av 25 025 000 kr. Hela beloppet avser anskaffning 

som sker av beredskapsskäl och bör avskrivas helt. Jag tar alltså upp 

ett avskrivningsanslag av 25 025 000 kr. 

Sammanfattning och hemställan. Avskrivningsanslagen upJ>går till 

sammanlagt 1 489 299 000 kr. En översikt över hur anslagen fördelar sig 

på olika fonder och departement har lämnats i närmast föregående tablå. 

Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen att 

1. under förutsättning att motsvarande invcsteringsanslag bevil

jas, anvisa följande förslagsanslag till avskrivning av nya kä
pitalinvcsteringar för .. budgetåret 1977 /78 i. härefter angivna 

fonder, nämligen 

Summa 

22 700 000 
3 000 000 

255 851 000 
31 015 000 

70 405 000 
150 450 000 
881000000 
30 797 000 
31525000 
12 556 000 

1489 299 000 
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Postverkets fond 

Kommunikationsdepartementet 
Posthus m. m. 

Televerkets fond 

Kommunikationsdepartementet 
Teleanläggningar m. m. 

Statens järnvägars fond 

Kommunikationsdepartementet 
Järnvägar m. m. 

Luftfartsverkets fond 

Ko mm unika tio ns departementet 
Flygplatser m. m. 

Fabriksverkens fond 

Industridepartementet 
Byggnader och utrustning 

Statens vattenfallsverks fond 

Industridepartementet 
Kraftstationer m. m. 

Diverse kapitalfonder 

Ko mm unikationsdep a rte ro en te t 
Statens vägverks förrådsfond: 

Vägmaskiner ro. m. 

Sjöfartsverkets fond: 
Sjöfartsmateriel m. m. 

Fonden för Södertälje kanalverk 

1000 

*6 000 000 

*64 400 000 

1000 

1000 

12 500 000 

1000 

1000 
1000 

2. under förutsättning att motsvarande investeringsanslag beviljas, 
anvisa följande reservationsanslag till avskrivning av nya kapi
talinvesteringar för budgetåret 1977178, i härefter angivna fon

der, nämligen 

·• Beräknat belopp. 
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Statens allmänna fastighetsfond 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

U t r i k e s d e p ·a r t e m e n t e t 
Inköp, uppförande och iständsättande av fas
tigheter för utrikesrepresentationen 

Försvarsdepartementet 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

Socialdepartementet 

15 250·000 
4 250 000 

2 600 000 

600 000 

3 000 000 

2 600 000 .. 

Utbyggande av karolinska sjukhuset 9 750 000 
Utbyggande av· akademiska sjukhuset i Upps~la · · 4. 465 000 

Vissa byggnadsarbeteil m.·in. inoin social

departementets verksamhetsområde 

Budgetdepartementet 

Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Utbildningsdepartementet 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartemen-

10 000 000 

150 000 000 

so 000 

tets verksamhetsområde 75 000 000 

Jordbruksdepartementet 
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor 
m.m. 

Industridepartementet 
Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

Statens utlåningsfonder 

Utbildningsdepartementet 
Studiemedelsfondcn 

Jordbruksdepartementet 

Lånefonden till främjande av bered
ning och avsättning av fisk m. m. 

30 000 OOÖ 

55 000 

806 000 000 

797 000 
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Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet 
Lån till nybyggnader vid erkända 
vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. 
Lån till Synskadades riksförbund 

Han dels dep artem en tet 
Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 
Lån till investeringar för kommersiell 
service i glesbygd 

Fonden för statens aktier 

Budgetdepartementet 
Teckning av aktier i Statskonsult AB 

5 000 000 
1800 000 

5 000 000 

1500 000 

400 000 

3. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, beräkna följande 
reservationsanslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar 
för budgetåret 1977/78, i härefter angivna fonder, nämligen 

Försvarets fastlghetsfond 

Försvarets fastighetsfond 

Statens allmänna fastighetsfond 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

Diverse kapitalfonder 

Handelsdepartementet 

*249 051 000 

*4 200 000 

Förrådsfonden för ekonomiskt försvar: Förråds-
anläggningar m. m. *25 025 000 

* Beräknat belopp. 
NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760675 



Bilaga 23 till budgetpropositionen 1977 

Avskrivning av oreglerade 
kapitalmedelsförluster 

BUDGETDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

Prop. 1976/77:100 
Bilaga 23 

vid regeringssammanträde 
1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser avskriv
ning av oreglerade kapitabnedelsförluster 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster, som förvaltas av 
riksgäldskontoret, redovisas förluster, som uppkommit på statens kapi~ 
talfonder och överförts till fonden i den ordning regeringen bestämt 
för varje särskilt fall. Följande förluster skall inte redovisas på fonden, 
nämligen dels förluster för riksbanksfonden, dels sådana förluster för 
statens affärsverksfonder, statens pensionsfonder och riksgäldsfonden 
som är av sådan mindre omfattning att de normalt bör täckas av lö
pande inkomster eller för vilka täckning kan beredas av inom veder
börande fond verkställda avsättningar till förnyelsefond eller värde
minskningskonto. Innan jag går in på de frågor om avskrivning av: på 
fonden redovisade förluster som nu bör anmälas för riksdagen, vill jag 
på sedvanligt sätt anmäla frågan om redovisning av vissa ackords
uppgörelser. 

Ackordsuppgörelser angående lån från statens utlåningsfonder m. m. 
Riksdagen har bemyndigat regeringen (prop. 1940: 281, SU 1940: 210, 
rskr 1940: 373) att i fråga om vissa statliga lån, i den mån ej annat 
föranleds av särskilda föreskrifter för viss låneverksamhet, efter pröv
ning av omständigheterna i varje föreliggande fall biträda ackord och 
att i vissa fall efterge lån. 

Bemyndigandet omfattar såväl de flesta lån från statens utlåningsfon

der som åtskilliga lån under fonden för låneunderstöd och vissa specifi
cerade fonder. Beslutanderätten kan av regeringen delegeras till den 
förvaltande myndigheten. 

1 Riksdagen 1976/77. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 23 
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När detta bemyndigande lämnades uttalade riksdagen emellertid 

önskemålet, att redovisning i någon lämplig form årligen skulle Jämn.as 
riksdagen för beslut rörande ackordsuppgörelser och andra efte.rskän

kanden, som fattats på grund av bemyndigandet. 
Den begärda redovisningen bör som tidigare skett få lämnas riksdagen 

i den formen, att avskrifter av de under föregående kalenderår fattade 

besluten angående biträdande av ackord samt andra efterskänkanden av 

statens rätt tillsammans med en sammanfattande förteckning tillställs 
vederbörande riksdagsutskott. 

Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster. I gällande stats

budget har under denna rubrik uppförts ett anslag av 1 milj. kr. för 

reglering av uppkommande kapitalmedclsförluster. 
Av en av riksgäldskontoret överlämnad redogörelse framgår att föl

jande förluster av de fondförvaltande myndigheterna anmälts och per 

den 30 juni 197 6 överförts till fonden för oreglerade kapitalmedelsför

luster. 

Myndighet och fond 

Reglering av oreglerade kapitalmedelsförluster 

Byggnadsstyrelsen 
Statens allmänna fastighetsfond: 

Byggnadsstyrelsens delfond 
Kriminalvårdsstyrelsen 

Statens allmänna fastighetsfond: 
Kriminalvårdsstyrelsens delfond 

Fortifikationsförvaltningen 
Försvarets fastighetsfond: 

Kasernbyggnaders delfond 
Befästningars delfond 

Bostadsstyrelsen 
Lånefonden för bostadsbyggande 
Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Kammarkollegiet 
Fonden för låneunderstöd: 

Kammarkollegiets delfond 
Fonden för statens aktier 

Statskontoret 
Statens datamaskinsfond 

Arbetsmarknadsstyrelsen 
Fonden för låneunderstöd: 

Arbetsmarknadsstyrelsens delfond 
Sjö fartsverket 

Sjöfartsverkets fond 
Riksbanken 

Statens bosättningslånefond 
Fonden för supplementär jordbrukskredit 

Riksgäldskontoret 
Fonden för förlag till statsverket 

Kr. 

6 651 977 

2 261 

126 342 
72 997 

289 475 
1134 

118 110 
43 500000 

465 139 

7 481 826 

31 780 

279 529 
901 

2 504 714 

Summa kr. 61526185 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster redovisades den 1 
juli 1975 som ingående behållning 39 184 175 kr. Fonden har under 
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budgetåret 1975/76 tillgodoförts dels anslag från driftbudgeten om 
44 500 000 kr., dels 20 388 kr. som influtit på tidigare avskrivna, fon
den påförda förluster. Eftersom enligt den lämnade redovisningen fon
den samtidigt belastats för förluster med 61 526 185 kr., utgjorde den 
utgående behållningen per den 30 juni 1976 22 178 377 kr., disponibla 
för reglering av oreglerade kapitalmedelsförluster. För budgetåret 

1977 /78 bör anvisas 1 milj. kr. för avskrivning av oreglerade kapital
medelsförluster. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster för bud
getåret 1977/78 anvisa ett anslag av 1000000 kr. 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760663 





Bilaga 24 till budgetpropositionen 1977 Prop. 1976/77: 100 
Bilaga 24 

Statens allmänna fastighetsf ond 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Mundebo 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regcringssammanträde 
1976-12-30 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977 /78 såvitt avser stat för 
.statens allmänna fastigbetsfond 

Inledning 

Statens allmänna fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av 
civila statliga fastigheter, som inte hänförs till affärsverken. Fonden om
fattar allmänna förvaltningsbyggnader, kriminalvårdsanstalter, fastighe
ter för undervisningsändamål, sjukhusbyggnader m. m. Allmänna fastig
hetsfonden är uppdelad på sju delfonder, nämligen slottsbyggnadernas, 
kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, karolinska sjukhu
sets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och generaltullstyrelsens 
delfonder. Av dessa förvaltas slottsbyggnadernas, beskickningsfastig
heternas, akademiska sjukhusets och byggnadsstyrelsens delfonder av 
byggnadsstyrelsen och de övriga av resp. myndighet. I fråga om akade
miska sjukhusets delfond svarar dock sjukhusets direktion för fastighets
underhåll m. m. 

Fastighetsfondcns inkomster, utgifter och kapitalbehållning redovisas 
i rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsstat för fonden fastställs årligen 
av riksdagen. Fonden ·är konstruerad som en produktiv fond. 

Staten för statens allmänna fastighetsfond är uppdelad på följande tit
lar, nämligen på inkomstsidan A. Ersättning för lokaler . som upplåts 
till statsmyndigheter, B. Hyror och arrenden för lokaler och markom
råden som upplåts till enskilda och C. Diverse inkomster samt på ut
giftssidan A. Reparations- och underhållskostnader m. m., B. Avsätt
ning till värdeminskningskonto och C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 
Inkomsterna och utgifterna under de angivna titlarna tas upp särskilt 
för de olika delfonderna. Fondens överskott redovisas under särskild 
titel på statsbudgetens inkomstsida. 

1 Riksdagen 1976/77.1 saml. Nr 100. Bilaga 24 
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Det förslag till stat för allmänna fastighetsfonden som framläggs i det 
följande bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 

24.1. Till grund för förslaget ligger statförslag, som vederbörande för
valtningsmyndigheter har lämnat för de olika delfonderna. Riksrevi
sionsverket har yttrat sig över statförslagen. 

Förslaget till stat slutar på ett belopp av ca 1 481 milj. kr., vilket inne
bär en ökning av omslutningen med ca 141 milj. kr. Inkomstposten Er
sättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter ökar med ca 138 
milj. kr. Fondens överskott ökar med ca 55 milj. kr. 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m. 

Fr. o. m. budgetåret 1973/74 används något förändrade definitioner av 
underhåll m. m. vid beräkningen av fastighetsfondens stat Gfr prop. 
1972: 1 bil. 21 s. 5). Fastighetsunderhåll omfattar sådan reparation och 
ersättning av förslitna eller på annat sätt skadade byggnads- eller an
läggningsdelar som måste göras för att bibehålla fastigheten i dess bygg
nadstekniska skick och funktion. Till ombyggnad och komplettering 

hänförs ändringar av lokalerna föranledda av lokalnyttjarkrav, under 
förutsättning att åtgärderna inte eller endast i ringa mån ökar värdet 
på den anläggning de avser. Ombyggnad skall ske inom befintlig bygg
nads volym, eller, om utökning av volymen sker, utan att totalytan 
ökas. Vidare kan kompletteringar för rationalisering av drift och un
derhåll av fastigheter ingå i ombyggnad och komplettering. 

I prop. 1972: 1 (bil. 21 s. 2) redovisades även principer för medcls
beräkningen för fastighetsunderhållet. Enligt dessa principer beräknas, 
med hjälp av statistiska erfarenhetsdata, genomsnittliga underhållskost
nader per kvadratmeter för olika lokaltyper. Dessa underhållskostna
der läggs till grund för beräkning av det aktuella medelsbehovet. 

De här berörda principerna för beräkning av medelsbehovet för det 
normala fastighetsunderhållet har införts i fråga om byggnadsstyrelscns 
delfond och skall successivt införas i fråga om kriminalvårdsstyrelsens, 
karolinska sjukhusets och akademiska sjukhusets delfonder. För slotts
byggnadernas och beskickningsfastigheternas delfonder skall medelsbe
hovet liksom tidigare beräknas erfarenhetsmässigt och med· utgångs
punkt i planerade arbeten. För generaltullstyrelsens delfond används 

t. v. en enkel schablonmetod. 
Medclsbehovet för ombyggnads- och kompletteringsarbeten bör be

räknas på grundval av kostnadsberäkningar av planerade åtgärder. 
Enligt bestämmelser för förvaltningen av statens allmänna fastighets

fond som regeringen har meddelat skall förvaltningsmyndighetema sam
råda med byggnadsstyrelsen om principerna för medelsberäkningen 
under de olika delfonderna. 
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Under särskilda delposter, benämnda Fastighetsdrift, beräknas inom 
slottsbyggnadernas, beskickningsfastigheternas och byggnadsstyrelsens 
delfonder medel för fastighetstjänst - inkl. yttre renhållning - samt 
bränsle, lyse och vatten inom de fastigheter där byggnadsstyrclsen svarar 
för fastighetsdriften. Delposterna är förslagsvis betecknade. 

De förvaltningskostnader som är hänförliga till de av byggnadsstyrel
sen förvaltade delfonderna belastar förevarande utgiftspost i staten för 
statens allmänna fastighetsfond. Dessa förvaltningskostnader fördelas 
mellan slottsbyggnademas delfond, beskiekningsfastigheternas delfond 

I 

och byggnadsstyrelsens delfond och förs upp i staten under särskilda'. 
delposter av förslagskaraktär, benämnda Förvaltningskostnader. Kost
naderna beräknas till 45,6 milj. kr. för nästa budgetår och fördelas med 
1,5 milj. kr. på slottsbyggnadernas delfond, 3,5 milj. kr. på beskiek
ningsfastigheternas delfond och 40,6 milj. kr. på byggnadsstyrelsens 
delfond. 

A 1. Reparations· och underhållskostnader m. m.: Slottsbyggnademas 
delfond 

1975/76 Utgift 
1976i77 Anvisat 
1977/78 Förslag 

8 660 439 
9 800 000 
9 900 000 

1976/77 

a) Fastighetsdrift 1 500 000 
b) Fastighetsunderhåll 6 300 000 
c) Ombyggnad och komplet-

tering 600 000 
d) Förvaltningskostnader 1 400 000 

9 800 000 

Byggnadsstyrelsen 

Beräknad ändring 1977/78 

Byggnads
styrelsen 

-i-1500000 

+ 500 000 
+ 100 000 

+2100 000 

Före
draganden 

+100 000 

-t-100 000 

b) Styrelsen beräknar 5,5 milj. kr. för löpande underhåll och 2,3 
milj. kr. för vissa särskilda större arbeten. I det senare beloppet ingår 
fasad- och takrenoveringar på Riddarholmskyrkan, Ulriksdals och Vad
stena slott samt viss renovering av Kalmar slott. 

Fördraganden 

Med beaktande av behållningen under posten beräknar jag oförändrat 
belopp för fastighetsunderhåll och ombyggnadsarbeten nästa budgetår. 
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Omfattningen och det slutliga urvalet av de arbeten som avser annat än 
löpande underhåll bör bestämmas av regeringen i annat sammanhang. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara
tions- och underhållskostnader m. m. under slottsbyggnadernas delfond 
beräknas 9,9 milj. kr. för nästa budgetår. 

A 2. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Kriminalvårdsstyrel
sens delfond 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anvisat 
1977/78 Förslag 

17 376 695 
19 819 000 
22 726 000 

1976/77 

a) Fastighetsunderhåll 8 659 000 
b) Ombyggnad och komplet-

tering · 11 160 000 
19 819 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Beräknad ändring 1977/78 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

+ 1123 000 

+37 797 000 
+38 920 000 

+1123 000 

+1 784000 
+2 907 000 

a) Behovet av medel för fastighetsunderhåll beräknas enligt .tillämpa
de regler till 9 782 000 kr. 

b) För ombyggnad och komplettering beräknas sammanlagt 
48 957 000 kr. Härav beräknas 10 128 000 kr. för stark- och svagströms
anläggningar samt 10 020 ÖOO kr. för anläggningar för värme, vatten, 
avlopp och ventilation. För modernisering av personalbostäder beräknas 
538 000 kr. och för brandskyddsåtgärder 1,1 milj. kr. Slutligen beräknar 
styrelsen 27 171 000 kr. för ombyggnadsarbeten vid kriminalvårdsan
stalter. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara
tions- och underhållskostnader m. m. under kriminalvårdsstyrelsens del
fond beräknas 22 726 000 kr. för nästa budgetår. 

A 3. Reparations· och underhållskostnader m. m.: Beskickningsfastig

hetemas delfond 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anvisat 
1977/78 Förslag 

11 253 203 
14 665 000 
17160 000 
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1976/77 Beräknad ändring 1977/78 

Byggnads- Före-
styrelsen draganden 

a) Fastighctsdrift 5 465 000 +l 035 000 +1035000 
b) Fastighetsunderhåll 4200000 +2 711000 +1 500000 
c) Ombyggnad och komplet-

tering 2 000 000 - 500 000 - 500 000 
d) Förvaltningskostnader 3 000 000 + 460 000 + 460 000 

.14 665 000 +3 706 000 +2 495 000 

Byggnadsstyrelsen 

b) Den begärda ökningen med 2 711 000 kr. motiveras bl. a. av ökade 
kostnader för underhåll med ca 20 % , ett ackumulerat behov av upp
rustning av chefsbostäder samt åtgärder för energibesparing. 

c) För särskilda säkerhetsåtgärder beräknar styrelsen för nästa bud
getår 1,5 milj. kr. 

F öredraga11den 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara
tions- och underhållsarbeten m. m. under beskickningsfastigheternas del
fond beräknas 17 160 000 kr. för nästa budgetår. I likhet med byggnads
styrelsen har jag beräknat 500 000 kr. för energibesparande åtgärder.· 

A 4. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Karolinska sjukhti~ 
sets delfond 

1975176 Utgift 
1976177 Anvisat 
1977178 Förslag 

10 093 015 
11800 000 
10 000 000 

1976/77 

a) Fastighetsunderhåll 10 000 000 
b) Ombyggnad och komplet-

tering 1 800 000 

11800000 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Beräknad ändring 1977/78 

Direktionen Före-
för karolinska draganden 
sjukhuset 

+10 500000 

- 1800000 

+ 8 700 000 

-1 800 000 

-1800 000 

a) För reparations- och underhållsåtgärder beräknas 20,5 milj. kr. 
Härav utgör 4,4 milj. kr. ett på erfarenhetsmässiga grunder framräknat 
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belopp för fastighet.sdrift inkl. skatt. Resterande belopp, 16,1 milj. kr., 
beräknas för underhållsåtgärder. 

b) Direktionen hemställer om att medel för erforderliga ombyggnads
arbeten i fortsättningen beräknas från investeringsanslaget till utbyggan

de av karolinska sjukhuset under femte huvudtiteln. 

Föredraganden 

För att möjliggöra en snabb upprustning och återhämtning av ett bit

vis eftersatt inre underhåll av sjukhusets fastigheter beräknades för bud
getåret 1976/77 tillfälligt medel för fastighetsunderhåll utöver vad som 

följer av den av direktionen tillämpade metoden för beräkning av un
derhållsmedel. I enlighet med vad föredragande statsrådet anförde vid 
sin anmälan av denna utgiftspost i staten för statens allmänna fastig

hetsfond i 1976 års budgetproposition har regeringen uppdragit åt ka
rolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset att utarbeta nya metoder 
för beräkning av underhållsmcdel. Direktionerna har redovisat läget i 
utredningsarbetet. Jag räknar med att arbetet kommer att slutföras 

skyndsamt. 
För att göra det möjligt att fullfölja de i ansla~framställningen till 

budgetåret 1976177 planerade underhållsåtgärderna för budgetåren 

1976177 och 1977/78 förordar jag att till reparations- och underhålls
kostnader m. m. under karolinska sjukhusets delfond beräknas 10 milj. 
kr. Det är angeläget att planeringen av dessa underhållsarbeten samord
nas med planeringen av de byggnads- och upprustningsarbeten som be
strids av medel från investeringsanslag under femte huvudtiteln. 

Medel för erforderliga ombyggnads- och kompletteringsåtgärder bör 
under tiden för den allmänna uppmstningen av sjukhuset beräknas 
från det under femte huvudtiteln upptagna investeringsanslaget till ut

byggande av karolinska sjukhuset. 

A 5. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Akademiska sjukhu
sets delfond 

1975/76 Utgift 

1976177 Anvisat 
1977/78 Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

5 711108 

5 994 000 
7 047 000 

Behovet av medel för fastighetsunderhåll beräknas enligt tillämpade 

regler till 7 047 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med byggnadsstyrelsens förslag förordar jag att till repara

tions- och underhållskostnader ro. m. under akademiska sjukhusets del-
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fond beräknas 7 047 000 kr. för nästa budgetår. Som jag nämnt räknar 
jag med att direktionen för sjukhuset skall skyndsamt slutföra utarbe
tandet av nya metoder för beräkning av underhållsmedel. 

A 6. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Byggnadsstyrelsens 
delfond 

1975/76 Utgift 242 905 583 

1976/77 Anvisat 252 154 000 
1977/78 Förslag 313 600 000 

1976/77 

a) Fastighetsdrift 115 000 000 
b) Fastighetsunderhåll 68 000 000 
c) Ombyggnad och komplet-

tering 30 000 000 
d) Förvaltningskostnader 39 154 000 

252154 000 

By ggnadssty relsen 

Beräknad ändring 1977/78 

Byggnads
styrelsen 

+35 000 000 
+12 000000 

+25 000000 
+ 1446 000 

+73446000 

Före
draganden 

+35 000000 

+25 000 000 
+ 1446 000 

+61446 000 

a) Den av styrelsen förvaltade lokalarean inom byggnadsstyrelsens 
delfond uppgick budgetåret 1975176 till 4 744 000 m2 och beräknas 
uppgå till 5 025 000 m2 budgetåret 1976/77 och 5 250 000 m2 budget
året 1977 /78. Styrelsen har i successivt ökad omfattning övertagit an
svaret för fastighetsdriften inom dessa lokaler. Andelen beräknas de 
nämnda budgetåren uppgå till resp. 56 % , 62 % och 66 % . De genom
snittliga driftkostnaderna - exkl. städkostnader - uppgick budgetåret 
1975/76 till 36: 38 kr./m2• I denna kostnad ingår även kostnader för 
sådana smärre underhållsarbeten som med fördel utförs av den orga
nisation som svarar för daglig drift och skötsel av fastigheterna. Bygg
nadsstyrelsen föreslår mot bakgrund av vad som nu har redovisats att 
150 milj. kr. beräknas för fastighetsdrift under nästa budgetår i det fas
tighetsbestånd där styrelsen ombesörjer driften. Detta belopp täcks av 
hyror som erläggs av myndigheterna. 

b) De genomsnittliga underhållskostnaderna för budgetåren 1969/70 

-1975/76 med den gränsdragning som nämnts i det föregående upp
gick inom det av styrelsen förvaltade fastighets beståndet till 15: 33 

kr./m2. Styrelsen föreslår att 80 milj. kr. beräknas för fastighetsunder

håll nästa budgetår. 
c) Styrelsen föreslår att 55 milj. kr. anvisas för ombyggnads- och 

komplctteringsarbcten under budgetåret 1977/78. 
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Föredraganden 

b) Med beaktande av den stora medelsbehållningen under posten 
fastighetsundcrhåll beräknar jag oförändrat medelsbehov för budget
året 1977/78. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till repara
tions- och underhållskostnader m. m. under byggnadsstyrelsens delfond 
beräknas 313,6 milj. kr. för nästa budgetår. 

A 7. Reparations- och underhållskostnader m. m.:. Generaltullstyrelsens 
delfond 

1975176 Utgift 
1976/77 Anvisat 
1977/78 Förslag 

Generaltullsty relsen 

265 967 
395000 
505 000 

Behovet av medel till fastighetsunderhåll beräknas enligt gällande 
regler till 350 000 kr. För fastighctsskatter beräknar styrelsen därutöver 
20 000 kr. För vissa arbeten utöver löpande underhåll föreslår styrelsen 
135 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med generaltullstyrclsens förslag förordar jag att till repa
rations- och underhållskostnader m. m. under generaltullstyrelsens del
fond beräknas 505 000 kr. för nästa budgetår. 

B. Avsättning till värdeminskningskonto 

De tillgångar som är bokförda på statens allmänna fastighetsfond 
skrivs av enligt vissa allmänna grunder. Avskrivningstiden är 60 år i 
normalfall och 40 år i fråga om byggnader för vilka ett extraordinärt 
avskrivningsbehov anses föreligga (bl. a. kriminalvårdsanstalter, sjukhus, 
forskningsinstitutioner och skolor). Grundavskrivning sker i det förra 
fallet med 25 % och i det senare med 50 % . Avskrivningen skall i båda 
fallen fullföljas genom en årlig avsättning till värdeminskningskonto, 
beräknad till 1,25 % . För grundavskrivningcn anvisas anslag på stats
budgetens driftbudget under huvudtiteln Avskrivning av nya kapital
investeringar. Medel till den årliga avsättningen till värdeminsknings
konto förs upp på fastighetsfondens stat. Den årliga avsättningen på

börjas först under andra budgetåret efter det då byggnaden har färdig
ställts. 

I enlighet med angivna grunder har riksrevisionsverket vid den slut
liga beräkningen av årsavskrivningen för budgetåret 1976/77 tagit upp 
denna till 76 402 064 kr. 
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Vid beräkningen av det belopp, som sk.all tas upp för avsättning till 
värdeminskningskonto på allmänna fastighetsfondens stat för nästa bud
getår, bör till de fastställda årsavskrivningarna för innevarande budget
år läggas beloppet av den årliga avskrivningen på färdiga byggnader 
som har tillkommit under budgetåret 1975/76. I övrigt bör vid beräk
ningen hänsyn tas till de avskrivni11gs1Jelopp som faller bort på grund 
av slutförda årsavskrivningar. Riksrevisionsverket har beräknat avsätt
ningsbeloppet för budgetåret 1977 /78 ti~I 88 006 000 kr. I beloppet in-· 
går, inom byggnadsstyrelsens delfond, ca 11 milj. kr. utgörande beräk
nade rundradioavgiftsmedel för avskrivningar av investeringar i radio
och televisionshus. Motsvarande belopp har tagits upp som inkomst un
der posten Diverse inkomster. Fördelningen av det sammanlagda av
skrivningsbeloppet på de olika delfonderna framgår av bilagan. Jag har 
inget att erinra mot de sålunda beräknade beloppen. 

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 

C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Kri8'inalvårdsstyrelsens delfondi. 

1975176 Utgift 
1976177 Anvisat 
1977/78 Förslag 

676 040 
800 000 
800 000 

I enlighet med förslag av kriminalvårdsstyrelsen förordar jag att tm 
hyres- och arrendeutgifter m. m. under kriminalvårdsstyrelsens delfondl 
beräknas 800 000 kr. för nästa budgetår. 

C 3. Hyres- och arrendeutgifter m. m.:. Jl~skickningsfastighetemas del
fond 

1975176 Utgift 
1976/77 Anvisat 
1977178 Förslag 

Byggnadsstyrelsen 

24 933 875 
30 750 000 
36 950 000 

Posten bör föras upp med 37 350 000 ,kr .. Styrelsen har därvid beräk
nat 2 650 000 kr. för nya förhyrningar, inkl. inredning samt inköp av 
bostadsrätter. 

Föredraganden 

Jag räknar med att helårskostnaderna för nya förhyrningar och inköp 
av bostadsrätter skall vara oförändrade jämfört med innevarande bud
getår. Jag förordar att till hyres- och arrendeutgifter m. m. under be
skickningsfastigheternas delfond beräknas 36 950 000 kr. 
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C 4. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Karolinska sjukhusets delfond 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anvisat 
1977/78 Förslag 

1800 412 
2 000 000 
1800 000 

I enlighet med förslag av direktionen för karolinska sjukhuset för
ordar jag att till hyres- och arrendeutgifter m. m. under karolinska sjuk
husets delfond beräknas 1,8 milj. kr. för nästa budgetår. 

C 5. Hyres· och arrendeutgifter m. m.: Akademiska sjukhusets delfond 

1975/76 Utgift 
1976/77 Anvisat 1 000 
1977/78 Förslag 1 000 

I enlighet med byggnadsstyrelscns förslag förordar jag att till hyres
och arrendeutgifter m. m. under akademiska sjukhusets delfond beräk
nas ett formellt belopp av 1 000 kr. för nästa budgetår. 

C 6. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Byggnadsstyrelsens delfond 

1975/76 Utgift 320 319 248 
1976/77 Anvisat 360 000 000 
1977/78 Förslag 360 000 000 

Byggnadsstyrelsen 

Den av byggnadsstyrelsen förhyrda lokalarean uppgick vid ingången 
av innevarande budgetår till ca 1590000 m2, vilken vid utgången av 
nästa budgetår beräknas ha minskat till ca 1 505 000 m2 . Ersättnings
och nyanskaffning av inhyrda lokaler pågår kontinuerligt. Ersättnings
anskaffningen beräknas årligen uppgå till ca 10 % av det inhyrda lokal

beståndet. 
Erforderligt belopp för budgetåret 1977 /78 har beräknats till 360 

milj. kr. Häri ingår de uppskattade utgifterna för ändringsarbeten i de 
förhyrda 10kalema. 

Föredraganden 

I enlighet med byggnadsstyrelsens förslag förordar jag att till hyrcs
och arrendeutgifter m. m. under byggnadsstyrelsens delfond beräknas 

360 milj. kr. för nästa budgetår. 
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C 7. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Generaltullstyrelsens delfond 

1975176 Utgift 
1976/77 Anvisat 
1977 /78 Förslag 

Generaltllllstyrelsen 

13 699 375 
11540 000 
13 201 000 

Posten bör tas upp med 13 201 000 kr. Förändringen hänför sig till 
ökning av hyrorna för befintliga lokaler ( + 726 000 kr.), ökning av hy
rorna med anledning av planerade ombyggnader (+315 000 kr.), om
föring av hyror för oljeskyddsförråd från annat anslag ( + 100 000 kr.), 
omräkning från delårs- till helårshyra för lokaler som tillkommer un
der budgetåret 1976/77 ( + 181 000 kr.) och hyror för tillkommande lo
kaler ( + 350 000 kr.) samt frånträdande av lokaler ( -11 000 kr.). 

Föredraganden 

I enlighet med generaltullstyrelsens förslag förordar jag att till hyr~s
och arrendeutgifter m. m. under generaltullstyrelsens delfond beräknas 
13 201 000 kr. 

Inkomster 

A. Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter 

Lokalhyror bestrids från statsmyndigheternas myndighetsanslag eller 
i förekommande fall från sakanslag. Hyran skall efter särskild debi
teringsuppgift från fastighetsfondförvaltande myndighet tillgodoföras 
denna inkomstpost under de skilda delfonderna av statens allmänna fas
tighetsfond. För flertalet av de fastigheter som redovisas under slotts
byggnadernas delfond täcker hyresintäkterna inte kostnaderna. Ett sär
skilt ersättningsanslag måste därför anvisas på statsbudgetens driftbud
get för att balans skall erhållas i staten. Jag har tidigare denna dag vid 
min anmälan av budgetdepartementets huvudtitel beräknat detta till
skott till 7 691 000 kr. för nästa budgetår. 

Principer för beräkning av hyror för statliga fastigheter har tidigare 
redovisats för riksdagen (prop. 1970: 1 bil. 2 punkt 5, SU 1970: 15, 
rskr 1970: 15). Syftet med beräkningsprinciperna är att hyrorna skall · 
återspegla de verkliga kostnaderna och anpassas till marknadsmässiga 
förhållanden. Beräkningarna av medel till lokalkostnader för myndig
heterna har gjorts med utgångspunkt i att de kalfhyror som de fastig
hetsfondförvaltande myndigheterna aviserar i sina preliminära debite
ringsuppgifter skall gälla under budgetåret så länge lokalerna är oför
andrade. 
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För vissa fastigheter där byggnadsstyrelsen svarar för fastighetsdrif
ten inkluderas driftkostnaderna i lokalhyrorna. 

Enligt nu föreliggande beräkningar kommer ersättningar för lokaler 
som upplåts till statsmyndigheter för nästa budgetår att uppgå till sam
manlagt 1 415 569 000 kr. Jag förordar att posten Ersättning för lokaler 
som upplåts till statsmyndigheter för budgetåret 1977/78 förs upp med 

detta belopp och med den fördelning på olika delfonder som framgår 
av bilagan. 

B. Hyror och arrenden för lokaler och markområden som upplåts 
till enskilda 

Förvaltningsmyndighcterna har för budgetåret 1977178 beräknat denna 
inkomstpost efter samma grunder som för innevarande budgetår. Jag 
godtar myndigheternas beräkningar och förordar att posten för nästa 
budgetår förs upp med 52 513 000 kr. med den fördelning på olika del
fonder som framgår av bilagan. 

C. Diverse inkomster 

Under denna inkomstpost godtar jag förvaltningsmyndigheternas för
slag och förordar att posten förs upp med sammanlagt 13 340 000 kr. 
för nästa budgetår med den fördelning på olika delfonder som framgår 
av bilagan. Häri ingår under byggnadsstyrelsens delfond ca 11 milj. kr. 
utgörande beräknade rundradioavgiftsmedel för avskrivnmgar av inves
teringar i radio- och televisionshµs. 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget 

För samtliga delfon\ier utom slottsbyggnadernas delf~nd tas överskot
tet upp med belopp som motsvarar skillnaden mellan de beräknade in
komsterna och utgifterna, M.ed tanke på arten av de fastigheter som. 
redovisas på slottsbyggnadernas delfond uppställs inte något. förränt
ningskrav på denna delfond. Som överskott tas där upp endast ett for

mellt belopp av 1 000 kr. 
Med de av mig förordade beloppen under de olika inkomst- och ut

giftsposter för vilka jag nu har redogjort skulle i staten för statens all
männa fastighetsfond Jör nästa budgetår uppkomma ett överskott om 
599 726 000 kr. Det inn.ebär en ökning med 55 479 000 kr. i. förhållande 
till den för innevarande budgetår fastställda staten. överskottet på sta
tens allmänna fastighetsfond redovisas i statsbudgeten bland. driftbud
getens inkomster under rubriken Inkomster av statens kapitalfonder 

(B III). 
överskottets fördelning på de olika delfonderna framgår av bilagan. 
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ilemstälJan 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag 
att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till stat för statens allmänna fastighets. 
fond för budgetåret 1977178 (bilaga 24.1). 



Prop.1976177: 100 Bilaga 24 Statens allmänna fastighetsfond 14 

Bilaga 24. J 

FÖRSLAG TILL 
STAT FÖR STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 
FÖR BUDGET ÅRET 1977 f78 

Inkomster 

A. Ersättning för lokaler som uppldts till 
stats myndigheter 

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

8 100 000 
29 000 000 
65 650 000 
54 425 000 
24 669 000 

1220000 000 
13 725 000 1 415 569 00() 

B. Hyror och arrenden för lokaler och markomrdden 
som uppldts till enskilda 

I. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
3. Beskickningsfastigheternas delfond 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelsens delfond 
7. Generaltullstyrelsens delfond 

C. Diverse inkomster 
I. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
3. Bcskickningsfastighetcrnas delfond 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelsens delfond 
7. Generaltullstyrelscns delfond 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m. 
1. Slottsbyggnadernas delfond, förslagsvis 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
3. Beskickningsfastighcternas de.Jfond, 

förslagsvis 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelscns delfond, förslagsvis 
7. Generaltullstyrelsens delfond 

B. Avsättning till värdeminskningskonto 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslagsvis 
3. Beskickningsfastigheternas delfond, 

förslagsvis 
4. Karolinska sjukhusets delfond, förslagsvis 
5. Akademiska sjukhusets delfond, förslagsvis 
6. Byggnadsstyrelsens delfond, förslagsvis 
7. General tullstyrelsens delfond, förslagsvis 

1700000 
2 398 000 

900000 
5 300 000 

42 000 000 
215 000 

101 000 
I 000 
1 000 
1 000 

2 235 000 
11000000 

1 000 

Summa kr. 

9 900 000 
22 726 000 

17160000 
10 000 000 
7 047 000 

313 600 000 
505 000 

3 964000 

1282000 
3 307 000 
6 767 000 

72 613 000 
73 000 

52 513 00(} 

13 340 000· 

1481422 00~ 

380 938 000• 

88 006 000• 
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C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 
2. Kriminalvårdsstyrclsens delfond, förslagsvis 
3. Beskickningsfastigheternas delfond, 

förslagsvis 
4. Karolinska sjukhusets delfond, förslagsvis 
5. Akademiska sjukhusets delfond, förslagsvis 
6. Byggnadsstyrelsens delfond, förslagsvis 
7. Generaltullstyrelsens delfond, förslagsvis 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget 
I. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond 
3. Beskickningsfastigheternas delfond 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrclsens delfond 
7. Generaltullstyrelsens delfond 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1976 760522 

800 000 

36 950 000 
1800000 

1 000 
360 000 000 

13 201 000 

1000 
3 909 000 

11159000 
44619000 
13 089 000 

526 787 000 
162 000 

Summa kr. 

412 752 000 

599 726 000 

1481422 000 





Bilaga 25 till budgetpropositionen 1977 : · .· 

Försvarets fastig·hetsf ond 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regcringssammanträcte 

1976-12-30 

Föredragande: statsrådet Krönmark 

Prop. 1976/77:100 
Bilaga 25 

Anmälan till statsbudgeten 1977178 såvitt avser stat för försvarets 
fastighetsfond 

Inledning 

Inkomst- och utgiftsstat för försvarets fastighetsfond fastsUills årligen av 

riksdagen. Fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrclsen har avgett för

slag till stat för fonden för budgetåret 1977178. Riksrevisionsverket har yttrat 

sig över förslagen. 

Föredraganden 

I prop. 1976177: 100 (bil. 7) har regeringen föreslagit riksdagen att, i av

vaktan på särskild proposition i ämnet. till Armeförband: Iståndsättning 

av befästningar och kaserner beräkna ett förslagsanslag av 77 000 000 kr., 

till Marinförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner beräkna ett 

förslagsanslag av 24 000 000 kr. och till Flygvapenfcirband: Iståndsättning 

av befästningar och kaserner beräkna ett förslagsanslag av 28 600 000 kr. 

Slutliga förslag beträffande dessa anslag avses lämnas under våren 1977 

i en särskild proposition rörande totalförsvarets fortsatta utveckling. Förslag 

till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977178 kan inte Wmnas 

förrän under våren 1977 då slutliga förslag för nämnda anslag föreligger. 

Ett beräknat förslag till stat torde få fogas till regeringsprotokollet som bilaga 

15.1. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, preliminärt beräkna 

staten för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977178 enligt 

förslaget i bilaga 25. I. 

Rikwlag<'n I 9 76. I sam/. Nr I 00. !Jilaga :?5 
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Bilaga 25.l 

Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter enligt beräknat 
förslag till stat för budgetåret 1977178 

lnkom<;ter 
A. lnkomsterjör ril/ statsmyndigheter upplåtna lokaler: 
I. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 
3. Försvarets forskningsanstalts delfond 

8. Hyror och arrenden Jör till enskilda upplåtna lokaler och 

markområden: 
I. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 

C. Inkomster av övnings- och skjll(fält: 

l. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 

D. Diverse inkomster: 
I. Befästningars delfond 
2. Kasernbyggnaders delfond 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m.: 
1. Befästningars delfond,Jörslagsvis 
2. Kasernbyggnaders del fond ,.förslagsvis 
3. Försvarets forskningsanstalts delfond 

8. Avsättning till värdeminskningskonto: 

I. Befästningars delfond,.forslagsi•is 
2. Kasernbyggnaders delfond,.förslagsvis 
3. Försvarets forskningsanstalts delfond,.forslagsvis 

215610000 
574 300 000 

11 611 000 
801 521 000 

650000 
10 000 000 
10 650 000 

400000 
9 600 000 

10 000 000 

2 300 000 
10 000 000 
12 300 000 

834 471000 

187 430 000 
422 816 000 

2 639 000 
612 885 000 

6 800 000 
28 300 000 

I 035 000 
36135 000 
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C. Hyres- och arrendeutgijter m. m. jor av fonden förhyrda 

lokaler och arrenderade markområden: 

I. Befästningars delfond, jörs/ags1•is 

2. Kasernbyggnaders delfond,jörslagsvis 

3. Försvarets forskningsanstalts delfond,jors/agsvis 

Överskott att 1illföras statsbudgetens driftbudget: 

I. Befästningars delfond 

2. Kasernbyggnaders delfond 

3. Försvarets forskningsanstalts delfond 

8 800 000 
38 000000 

560000 
47 360000 

15 930 000 
114 784 000 

7 377 000 
138 091 000 
834 471 000 



G-Otab, Stockholm 1976 54.251 



Bilaga 26 till budgetpropositionen 1977 

Beredskapsbudget för 
totalförsvaret 

Utdrag 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Krönmark 

vid regeringssammanträde 

1976-12-30 

Prop.' 1976177: 100 
Bilaga 26 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1977178 såvitt avser beredskaps

budget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 § regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering 

för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, för 

annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta be- · 

hovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av medel 

för rikets försvar. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de militära och civila 

utgifter_ som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av försvars

beredskapen med undantag för sådana utgifter som kan bestridas från för

slagsanslag på statsbudgeten och som inte skall belasta av riksdagen maxi
merad anslagspost. Anslagen. som samtliga är betecknade som förslags

anslag, är beräknade för en tid av trettio dagar av högsta försvarsberedskäp. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att utgifter för beredskapsför
stärkningar också kan betalas på annat sätt än från anslag på beredskapsbud

geten eller förslagsanslag på statsbudgeten. Regeringen har sålunda bemyn

digats att vid krig, krigsfara eller annan omständighet av synnerlig vikt 

för rikets försvarsberedskap disponera rörliga krediter i riksgäldskontoret 

om högst 50 milj. kr. för jordbruksdepartementets och högst 1 000 milj. kr. 

för handelsdepartementets verksamhetsområde (prop. 1970: I bil. 11, JoU 

1970:3, rskr 1970:125, prop. 1970:1 bil. 12. SU 1970:10, rskr 1970:10, prop. 

1973:1 bil. 12, FöU 1973:9, rskr 1973:63 och prop. 1974:8, FöU 1974:8, 

rskr 1974:34). 

Den beredskapsbudget för totalförsvaret som gäller för innevarande bud
getår (prop. 1975/76:100 bil. 24, FöU 1975176:17, rskr 1975/76:141) tar 

på driftbudgeten upp anslag om sammanlagt I 985 milj. kr. och på kapi-

I RiksJagcn 197(J. I sam!. Nr 100. HilaKa :!ö 
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talbudgeten anslag om sammanlagt 845 milj. kr. Medelsbehoven grundar 
sig på beräkningar som har utförts under åren 1969 och 1973. 

Min företrädare uppgav vid anmälan av prop. 1975176:100 (bil. 24) att 

inom försvarsdepartementet (samordningsavdelningen) hade påbörjats en 

översyn av de ändamål för vilka medel skall beräknas i beredskapsbudgeten 

för totalförsvaret. Översynen är slutförd och resultatet av den ligger till 

grund för förslaget till bcredskapsbudget för totalförsvaret avseende bud

getåret 1977178. Beräkningarna av de anmälda medelsbehoven har i den 

utsträckning detta varit möjligt skett i prisläge våren 1976. 

Följande sammanställning tar upp dels anslagen i beredskapsbudgeten 

för innevarande budgetår, dels de anslag som föreslås för budgetåret 1977178. 

Avvikande numrering av huvudtitlarna i beredskapsbudgeten för budgetåret 
1976177 anges inom parentes. 

Drifibudgetanslagen 

IV. Försvarsdepartementet 
Psykologiska försvaret: 
Statens upplysningscentrals 

utrustn.ing och verksamhet 
V. Socialdepartementet 
Krigs hjälp 
Det allmänt civila medicinal

väsendets utrustning och verksamhet 
V/. Kommunikationsdepartementet 
Utgifter för det ekonomiska försvaret 
V/Il. (VII) Budgetdepartementetl 
Utgifter för civil försvarsberedskap 
IX. Utbildningsdepartementet 
Beredskapsåtgärder vid Sveriges Radio 
X. Jordbrukscleparteme111et 
Utgifter för det ekonomiska försvaret 
XI. (X) Handelsdepartementet 
Utgifter för det ekonomiska försvaret 
XII. (XI) Arbetsmarknadsdepartementet 
Utgifter för det ekonomiska försvaret3 
XI V. lndustridepartemel//et 
Utgifter för det ekonomiska försvaret 

1976177 
(milj. kr) 

850 

5 

950 I 800 

25 

752 

80 

1985 

1 I beredskapsbudgetcn för 1976177 finansdepartementet. 

Förslag 
1977178 
(milj. kr.) 

775 

10 

2 260 3035 

133 

25 

22 

64 

46 

80 

20 

3435 

2 Avser även åtgärder på det ekonomiska försvarets område som faller under andra 
huvudtitlar. 
3 [ beredskapsbudgeten för budgetåret 1976177 benämnt Arbctsmarknadsåtgärder. 
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Kapitafbudgetansfagen 

Fonden för förlag till statsverket 

Försvarsdeparteme111e1 
Beredskapsåtgärder vid försvarsmakten 
Kom11111nika1io11sdeparteme11re1 
Förlagskapital m. m. för kommunikations-
verk' 

Eko110111ideparre111e111er 
Förlagskapital för reglering av krigs
viktiga egendomsskador, m. m. 

81u/gerdeparte1m'111e12 
Stärkande av den civila försvarsbcrc<l-

skapen i allm1inhet 
Ha11clelsdeparte111e111e1 
Förlagskapital för drivmedelsdistribution, m .. m. 
/11dus1rideparreme111e1 
Beredskapsåtgärder vid statens vattenfallsverk 

1976177 
\milj. kr.) 

415 

235 

120 

75 

845 

3 

Förslag 
1977178 
lmilj. kr.) 

I 600 

411 

400 

25 

84 

Il 

2 531 

1 I beredskapsbudgeten för 1976/77 benämndes anslaget Förlagskapital för kommu
nikationsverk. 
2 I beredskapsbudgeten för 1976177 finansdepartementet. 

Alla anslag i beredskapsbudgeten för totalförsvaret bör liksom hittills vara 

förslagsvis betecknade. Samtliga medel på kapitalbudgeten bör även fort
sättningsvis tas upp under Fonden för förlag till statsverket. 

I den beredskapsbudget som gäller för innevarande budgetår har på drifi
budgeten under det till tionde (numera elfte) huvudtiteln hänförda anslaget 

Utgifter för det ekonomiska försvaret beräknats medel även för beredskaps

åtgärder inom andra huvudtitlar. Motsvarande anslag för budgetåret 1977178 

avses endast för sådana åtgärder inom handelsdepartementets verksamhets

område. De medel på beredskapsbudgeten för åtgärder inom det ekonomiska 

försvarets område som behöver anvisas inom andra huvudtitlar har i förslaget 

tagits upp under särskilda anslag på dessa huvudtitlar. I samband därmed 

föreslås att beteckningen på det under tolfte (tidigare elfte) huvudtiteln upp

tagna anslaget för arbetsmarknadsåtgärder ändras till Utgifter för det eko
nomiska försvaret. 

En sådan ordning stämmer överens med den gällande grundprincipen 
i vårt totalförsvar att den som har ansvar för en verksamhet i fredssamhället 
också skall svara för denna verksamhet i krig. Denna omläggning innebär 
självfallet inte någon förändring av samordningsansvaret· inom regeringen 
för det ekonomiska försvaret och totalförsvaret, som åvilar chefen för han
delsdepartementet resp. chefen för försvarsdepartementet. 

Det anslag som tas upp under åttonde (tidigare sjunde) huvudtiteln avses 

liksom hittills för sådana utgifter för civil försvarsberedskap, för vilka medel 

bör beräknas på driftbudgeten i beredskapsbudgeten men för vilka särskilda 
anslag inte förs upp. 
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Det under nionde huvudtiteln uppförda anslaget Beredskapsåtgärder vid 

Sveriges Radio är ett nytt anslag. Under detta har medel beräknats för extra 

kostnader för Sveriges Radio under en månad med högsta försvarsberedskap. 

På kapita/h1uf.-set('l1 bör även i fortsättningen finnas ett anslag för bered

skapsätgiirder vid försvarsmakten och ett för stärkande av den civila för

svarsberedskapen i allmiinhet. I beredskapsbudgeten för budgetåret 1977 /78 

har under sistnämnda anslag endast berHknats medel för behov som idag 

inte kan specifir.;eras. 

Liksom innevarande år har under ett anslag på kapitalbudgeten beräknats 

medel till förskott för transporter för totalförsvarets räkning som utförs av 

de statliga kommunikationsverken, friimst statens j(irnvägar och luftfarts

verket. I samband med översynen av de (indamål för vilka medel skall 

ber(iknas i beredskapsbu<.lgeten, har frågan om behovet av förskott (iven 

till enskilda transportföretag frir motsvarande transporter ånyo aktualiserats 

\jfr prop. 1971: I bil. 23). I likhet med vad föredragande <.lepartcmcntschcfen 

vid anmiilan av nyssniimnda proposition anförde i denna fråga anser (iven 

jag att uppkommande behov av förskottsmedel vi<.! krigsfarn och krig för 

de enskilda transportföretagen är av,den arten alt de i första hand bör till

godoses med medel som redan står till best;illarens förfogande. Jag har därför 

inte under anslaget tagit upp några medel för iind<tmålet. Diiremot har an

slaget för budget~iret 1977 i78 ber;iknats för niatericlanskaffning och for

tifikatoriska åtg;irder, som kommunikationsverken har att vi<.lta vid ett he

redskapstillstånd. Anslaget föreslås få beteckningen ändrad till Förlagska

pital m. m. får kommtinikatiOnsverk. 

Ett nytt anslag for bercdskapsåtgärder vid siatcns vattenfallsverk föreslås 

tillkomma. 

Vid anmälan av prop. 1975176: 100 (bil. 24) redogjorde min företrädare 

för ett yrkande av överstyrelsen för ekonomiskt försvar att i bercdskaps

budgeten för totalförsvaret ta upp ett anslag för reglering av krigsviktiga 

egendomsskador. I samband med den gjorda översynen har statens krigs

skadenämnd också anmält behov av ett förskott för nyssnämnda ändamål. 

Vidare har krigsförsäkringsnämnden yrkat att förlagskapital ställs till dess 

förfogande för fullgörande av förpliktelser på grund av försäkringsåtaganden. 

Med anledning hiirav föreslås ett nytt anslag för reglering av krigsviktiga 

egenclomsskador. Under dettä anslag har jag också r~iknat medel för det 

av krigsförsiikringsniimnden angivna Undamålet. 

Med hiinsyn till ;irendets natur bör ~n niirm<ire redogörelse för beräk

ningarna inte !Umnas till protokollet. Upplysningar rörande dessa tillhan

dahålls riksdagens försvarsutskott. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört, bör den beredskapsbudget för 

totalförsvaret, som skall fastställas för budgetåret 1977178, ta upp anslag 

på driftbudgeten om sammanlagt 3 435 milj. kr. och på kapitalbudgeten om 
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sammanlagt 2 531 milj. kr. Beloppen bör fördelas på de olika huvudtitlar 

m. m. m:h anslag som de tidigare sammanställningarna visar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret för 

budgetåret 1977178 (bilaga 26. I). 
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Förslag till 
beredskapsbudget för totalförsvaret 

för budgetåret 1977178 

Driftbudgeten 

A. Egentliga statsutgifter: 

IV Försvarsdepartementet 

V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 

VIII Budgetdepartementet 
IX Ut bildn i ngsdepartemcntet 

X Jordbruksdepartementet 

XI I Ian delsdepartementet 
XII · Arbetsmarknadsdepartementet 

XIV Industridepartementet 

Kapitalbudgeten 

B. Kapitalinvestering: 

VII Fonden för förlag till statsverket 

Egentliga statsutgifter 

IV Försvarsdepartementet 
Psykologiska försvaret: 

a) Statens upplysningscentrals utrustning och 

verksamhet, förslagsvis 

V 
a) 

b) 

Socialdepartementet 

Krigshjälp, fors/agsvis 
Det allmänt civila medicinalväsendets ut

rustning och verksamhet, förslagsvis 

VI Kommunikationsdepartementet 

a) Utgifter för det ekonomiska 

försvaret, .förslagsvis 
VIII Budgetdepartementet 

Utgifter för civil försvarsberedskap, 

förslagsvis 

6 
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10000 000 
3 035 000 000 

133 000000 
25 000000 
22 000 000 
64 000000 
46000 000 
80000000 
20000 000 

3 435 000 000 

2 531000000 

10000000 

775 000000 

2 260000000 
3035 000 000 

133 000 000 

25 000000 
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IX Utbildningsdepartementet 
a) Bcredskapsåtgärder vid Sveriges Radio, 

förslagsvis 22000000 

X Jordbruksdepartementet 
a) Utgifter för det ekonomiska försvaret, 

förslagsvis 64000 000 

XI Handelsdepartementet 
a) Utgifter för det ekonomiska försvaret, 

förslagsvis 46 000 000 

XII Arbetsmarknadsdepartementet 
a) Utgifter för det ekonomiska försvaret, 

förslagsvis 80000000 

XIV Industridepartementet 
a) Utgifter för det ekonomiska försvaret, 

förslagsvis 20 000 000 

Kapitalinvestering 

VII Fonden för förlag till statsverket 

Försvarsdepartemen tel: 
a) Beredskapsåtgärder vid försvarsmakten, 

förslagsvis I 600000000 

Kommunikationsdepartementet: 
b) Förlagskapital m. m. för kommuni

kationsverk, förslagsvis 

Ekonomidepartementet: 
c) Förlagskapital för reglering av krigs

viktiga cgendomsskador, m. m., 
.förslagsvis 

Budgetdepartementet: 
d) Stärkande av den civila försvarsberedskapen 

i allmänhet, förslagsvis 

Handelsdepartementet: 
e) Förlagskapital för drivmedelsdistribution, m. m., 

förslagsvis 

411000000 

400 000000 

25 000 000 

84000000 

7 
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Industridepartementet: 

I) Beredskapsåtgärder vid statens vatten

fallsverk, .förslagsvis 

Gotab, Stockholm 1976 54.224 

11000000 

2 531000000 
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